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Česká Sibiř - Pavel Toufar ke stažení PDF V
dalším putování "tajemnou českou krajinou"
zavítáme do oblasti v okolí Votic, která pro
své drsné a chladné podnebí bývá nazývána
Českou Sibiří. Poznáme krajinu i zapomenuté
osudy lidí a událostí. Trpký konec Kašpara
Kaplíře ze Sulevic, připomene Staroměstskou

exekuci roku 1621 a především však
spletitost lidských vztahů některých hlavních

aktérů dramatu, v nichž často více než
politické intriky sehrála nemalou roli
smyslnost a erotika. Zavede nás také k

doposud nerozluštěnému otazníku ztracených
hlav mužů, kteří byli na Staroměstském
náměstí potupně popraveni. Při toulkách

Českou Sibiří se zastavíme také na doposud
neprávem opomíjeném bojišti u Jankova, kde
se roku 1645 odehrála jedna z největších a
především nejkrvavějších řeží třicetileté
války. Její výsledek rozhodl po dalších

politických jednáních o celém dalším osudu
Střední Evropy. Zapomenout nelze ani na
pověstmi obehnaný Velký Blaník a na další
podobně označovaná místa. Při toulkách

krajinou se opět zastavíme ve vesničkách i na
samotách a nahlédneme do osudů lidí a
krajiny. Kniha je osobitým netradičním
průvodcem dějinami a zajímavými místy
jedné z málo známých a přitom neobyčejně
romantických oblastí naší vlasti. A zde je
osobní pozvání Pavla Toufara: "Proč jsem
tentokrát zvolil právě Českou Sibiř, ten
překrásný kus země v oblasti Miličína a

Votic? Především, že v předchozím putování
jsem pozval své čtenáře do neméně
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půvabného Českého Meranu, ležícího velice
blízko, ale také proto, že Česká Sibiř nabízí
mnoho míst protknutých tajemstvím. A nejde
přitom jen o tajemné a magické síly, domnělé
průsečíky energetických bodů či záhady
jeskyní a podzemních prostor, k nimž
inspiruje blízký Velký Blaník se svou

legendou o spících rytířích - jestlipak víte, že
nejde o žádnou dávnou báji? V krajině kolem

Votic se můžeme potkat také s otazníky
zapomenutých hrobů popravených vůdců
stavovského povstání v roce 1621. Objevil
jsem v ní příběh na první pohled politické

prohnanosti a finanční vypočítavosti, za nímž
je však ve skutečnosti skryto tajemství

velkého umění lásky. Šel jsem po stopách
lidí, kteří celou oblast proslavili nebo v ní
prožili mnohdy trpké osudy. Při toulkách v
údolích a po stráních kolem Jankova jsem
prožíval úděsnou řež jedné z nejkrutějších
bitev třicetileté války, dnes již takřka

neprávem zapomenuté. Pojďte se mnou do
toho čarokrásného i tajemného kraje. Zvu
vás, ať jste ze sebevětší dálky - kniha to
umožňuje." Pavel Toufar Výběr míst o
kterých se autor v knize více či méně

zmiňuje: Votice, Budenín, Strženec, Kaliště,
Čeřenská hora, Hospoda Na Veselce,

Olbramovice, přírodní park Džbány a Žebrák,
Otradovice, Jankov, Skrýšov, Ratměřice,

Hartmany, Nosákov, Odlochovice, Zvěstov,
Libouň, Louňovice pod Blaníkem, Velký a
Malý Blaník, Velíš, Načeradec, Pravonín,

Křížov, Vlčkovice, Broumovice, Neustupov,
Neustupovské Otradovice, Smilkov, Miličín,
Hostišov, Buchov, Oldřichovec, Kalvárie atd.
Stručně o autorovi Pavel Toufar je jedním z
nejúspěšnějších českých autorů literatury

faktu. Až dosud vydal přes 60 knižních titulů,
mnoho časopiseckých a novinových statí.
Čtenáři jej znají také z televizní obrazovky.
Za svou práci byl mimo jiné oceněn prestižní
cenou E. E. Kische za literaturu faktu. Jeho

jméno je uváděno ve významných
mezinárodních sbornících Who is Who in the

World.
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