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Výlet seniorů do západních Čech - 10. 5. 2019
Letošní květnový výlet si senioři pro změnu přesměrovali do západních Čech. Prvním cílem se stal renesanční
zámek Horšovský Týn, který je od roku 1945 ve vlastnictví státu. Hned při vstupu na nádvoří nás překvapila
rozlehlost komplexu budov. I nabídka u pokladny byla bohatá. Naše skupina zvolila trasu Zámek. Ale bylo
z čeho vybírat. Šest prohlídkových okruhů: Trasa Hrad, Purkrabství, nahlédnout jsme mohli i do kuchyně nebo si
třeba zvolit trochu netradiční trasu ” Mitsuko”, která je věnovaná hraběnce Mitsuko. Tato výjimečná žena,
Japonka, se jako jedna z prvních provdala na přelomu 19. a 20. století z Japonska do Evropy a z nedalekého
Ronšperka na Horšovský Týn prý často jezdila. Historické jádro města na řece Radbuze, které je městskou
památkovou rezervaci, jsme si do programu nedali, protože delší čas jsme věnovali městu Stříbru.
Historie města Stříbra, jak už sám název napovídá, je spojena právě s tímto drahým nerostem, který se zde kdysi
těžil. Město by se určitě mohlo chlubit svým podzemím, kde drahý kov nalézal, ale mezi jeho největší
zajímavosti patří ”nadzemí”, a to hlavně městská radnice zdobená bohatými renesančními sgrafity. Ta nás hned
na první pohled upoutala. A právě z její věže jako na uvítanou se v čas našeho příjezdu ozýval hlas zvonkohry.
Ta prý nabízí přes dvacet písní. Zajímavých míst má město řadu, i kromě renesančních a barokních památek si
udrželo ráz města z poloviny 19. století. V parku u náměstí se nachází označení 13. poledníku.
V přímé linii na sever od Horšovského Týna směrem na Stříbro, asi deset kilometrů před městem, jsme jen
nakrátko přibrzdili a prohlédli jsme si zvenčí benediktinský klášter v Kladrubech. Exteriéry tohoto rozsáhlého
stavebního komplexu příliš lákavě nepůsobí, potřebovaly by vydatnou finanční injekci na opravy.
Nejpozoruhodnější součástí kláštera je barokně-gotický kostel podle plánů významného stavitele Jana Blažeje
Santiniho Aichla. Studenti - účastníci U3V ve Vestci si tak mohli oprášit své vědomosti a zastavit se u
významné české památky, která se společně s dalšími snaží prosadit na seznam národních kulturních památek
UNESCO.
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