Výlet seniorů - Tábor a Červená Lhota – 18. 5. 2016
Místo na skalnaté plošině vypínající se nad soutokem Tismenického potoka a řeky Lužnice si
v roce 1420 vyhlédl vojevůdce Jan Žižka a založil zde město Tábor.
Vestečtí senioři si Tábor také vyhlédli jako cíl. Jeho strategická důležitost však pro ně neměla
takový význam jako pro husity. Vestečtí senioři sem přijeli 18. 5. si město prohlédnout, a to
jako historickou památku, která je hojně navštěvovaná turisty.
Město opevněné hradbami a upravenými parkány nabízí ve svém centru historické jádro, které
vznikalo po etapách. Nejdříve to byla městská radnice, pak následovala přestavba kostela
Proměnění Páně na hoře Tábor a vznik údolní nádrže Jordánu, jako zdroje vody. Město se do
současné podoby zformovalo po velkých požárech, které zejména v letech 1532 a 1559
zničily většinu měšťanských domů. Tehdy se Tábor počal měnit v kamenné město a fasády
měšťanských domů pokryla četná sgrafitová výzdoba. Ve stejné době byl také dokončován
systém táborského podzemí. Jmenované nadzemní a podzemní lokality si senioři prohlédli
v doprovodu místní průvodkyně, která poskytla zasvěcený výklad.
Po přestávce na oběd se senioři rozjeli dále na jih a navštívili vodní zámek Červenou Lhotu.
Ten během staletého vývoje střídal majitele i stavební podoby. Původní vzhled stavby bez
rybníka byl daleko od skutečnosti, která se nabízí návštěvníkům dnes. Neobvykle červené
zbarvení zámeckých zdí zářící do všech stran a odrážející se v hladině rybníka harmonicky
ladí s okolní zelení. Proto ho jeho současná romantická poloha právem řadí mezi
nejpohádkovější a nejnavštěvovanější zámky České republiky. Červená Lhota stojí na první
příčce v počtu pohádek a filmů zde natočených. Snad nejznámější z nich byla Zlatovláska
z roku 1973, dále O kráse a štěstí či Princezna na hrášku.
Prohlídkou autenticky dochovaného obydlí senioři zakončili výlet. Někteří se ještě před
návratem pokochali okolní přírodou. Procházka anglickým parkem kolem vodní plochy
zámeckého rybníka poskytovala různé pohledy na zámek a vybízela k fotografování. Po
krátkém občerstvení autobus se spokojenými seniory už směřoval k domovu.

