Výlet seniorů do Příbrami a na zámek Dobříš – 17. 5. 2017
Kvůli technické závadě na kamerovém systému byly ráno 17. 5. na zhruba dvě hodiny obousměrně
uzavřeny Lochkovský a Cholupický tunel na pražském dálničním okruhu. Provoz byl obnoven krátce
před půl devátou. Právě v tu dobu vestečtí senioři popojížděli autobusem zbraslavským údolím.
Naštěstí nejeli na letiště. První zastávkou výletníků bylo poutní místo Svatá Hora u Příbrami. Dříve na
toto místo putovali poutníci a procesí několik dnů. Senioři měli proti plánovanému příjezdu ztrátu jen
jednu hodinu.
Svatá Hora – vrch nad městem Příbram, byla již od středověku známým církevním místem
opředeným zázraky. To byl jeden z důvodů, proč se tento dnes rozsáhlý barokní skvost stal již více
než 300 let jedním z nejznámějších poutních míst v České republice a zároveň významné centrum
mariánského kultu v Evropě. Rozhodující význam měl v historii Svaté Hory rok 1647, kdy do té doby
poměrně málo známou kapli získali jezuité a podle plánů Carla Luraga a P. Benjamina Schleyera ji
začali od roku 1658 velkoryse přebudovávat na honosný chrám. Na jeho konečné architektonické
podobě z let 1727 - 1728 se podílel i K. I. Dientzenhofer. V roce 2015 byl rekonstruován.
Po komentované prohlídce poutního areálu stihli senioři ještě poobědvat v centru města a pak
následovalo druhé zastavení. Jen 40 km je dělilo od zámku Dobříš.
Rokokový zámek nás upoutal nejen svou výraznou fasádou, ale i svým rozsahem. Jeho součástí je
francouzský a anglický park.
I když dobříšské sídlo je jako královský statek zmiňováno již v roce 1252, jeho současná podoba
pochází z let 1745 - 1765, kdy přestavbu na zámek uskutečnil Jindřich Pavel Mansfeld. Spojením erbů
a rodů vznikl pak nový šlechtický rod Colloredo - Mannsfeld, který zde pobýval až do roku 1942.
V tomto roce byl zámek vyvlastněn německou říší, jako sídlo si ho vybral zastupující říšský protektor
Kurt Daluege. Po osvobození roku 1945, se stal majetkem Československého státu. Zámek pak užívali
téměř půlstoletí členové Českého literárního fondu jako Domov spisovatelů. Současným majitelem je
Jerome Colloredo-Mannsfeld z Rakouska.
Zámek Dobříš je trojkřídlá patrová stavba s mansardovými střechami. Senioři si prohlédli interiéry
zámku, které nabídly expozici jedenácti pokojů s výzdobou ve stylu pozdního baroka, rokoka a
klasicismu, ale i místnost zařízenou tak, jak ji znali po 50 let po válce naši přední umělci.
S podobiznou prezidenta Antonína Novotného, psacím stolem a strojem, místním telefonním
seznamem.
Po prohlídce zámku, občerstveni kávou a sladkým zákuskem v zámecké restauraci, pokračovali senioři
procházkou udržovaným zámeckým parkem (2 ha), který svými květinovými ornamenty a stříhanými
ploty buxusu vzbuzoval atmosféru vídeňského Schönbrunnu nebo ”malé Versailles ”. Jedná se
o kompozici francouzského parku založené na striktní symetrii, rozkládající se na pěti terasách. Na
jižním konci parku se nachází oranžérie, která tvoří protipól zámecké budovy. Součástí zahrady jsou
kamenná sousoší, plastiky, kterým dominuje kaskádová fontána.
Začátek výletu, kdy se cesta díky problémům v dopravě začala prodlužovat, seniory neodradil.
Obdobné obtíže řidiče a motoristy provází každý den. Naopak, příjemné počasí, které je dosud
nezradilo, nedovolilo účastníkům zájezdu zkazit náladu.

Zábavné setkání s Josefem Fouskem „Zkrátka bez pozlátka“ -29. 5. 2017

„Humor je živá voda, která je zdarma, ač je nejdražší ” říká Josef Fousek, známý písničkář, znamenitý
vypravěč, humorista a méně známý fotograf. Jeho příběhy určitě nikoho nezarmoutí, naopak, potěší.
Humorem byl okořeněný téměř dvouhodinový zábavní pořad „Zkrátka bez pozlátka“, který se konal
29. 5. 2017 v Kulturním centru Jesenice a stal se kulturním zážitkem i pro vestecké seniory. Předností
Josefa Fouska, který se narodil na Kladně v roce 1939, je bezesporu pohotový jazyk. Známé jsou jeho
epigramy, aforismy, zajímavé myšlenky a bystré postřehy. Autorova tvorba literární i písničkářská má
stále své čtenáře a posluchače, neboť je aktuální, přináší satiru, často hořkou a bez jinotajů.
Příští akce SVS, která se bude konat po členské schůzi (16. 6.), je naplánovaná na úterý 20. 6. 2017.
Všichni senioři budou včas upozorněni SMS zprávou. Pojedeme MHD dopravou do Muzea České
policie v Praze, kde se koná Výstava kostýmů, rekvizit a řady exponátů, které byly použity při
natáčení úspěšného TV seriálu ”Četníci z Luhačovic”.
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