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Příloha

Pražský výlet organizovaný Castellem se natolik vymyká našim dosavadním
aktivitám, že stojí za to o něm podrobněji informovat v samostatné příloze.
Věříme, že nebyl poslední.
Castellum v Praze 7. – 9. září 2018
Tradiční zájezdy společnosti Castellum Holešov na historická místa
Čech a Moravy mají již své příznivce. Letošní zájezd byl však ve zcela
novém pojetí a rozhodně se dá říci, že nezklamal očekávání účastníků. Čím
se lišil od dosavadních zájezdů? Především místo klasického jednodenního
výletu byl třídenní, namísto autobusu jsme použili vlak a počet účastníků byl
omezen na třicet. Předsedkyně společnosti Jaruška Pokorná využila svých
kontaktů a připravila program, jehož provedení svěřila své dlouholeté
kamarádce, průvodkyni paní Marii Slámové. Ta se svého úkolu zhostila
s velkou zodpovědností a tak jsme během tří dnů viděli maximum toho, co
jsme vidět mohli.
Ubytování v hotelu Charles Bridge Apartments
bylo opravdu v
bezprostřední blízkosti Karlova mostu, odkud jsme měli prakticky všechny
důležité památky na dosah ruky či alespoň MHD. Metro i tramvaj jsme
mohli využívat dosytosti, neboť většina z nás si hned po vystoupení z vlaku
opatřila seniorské průkazy, na které jsme jezdili po Praze zadarmo – tedy my
nad pětašedesát let. Proto jsme neztráceli čas a již první den jsme odpoledne
vyplnili prohlídkou části prohlídkové trasy Pražského hradu, po níž jsme
vydatně povečeřeli U Labutí na Hradčanském náměstí a po starých
zámeckých schodech zamířili ke svému hotelu.

V návštěvě další části Hradu jsme pokračovali druhý den dopoledne.
Nevynechali jsme nic z nabízených příležitostí, takže jsme mohli vidět i
kryptu pod Svatovítským chrámem s ostatky našich panovníků, zúčastnili
jsme se i mše v tomto chrámu, prošli Vladislavský sál i s přilehlými

prostorami, zahlédli i velkolepé polední střídání hradní stráže. Záměrně jsem
použil výraz zahlédli, protože opravdu důkladně si něco v těchto prostorách
prohlédnout není technicky možné z prostého důvodu – je zde hlava na
hlavě, proudy turistů nemají možnost u něčeho se zastavit a zamyslet se nad
naší minulostí. Drtivé většině z nich to ovšem nevadí, přijíždějí sem ze
všech koutů Asie a naše národní památky jsou pro ně jen exotická podívaná.
Bohužel my musíme prohlídku exponovaných míst absolvovat stejným
tempem, jako oni …

V tak krásném počasí, jaké nás v Praze provázelo, jsme nemohli vynechat
návštěvu Petřína. Byla sice jen symbolická, cesta lanovkou a zastávka na
kávu nebo limonádu, ale nám stačila. Viděli jsme rozhlednu zcela zblízka a
procházeli jsme kolem pověstného bludiště. Všechno se ale stihnout nedalo.
Proto i Pražské Jezulátko bylo jen poměrně krátkou zastávkou na naší cestě
starou Prahou.
„Třešničkou na dortu“
měla
být
večerní
návštěva
představení
divadelní hry Krvavá
svatba ve Stavovském
divadle.
Samotná
návštěva
tohoto
divadelního stánku byla
pro nás velkým svátkem,
inscenace
ve
velmi
moderním nastudování
ale v některých z nás včetně mne vzbudila rozpačité pocity venkovana, který
tomuto pojetí klasiky ještě nedorostl a smyslu představení příliš
neporozuměl. Museli jsme však ocenit vynikající výkony účinkujících, mezi
nimiž se objevila i známá jména jako Taťána Medvecká, David Prachař nebo
Saša Rašilov.
Nedělní dopoledne jsme využili k procházce po známých místech ve Starém
Městě, počínaje Karlovým mostem přes Staroměstské náměstí, Celetnou
ulicí k Prašné bráně a prohlídku památek jsme zakončili v Židovském
muzeu, Staronové synagoze a na židovském hřbitově. Více se toho opravdu
stihnout nedalo a tak naše další kroky zamířily k našemu hotelu na Kampě,
kde jsme si vyzvedli sbalená zavazadla a metrem se přemístili na hlavní
nádraží, odkud nás Slovácký expres dopravil zpátky na Moravu.
V klidu domova si nad dlouhou řadou fotografií utříbíme své dojmy a
zážitky z vydařeného zájezdu a na nejbližší schůzce předsednictva bude také
příležitost k jeho podrobnějšímu hodnocení. Už dnes můžeme ale říci, že to
byla jedna z akcí Castella, na kterou budou účastníci dlouho vzpomínat. MO

