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Letní zamyšlení 
Nedávno se mi na návštěvě dostala do rukou 
zajímavá kniha „Ekozahrady“ od autora Jaroslava 
Svobody. Zaujala mě svým přirozeným přístupem k 
rostlinám, keřům a stromům a naší péči o ně. 
Donutila mě podívat se na přírodu zcela novou 
optikou. Zůstanu nyní u svých zkušeností se 
zahradami. V dětství měla naše zahrada řady 
úhledných záhonů mrkve, 
petržele, cibule a brambor, 
obklopené rybízy, angrešty 
a malinami, nad nimiž se 
vypínaly stromy jabloní, 
švestek spolu s krásnou 
monumentální třešní. 
Okrasným stromkem byla pouze náletová břízka ve 
svahu (tu jsem mimochodem milovala), rostly pod ní 
sněženky, prvosenky a podléšky-takový malý 
vetřelec na užitkové zahradě. A pak na 
předzahrádce pár prostých květin do vázy. Těmi 
dnes sama nostalgicky nahrazuji atraktivní exotické 
druhy, kterým se v naší jílovité půdě nedaří. Pak 

nastala éra 
alpinkářů, tvořících 
na malém prostoru 

roztomilé 
zmenšeniny hor. 
Když jsme se začali 

oddělovat od sousedů monotónními a 
neprůhlednými řadami tújí, užitné zahrady ustoupily 
těm okrasným, někdy až okázalým. Dnes nás opět 
situace vrací k „jedlým“ zahradám, pouze to ohýbání 

nám už nejde jako 
dřív-budiž chvála 
vyvýšeným záhonům.  
Pokud jsem vás dosud 
neunavila svými 
úvahami, zkusím volně 
ocitovat článek z výše 
zmíněné knihy: „Člověk může znovu získat svůj 
zemský ráj, když opustí staré vzorce implantované 
zahradním průmyslem a vyučovacími šablonami. 
Popřemýšlí a zjistí, že si může života užívat po svém.  
Pro začátek stačí, když se v každodenním shonu na 
chvíli zastaví a zeptá se, jestli je všechno, jak má být. 
Postupně se z přírody znovu naučí čerpat energii, 
vnímat její krásu a usmívat se. Protože jinak nic z 
toho, co dělá a co považoval za důležité, nemá 
smysl. Po čem toužíte, jaké aktivity chcete ve svém 
životě provozovat? Každý z nás k tomu může 
přistupovat z jiné strany. Někdo je na estetiku, jiný 
na to jde přes žaludek, další je motivován 
přirozenou pohodlností. Jsou mezi námi milovníci 
volné přírody nebo lidé jednoduše poslouchající svůj 
zdravý rozum a také dobrodruzi a experimentátoři. 
Každý člověk vlastně pořád něco tvoří a všichni 
každou vteřinu tvoříme svůj vlastní život. 
Ekozahrady mohou sloužit jako úžasná inspirace pro 
všechny, jen každá bude vypadat trošku jinak“.  
I když autor napsal tento článek o tvorbě zahradního 
designu, vnímavý čtenář v něm najde zamyšlení 
nejen o přírodě. Hledejme kolem sebe krásu a 
přenášejme ji s úsměvem do svých životů.                             
                                                      JVot 

 

https://mmkv.cz/cs
http://www.karlovyvarycard.cz/CS/uzitecne-odkazy.html


Vážení přátelé výletů, 
15. června jsme byli na zájezdu na zámku Hluboká. 
Doufám, že se vám výlet líbil.  
Ani v červenci ovšem nezahálíme a připravili jsme 
pro vás zájezd do Tachova a do jízdárny ve Světcích, 
kde máme kromě prohlídky zajištěn i koncert 
barokní hudby v dobových 
krojích. 

Na sobotu 30. července 
plánujeme ještě výlet 
společně s DPKV do 

kláštera v Kladrubech, do Stříbra, kde je volný 
program, a na Hracholusky, kde nás čeká i projížďka 
lodí po přehradě. Doufám, že nám zachováte přízeň 
a na výše jmenovaných výletech se sejdeme v 
hojném počtu. 
Zatím je pro mě zklamáním, že o zájezd do Tachova, 
kde je i kulturní program, je tak malý zájem.  
                                                                 Dušan Soukup 
 

Naše akce: 
 
Bowling se hraje 2x měsíčně, a to i o prázdninách 
 
Turistický kroužek každý čtvrtek celé prázdniny 

 
Pěvecký kroužek nebude 
v červenci, začne zase od 1. srpna 
každé pondělí. Na září 
připravujeme veřejné vystoupení 
na   akci 

„Pomáhejme s radostí“ ve 
volnočasovém areálu Rolava. 
 
Výtvarný kroužek-výtvarné 
dílny začnou opět po prázdninách 
 

 

Pobytový zájezd do 
maďarských lázní Harkány 
červen-červenec  
 
Zájezd na zámek v Tachově, 

na prohlídku jízdárny Světce a na koncert barokní 
hudby v jízdárně Světce v neděli 10. července 2022. 
 

Zájezd do kláštera Kladruby, do Stříbra a na 
Hracholusky-plavba lodí v sobotu 30. července 
2022. 
 
Pobytový zájezd Sezimovo Ústí říjen 2022. 
 
16. července účast na „Úvodní konferenci Krajské 
Rady seniorů Karlovarského kraje“. 
 
Letní přátelské setkání v Sedlecké pivnici s hudbou 
a tancem 10. srpna 2022 
 
V srpnu návštěva německých seniorů u nás spojená 
s exkurzí do sklárny Moser a do muzea Becherovky. 
 
