
Zájezd do Prahy a Středočeského kraje 

 

V rámci programu Moderní senior město Karolinka připravilo pro seniory již tradiční třetí ročník 

zájezdu do Prahy se zaměřením na hrady a zámky na Vysočině a ve Středočeském kraji. Zájezd se 

konal ve dnech 30. 5. – 1. 6. 2017. Všechny zájezdy jsou pro nás připravovány proto, abychom si 

rozšířili svůj kulturně historický přehled, abychom si zopakovali, co jsme se v hodinách trénování 

paměti naučili a také, abychom poznávali naši krásnou vlast.  

Dne 30. 5. 2017 ve 4:30 hodin ráno se u Městského úřadu v Karolince sešlo 31 rozespalých účastníků 

zájezdu do Prahy. Po uložení zavazadel ve velmi pěkném autobuse Cestovní kanceláře Valaška a naší 

prezenci začala cesta za poznáváním krás naší vlasti. První zastávka byla na poutím místě na Zelené 

hoře s kostelem svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který architektonicky navrhl jeden 

z našich nejvýznamnějších architektů baroka Jan Blažej Aichel – Santini. Tento architekt nám  

zanechal mnoho významných památek gotického baroka: zámek Lázně Bělohrad, kostel sv. Anny 

v Panenských Břežanech, Bílá Hora – poutní kostel Panny Marie Vítězné, na Malé Straně v Praze – 

Colloredovský palác, Kolovratský palác, Morzinský palác, Rajhrad – kostel Povýšení sv. Kříze, 

proboštský kostel sv. Petra a Pavla, Zbraslav – konvent cisterciáckého kláštera a mnohé další.  Poutní 

kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře je zapsán na seznamu památek UNESCO. Tento kostel je 

architektonicky velmi zajímavý a měli jsme velké štěstí, že ještě nebyl ukryt za lešením, protože         

ho čeká velká rekonstrukce. Moc se nám líbil. Poté jsme prošli prohlídkovou trasu v zámku ve Žďáru 

nad Sázavou pod názvem „Po stopách Santiniho“. Zjistili jsme, že zámek je nyní v majetku rodiny 

Kinských, která se o něj velmi svědomitě stará. Na závěr jsme si v kavárně dali kávičku nebo pivečko  

a někdo nějaký dort či zmrzlinu a rozjeli se ku Praze za účelem ubytování do nám již známého hotelu 

Fortuna West, kde jsme byli ubytováni již potřetí.  Po ubytování jsme si trochu odpočinuli a společně 

vyrazili do Divadla na Vinohradech na divadelní představení „Amadeus“. Hlavní roli Amadea ztvárnil 

Ondřej Brousek, který nás okouzlil nejenom svým hereckým výkonem v roli Amadea, ale především 

svým klavírním uměním. V jedné chvíli dokázal hrát na klavír v úhlu 90 stupňů, kdy se i s ním část 

pódia zvedla do pravého úhlu. Divadelní představení trvalo téměř tři hodiny, ale stálo za to. No,           

a po něm jsme spěchali do hotelu, abychom se vyspali na druhý den. 

Ve středu ráno dne 31. 5. 2017 byl naplánován náš nejznámější hrad, Karlštejn. Počasí nám přálo. 

Bylo trošku pod mrakem, takže nám nebylo tak horko jako první den. Ač je k hradu pořádný výstup 

do kopce, nikdo to nevzdal a šel poctivě nahoru po svých a všichni jsme to i v tom velkém horku 

zvládli. Prohlídka hradu byla velmi zajímavá – hrad Karlštejn sám o sobě také. Je velmi impozantní        

a pohled na něj byl pro nás velmi okouzlující. Zopakovali jsme si trochu historie, zavzpomínali              

na našeho krále a císaře Karla IV., který jej nechal postavit. Průvodkyně nás seznámila s jeho historií, 

ale také přidala několik vtipných historek. Hrad se nám velmi líbil, po zpáteční cestě jsme se zastavili 

na drobné občerstvení a vyrazili zpět do našeho hotelu. Někteří z nás to ještě nevzdali a vydali se 

s naší vedoucí do centra města – prošli jsme si Václavák a po ulici Na Poříčí jsme se vydali                     

na Staroměstské náměstí, kde nás velmi potěšilo, že Pražský orloj není ještě zcela ukryt za lešením       

a mohli jsme se tak na něj podívat a zopakovat si to, co jsme se v kurzech trénování paměti 

v letošním roce naučili – a to jednotlivé apoštoly, všechny sochy včetně kostlivce a kohouta a také 

