Lázně Kynžvart a Velká Hleďsebe
Víra kynžvartských obyvatel
Nejdále do historie můžeme pozorovat stopy Keltů,
kteří obývali území dnešního Kynžvartu. Oni a po nich
i Germáni a Slované uctívali přírodní božstva a měli
svá posvátná místa. Některá z nich si představíme.

Kynžvartský kámen

Mezi městem a nádražím, v lese u Pastevního rybníka, je Kynžvartský kámen. Zajímavý není jen svým
stářím a původem, ale i magickým významem. Říká
se, že na vrchu tohoto balvanu je prohlubeň, která
vypadá jako kamenná mísa. Ta prý sloužila keltským
druidům k věštění budoucnosti. Když se naplnila
dešťovou vodou, druidové v její hladině sledovali odraz noční hvězdné oblohy a z té věštili budoucnost.

Bílý kámen

Dalším významným kamenem v Kynžvartu byl Bílý
kámen. Ten najdete na kraji golfového hřiště nad
Ptačí alejí, vedoucí od kynžvartského zámku vzhůru
na sever ke Slavkovskému lesu. Toto místo má i dnes
zajímavou a silnou energii. Možná to bude tím, že tu
po dlouhá tisíciletí stál obrovský křemen, velký jako
dům. Tento kámen zářil do kraje a byl důležitým orientačním místem na vstupu dnešních Čech. Ovšem
před zhruba 150 lety byl rozbit dynamitem a čistý
křemen byl použit v nedaleké sklárně v dnešním
Úbočí. Přesto skrývá toto místo i dnes spoustu pokladů, které zůstaly v zemi. Jsou to hlavně krásné polodrahokamy, které místní skřítkové ještě nevydali.

Kameny na Májové hoře u zámku

V místech, kde stojí v zámeckém parku kaplička, je
několik balvanů. Někteří lidé tvrdí, že v těchto místech cítí i dnes silnou energii. Na jednom z nich jsou
tři kamenné mísy. O těch se říká, že to byly mísy
obřadní a že se zde konaly tajné pohanské rituály.

Povídání o sv. Markétě, patronce kostela
v Lázních Kynžvartu

Podle legendy pocházela z Antiochie Pisidské, což je
v dnešním Turecku. Markétin otec byl prý pohanský
kněz, který brzy zemřel. O Markétu se starala chůva,
která byla křesťankou a postupně jí odhalovala pravdy víry slovy i příkladem. Markéta tuto víru v 15 letech
přijala. Protože byla velmi krásná, vyhlédl si ji místní

prefekt Olibrius a když ho pro svou víru odmítla,
prefekt ji udal státním úřadům (bylo období pronásledování křesťanů). Markéta byla zatčena a pro
svou víru mučena. Když odolala všemu mučení,
byla nakonec sťata.
Markéta je označována za patronku dívek a rolníků;
vzývána za příhodné počasí pro sklizeň, při obavách
z porodu. Její svátek připadá už dlouhá století na den
13. července. Proto byla často uctívána při začátku žní.
Více o legendě na www.marianskolazensko.info

Židé v Kynžvartu

Kynžvart býval v minulosti mnohem větší a lidnatější.
Poměrně silná byla i místní židovská komunita. Pod
dnešním obchodním střediskem bývala židovská
čtvrť a stará synagoga, která shořela při požáru města. Ovšem v Kynžvartu je ještě jedna zapomenutá židovská památka. Je jí starý kupecký dům New York,
který měl být původně synagogou. Proč se tak jmenuje, to nevíme. Zato víme, jaké ukrývá tajemství.
V jeho sklepeních je dodnes funkční obřadní lázeň,
takzvaná mikve, která již není vysvěcená, ale stále je
v ní čistá a průzračná voda. Byla to obřadní studánka, důležitá pro život celé komunity. Interiéry domu
nejsou veřejně přístupné.

Kvíz:
Kolik kamenných mís je
v okolí Kynžvartu?

Ve kterém století žili
na území Kynžvartu Keltové?

Koho sv. Markéta zdolala
znamením kříže?

1. jedna
2. čtyři
3. dvanáct

1. 4. př. n. l.
2. 6. n. l.
3. 12. n. l.

1. hada
2. čerta
3. draka

Odpovědi se dozvíte v plné verzi příběhů a legend na webu www.marianskolazensko.info

Doporučená místa k zastavení: https://mapy.cz/s/1fDqs
Kynžvartský kámen
Kameny na Májové hoře
Bílý kámen
Dům New York
Kostel sv. Markéty

49.9973572N, 12.6200422E
50.0028269N, 12.6040517E
50.0115703N, 12.6069483E
50.0102661N, 12.6236542E
50.0097689N, 12.6264344E

Tipy pro výlet: Vycházkový okruh za zmíněnými památkami je dlouhý přibližně
6 km. Cesta je až na několik míst dobře schůdná, ale pro kočárky těžko sjízdná.
Z Kynžvartu jděte po žluté značce na nádraží, odtud po silnici k zámku, u staré kovárny rovně přes park. Přes golfové hřiště dojdete podél staré kaštanové aleje k Bílému kameni a odtud doprava do Kynžvartu.
Zdroj: Archiv Mariánskolázeňska
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