
Pozvánka výboru seniorů OSŽ  na vlakový zájezd  ve středu 26.6.2019 do Tábora 

Tábor byl založen na jaře roku 1420 husity a pojmenován podle hory Tabor u Nazaretu, v dnešním Izraeli. 
Zakladatelé města pocházející z celých Čech, byli odhodláni vytvořit nové společenství, odmítající 
lidské zákony a řídící se pouze zákonem Božím. Nově příchozí odevzdávali všechen svůj majetek do kádí  
na náměstí. Takto sebraný majetek byl rozdělován mezi členy obce podle jejich potřeb. Teoreticky si byli 
všichni rovni, žili prostým životem bez přepychu, na pořádek dohlíželi čtyři zvolení hejtmani. Nazývali se 
táborité. Ale „táborský komunismus“ vydržel jen asi půl roku. Ve jménu Mistra Jana Husa táborské vojsko 
provádělo úspěšné výpady do okolí a uloupený majetek byl jedním z hlavních zdrojů příjmů táborského 
společenství. Dobyté kláštery a kostely táborité vypalovali, jejich vnitřní zařízení, vzácné knihy, sochy i 
obrazy ničili a pálili. S nepřáteli zacházeli husité stejně nelítostně, jako katolická vojska s nimi. Učili jsme se 
ledaco o husitech, ale ne vše byla pravda.  

A nyní budete mít příležitost podívat se do jejich krásného města plného zajímavých svědků minulosti. 

Odjezd:  IC 518 Opavan   z Ostravy Svinova ve  4:21 hod.  Předpokládaný příjezd do Prahy hl.n. v 7:19 hod. 
z Prahy hl.n. R 705 Vltava v 7:31 hod, příjezd do Tábora v 8:56 hod. Místenky zajišteny na všechny 4 spoje. 

Program: návštěva menší Botanické zahrady, prohlídka města, čas na kafíčko, návštěva podzemí a muzea, 
oběd, dokončení prohlídky pamětihodností a procházka kolem Jordánu – nejstarší vodní nádrže v Evropě.   

Individuálně si zájemci mohou vystoupat po asi 150. schodech na věž kostela s vyhlídkou, vstupné je  
30,- Kč/senior. Nebo se podívat do malého pivovarského muzea (nutno u mne předem objednat). Na 
Žižkově náměstí se možná bude konat dopoledne jarmark, za kostelem je Strašidelný sklep ,vstupné 60,- Kč 
senioři 65+. 

Z Tábora odjezd: Ex 1542 Jižní expres  ve 14:40 hod . Příjezd do Prahy v 15:57 hod. 
Z Prahy hl.n. IC 513 Opavan v 16:41 hod. Příjezd do Svinova v 19:37 hod. 

 

Cena zájezdu 360,- Kč  obsahuje:  4x místenky, oběd  a vstupy. 

 

Upozorňuji všechny zájemce, kteří mají potíže s chůzí  (berle,hole), aby zvážili svou účast na tomto 
zájezdě !!   V podzemí je povrch dost nerovný  a místy kluzký a také vlastní historická část města je od 
nádraží  poněkud  vzdálená.  

 

 

 

Všechny další informace podává a na zájezd s vámi se těší  

Květa Vysloužilová, mob.737 275 123 nebo 730 165 438 

E mail: v.ketu@ seznam.cz 