Mánesův zvěrokruh. Po prohlídce a krátkém odpočinku nás čekalo další divadelní představení 

v Komorní Fidlovačce „Můj báječný rozvod“. Po menším „kolapsu“ naší vedoucí, kdy jí bylo 



telefonicky cestou tramvají již do divadla, oznámeno, že divadelní přestavení bylo z důvodu nemoci 

zrušeno, jsme nakonec zdárně dorazili do té „správné“ Fidlovačky. Někteří z nás se šli totiž podívat    

do Fidlovačky, kde bylo divadelní představení opravdu zrušeno, ale my jsme měli lístky do Komorní 

Fidlovačky, kde jsme se těšili na Elišku Balzerovou, kde se k naší spokojenosti hrálo. Seděli jsme velmi 

blízko, v prvních řadách. Někteří z nás i ve stejně řadě jako naše velká operní diva Dagmar Pecková. 

Usadili jsme se a poté jsme mohli obdivovat herecký výkon paní Elišky Balzerové. Celé divadelní 

představení bylo pouze a pouze jejím hereckým koncertem, protože hlavní roli Angely hrála sama. 

Obecenstvo tvořilo většinou dámy a opravdu jsme se pobavily a pobavili od začátku až do konce           

a zjistili jsme, že je to u všech starších manželstvích velmi podobné…  Do hotelu jsme se vrátili všichni 

dobře naladěni. 

Ve čtvrtek 1. 6. 2017 přišel den našeho posledního putování.  Cestou nám bylo popřáno ke Dni dětí, 

protože i my senioři jsme něčí děti…  Cílem byl hrad Křivoklát, který je na seznamu národních 

kulturních památek v ČR. O Křivoklátu jsou první zmínky již v letech 1110-1113, kdy kníže Vladislav I. 

tam údajně věznil Otu Olomouckého. Samotná cesta k hradu byla velmi příjemná, téměř po rovině, 

takže jsme se pomaloučku dostali volnou chůzí na hrad. Hrad nechal přestavět Přemysl Otakar I.          

a tyto práce pokračovaly i za vlády jeho syna Václava I. Později tu byla vybudována státní věznice, 

hladomorna, mučírna. Měli jsme velké štěstí, protože nás provázel samotný pan kastelán,                  

pan Ladislav Adam, který měl zajímavý, vtipný a velmi poutavý přednes. Velmi se nám věnoval, 

pověděl nám řadu zajímavostí o hradu Křivoklátu a životě na něm – ukázal na mučírnu, hladomornu    

i vězení, ve kterém byl 16 let vězněn po Bílé hoře protestantský kněz. Poslechli jsme si i příběh             

o velké lásce a také, že na hradě každých 200 let hořelo, takže pan kastelán řekl, že budou  s obavami 

očekávat rok 2026.  Všichni jsme v průběhu prohlídky konstatovali, že tento hrad se nám líbil více     

než Karlštejn. První dojem není při příchodu na něj tak impozantní jako na Karlštejn, ale v průběhu 

prohlídky musíte konstatovat, že je opravdu velmi krásný a jedinečný. Je tam řada zajímavostí, 

nádherné gotické sochy, nachází se tam jedna z devíti kopií Bible, která byla ručně psána kněžími         

a byla plná iluminací. Je tam i krásná obrazárna, knihovna,… Hrad měl řadu majitelů, patřil 

Habsburkům a poslední majitelé - rod Fürsnstebergů ho v roce 1929 prodal českému státu                       

i se zámkem Lány a Lánskou oborou, kterou jsme cestou také zahlédli. Tento hrad se nám opravdu 

velmi líbil, zaujal nás svými krásnými síťovými klenbami, svým uspořádáním. Poděkovali jsme panu 

kastelánovi za milou prohlídku, rozloučili se a vydali se na zpáteční cestě na oběd do Ikey – velmi nám 

všem chutnalo. No, a to už bylo poslední, co jsme z Prahy viděli. Nastoupili jsme do autobusu a vydali 

se směrem do Karolinky. Zájezd se nám moc líbil, byl pečlivě připraven, řidič byl příjemný, všichni 

jsme byli dochvilní… a vrátili jsme se velmi spokojeni. A už jsme samozřejmě plánovali náš budoucí 

výlet, který bude pravděpodobně na Slovensko. Už se na něj moc těšíme. 

 

Eliška Ježíková  

 


