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CHOCENICKÝ DRNÁK

CHOCENICKÝ DRNÁK
Vrch, pod kterým se právě nacházíme, je známý jako Velký Chlumek
(vedle něho se po pravé straně nachází tzv. ,,Malý Chlumek“). V minulosti
nebyl tak zarostlý jako dnes a místní šlechta z Chocenic ho vyuívala jako
zámecký park. Dodnes jsou zde místy zachovány známky parkové úpravy.
Severovýchodně od vrcholu Velkého Chlumku roste státem chráněný
památný strom, tzv. Chocenický Drnák - Dub zimní, roste v nadmořské
výšce 475 metrů, jeho obvod kmene ve výšce 1,3 m je 470 cm a výška
dosahuje 20 m (měření z roku 1997). Věk je odhadován na více ne 300 let
(vysazen okolo roku 1710). Strom je chráněn od roku 1997, pro svůj
vzrůst a estetickou hodnotu slouí dnes jako krajinná dominanta. Lidově
se zde říká: Na Chlumku či U dubu a v případě příznivých podmínek je
odtud překrásný výhled.

HRAD RADYNĚ
Snadno rozpoznatelná dominanta na obzoru ve vzdálenosti 15 km
severním směrem. Zřícenina gotického hradu, který byl vystaven
českým králem a římským císařem Karlem IV. před rokem 1361 stojí
na stejnojmeném 569 metrů vysokém vrchu. Jeho původní název byl
Karlskrone, ten se ale neujal, proto hrad získal brzy název podle
vrchu, na kterém leí. S Radyní je spjata také pověst o zakladateli
hradu, strašlivém zemanovi Radoušovi, který měl mít děsivý vzhled,
oslí uši a kančí zuby. Dodnes se prý zjevuje na hradě, kde měl
zanechat celkem šestnáct tajných podzemních chodeb, ve kterých je
skryt jeho poklad. Ohromné bohatství, ukryté pod hradem, hlídají ji
dlouhé věky společně lakotný lichvář, zakletý do černého psa, a duch
samotného Radouše, který ani po smrti nenašel věčný klid.
Přízrak Ušatého Radouše se na Radyni zjevuje v pravé poledne a nad hradem se vdy přeene silná bouřka. Pokud však
o pověsti chcete vědět více, určitě se na hrad vydejte. V současné době stojí z hradu obvodové zdi paláce s oběmi věemi.
Hranolová vě, která je při pohledu dominantní, je zastřešena, dnes je upravena na rozhlednu a je na ní umístěn vysílač
Českých radiokomunikací. Dále se pak dochovaly základy hradeb, dvě hluboké cisterny a hluboký příkop.

HRAD VLČTEJN
Nachází se přiblině ve vzdálenosti 7 km severně. První zmínka o
hradu je z roku 1284, kdy byl jeho dritelem Holen z Vlčtejna. Před
rokem 1360 získali hrad Romberkové, a ti původní dřevěný hrad,
přestavěli do dnešní podoby. Při husitských válkách byl hrad oporou
katolické strany, a proto se ho roku 1421 zmocnil Jan ika, při cestě
na Plzeňsko. V letech 1446 a 1500 vlastnili hrad pánové z Donína,
poté byl hrad prodán Janu Varlejchovi z Bubna společně s Blovicemi.
Hrad často střídal majitele a v 19. století byl v době romantismu
přestaven na romantickou zříceninu, jak tomu bylo v té době běné.
Říká se také, e hrad byl rozebírán a ze stavebního materiálu se
stavěla cesta směrem na Plzeň. Hrad se dnes otevírá jednou za rok,
při akci ,,Oivení hradu Vlčtejna“ a je v soukromých rukou.

BLOVICE
Město nacházející se ve vzdálenosti 4 km severovýchodním směrem,
které má přiblině 4200 obyvatel. První písemná zmíňka je z roku
1284, kdy byly trhovou vsí náleící klášteru v Pomuku, od konce 14.
století jsou poté Blovice zmiňovány jako městečko. Nachází se zde
gotická tvrz přestavěná na pseudorománský zámek Hradiště, který
dříve obýval rod Kolovratů, dnes zde sídlí Muzeum Jiního Plzeňska.
Na místě původního gotického kostela ze 14. století byl vystavěn
barokní kostel sv. Jana Evangelisty, při kterém stojí empírová
hrobka rodu Kolovratů. Památkou na blovickou idovskou komunitu
je idovský hřbitov s hroby ji ze 17. století a idovská synagoga,
která byla bohuel přestavěna na bytový dům a nedochovala se nám
v původní podobě.
Dalšími významnými památkami Blovic je pak barokní sousoší sv. Kříe či barokní sochy sv. Jana Nepomuckého a archanděla
Michaela. Z Blovic pochází třeba Jan Kursa, tvůrce československé a dnešní české státní vlajky, atletka Jarmila Nygrýnová či
třeba český herec, komik a trampský zpěvák Jaroslav Štercl.
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