V září zájezd do Plavna spojený s prohlídkou muzea 
krajky a výšivek a s plavbou lodí po přehradě. S 
přesným termín budete včas seznámeni. 
 

Něco z historie 
V červenci si můžeme užít dva sváteční dny – a to 
díky svátkům věrozvěstů Cyrila a Metoděje (úterý 5. 
července) a upálení Jana Husa (středa 6. července). 

Svatí Konstantin a Metoděj 
byli křesťanští misionáři, 
kněží, mniši a bratři ze 
Soluně, kteří v rámci své 
misie na Velké Moravě 
prosadili staroslověnštinu 
jako bohoslužebný jazyk, pro 
který Konstantin vytvořil 
také písmo nazývané 
hlaholice. V roce 1981 je 

papež sv. Jan Pavel II. prohlásil spolupatrony 
Evropy.  
Mistr Jan Hus byl významný 
teolog, kazatel a středověký 
církevní reformátor, jehož 
učení dalo vzniknout 
husitskému hnutí a započalo 
reformu tehdejší církve. 6. 
července 1415 byl upálen 
v Kostnici.  
 

POHODOVÉ PRÁZDNINY 
Všem naši členům a příznivcům přejeme klidné a 
slunečné prázdniny s vírou, že se budeme setkávat 
na všech připravovaných akcích nejen o 
prázdninách, ale i po nich. 
Na setkávání s Vámi se těší rada spolku 
 

Vydává rada spolku SENIOŘI Karlovy Vary, z.s., nám. Dr. M. Horákové 4, 360 01 Karlovy Vary.   Telefon do kanceláře: 354 422 035, úřední hodiny 
úterý od 09.00 do 15.00 hodin, pátek od 10.00 do 12.00 hodin. mail: seniorikvzo@seznam.cz, webové stránky: www.seniorikvzo.cz  
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Příspěvek členů 
 
Na středu 15.6.2022 byl plánován celodenní výlet na státní zámek Hluboká s možností navštívit i místní ZOO či 

Muzeum vorařství v blízkém Purkarci.  
Na zájezd se přihlásilo 34 členů našeho klubu seniorů. Odjezd byl 
stanoven na 6.00, abychom v klidu stihli objednanou prohlídku zámku. 
Situace, vzniklá mírným nedorozuměním se podařila zavčas příznivě 
vyřešit a vše pokračovalo bez závad a zpoždění.  
Protože autobus smí parkovat pouze na centrálním parkovišti pod 
zámkem, přišla nám vhod možnost svézt se turistickým vláčkem až do 
zámeckého parku.  
Ač je dnešní podoba zámku z historického pohledu téměř 
„novostavba“, je impozantní a překrásná.   

Příjemná průvodkyně nás uvedla do křídla zámecké paní. V přijímacím 
salonu visí obraz Eleonory z Liechtensteinu-provdané Schwarzenbergové, 
která byla hlavní iniciátorkou přestavby Hluboké v 19. století, dále jsou 
ložnice, kuřácký a zlatý salon, malá a velká jídelna, pracovna, osobní kaple 
kněžny. Úchvatný je pohled na zámeckou knihovnu se 12 000 svazky, z 
nichž pouze 20 je psáno česky. Stěny místností zdobí kožené a zlacené 
tapety, zlacené sádrové obklady, vyřezávané obložení zejména z 
ořechového a lipového dřeva, velkolepé lustry skleněné a mosazné, 
keramika delfská fajáns. Zvláštní pozornost si zaslouží ucelené sbírky 
cenných tapisérií, označených tehdejší známkou nejvyšší kvality BB-Bruxellis Bravantiae.  

Nyní něco z historie:   
Na skále vysoké 83 metry stál hrad Frauenberg, který od časů 
Přemyslovců často měnil významné majitele, byl často vzat do 
zástavy, vystaven drancování a následným opravám. V 16. století 
přešla Hluboká pod mocného Jáchyma z Hradce-za jeho dob prožívá 
Hluboká-teď už v hávu italské renesance-obrovský kulturní rozkvět. 
Velkorysá obnova zámku ale přivedla jeho rod na pokraj zkázy. Po 
mnoha dalších majitelích kupuje Hlubokou Jan Adolf ze 
Schwarzenbergu za 385 000 zlatých. Položil tak základ ohromnému 
dominiu, které přetrvalo do poloviny 20. století. V roce 1838 se začalo 

se stavbou nového zámku, který měl být obdobou anglického hradu ve Windsoru. Od té doby se podoba 
pseudogotického sídla příliš nezměnila.  
Po prohlídce zámku a nezbytném fotografování jeho okolí jsme se vydali na oběd. V nabídce restaurace „V 
Podskalí“ byla rajská omáčka s hovězím a těstovinami, výpečky se 
špenátem a bramborovým knedlíkem a řízek s brambory. V 
úmorném vedru se nám cesta s kopce zdála nekonečná, ale 
myslím si, že rychlá a ochotná obsluha a dobré jídlo nás trochu 
povzbudilo.  
Po vzájemné domluvě jsme se vzdali návštěvy ZOO a zbývající čas 
využili po svém, v infocentru, v cukrárně nebo pod slunečníky 
blízké restaurace. Úmorné vedro nás vyčerpalo. Věřím, že být o 
15°C méně, ZOO bychom navštívili. Z příjezdové cesty u 
loveckého zámečku Ohrada vypadala lákavě. V zájmu zachování 
zdraví jsme se rozhodli jinak.  
Cesta zpět ubíhala bez závad. Doufám, že si všichni „účastníci zájezdu“ výlet užili tak jako já a odnesli si pěkné 
zážitky. Organizátorům děkuji.          JVot 
 


