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Březnové rozjímání. 
Ačkoliv nás nejznámější česká pranostika drží v březnu u 
kamen, prožila jsem přesně před rokem výpravu do 
minulosti a o své zážitky se s Vámi chci podělit. Nastávalo 
jaro a kamarádka mi nabídla výlet do Žlutic. Jela k 

zubařce a jako bonus mi prý 
ukáže své oblíbené místo. Jela 
jsem ráda, poznávám s ní 
místa, která mi byla dosud 
utajena. Po úspěšné kontrole 
cestou zpět odbočila na málo 
používanou cestu přes obec 
Polom, která přes mnohé 
zátočiny a kopce končila 
závorou. Na další putování 
jsme vyrazily pěšky, písčitou a 
prašnou cestou mezi loukami 
a pastvinami, v pozadí lesy a 

údolíčko, vše bez známek civilizace. Část cesty lemovala 
alej čerstvě vysazených ovocných stromků. Žádný 
orientační bod, žádné stavení, nic, co by naznačovalo 
kam a jak dlouho ještě jít. Náhle se cesta láme a směřuje 
do hlubokého údolí a v něm, našemu zraku doposud 
ukrytý stojí-- či lépe řečeno tak tak přežívá kostel Skoky. 
Párkrát jsem narazila na krátkou zmínku o něm, ale to, co 
nás čekalo, mi vyrazilo dech. Tak magické místo, a tak 
zdevastované... Poutní kostel Navštívení Panny Marie ve 
Skocích je obklopen rozvalinami obce. Původně s 28 
domy, 31 domácnostmi, se 2 hostinci, farou, školou a 
obchodem. Hospodařilo tu 22 sedláků, řemeslo 
provozoval kovář, kolář a tesař. Po roce 1945 bylo 
německé obyvatelstvo vysídleno, část zdejších dvorů 
obsadili dosídlenci z východního Slovenska a když odmítli 
v padesátých létech vstoupit do JZD, jejich majetky 
převzaly Státní statky a zcela vybydlené, vyrabované 
domy byly postupně demolovány. Po zrušení Tepelského 
kláštera v roce 1950 byla opuštěna i fara, obec byla 

zrušena v roce 1957. Definitivní zkázu dokonala výstavba 
Žlutické přehradní nádrže na pitnou vodu, která Skoky 
odřízla od okolního 
světa. Dožívala tu jen 
poslední obyvatelka 
Marie Holešová v 
jediném obyvatelném 
domě, jímž byl Schopfův 
hostinec. Tato paní za 
neobjasněných 
okolností tragicky 
zahynula utonutím v místní studni v roce 1982. Smutný 
osud obce tak byl zpečetěn, vše začalo chátrat a 
opuštěná místa začala pohlcovat příroda. O obnovu 
Skoků se několikrát neúspěšně pokoušela různá sdružení 
nadšenců, německých rodáků a dobrovolníků. Skoky 
bývaly jedním z nejslavnějších mariánských poutí 
v Čechách, byly proslavené zázračnými uzdraveními 
zdejší „Panenkou skákavou"- Pannou Marií Skokovskou. 
Obraz Marie nad oltářem má prý léčivou sílu. Když 
pomyslím, že se sem dvakrát ročně konalo mariánské 
procesí z Tepelského kláštera vzdáleného 39 kilometrů a 
vezmu-li v úvahu zdejší divokou přírodu a členitý terén, 
byl to pořádný výšlap. Od historie se vrátím k osobnímu 
prožitku. Často se píše o géniu loci a tady to na 
pozorného návštěvníka dýchá ze všech stran. Cítila jsem, 
ač nevěřící, nábožnou úctu, v krku knedlík a po těle husí 
kůži. Ticho, samota, zmar, ale z blízkého kopce překrásný 

výhled na řeku 
Střelu s přehradou 
pitné vody, která je 
nezbytná pro Žlutice 
a okolí. Na místní 
hřbitov kamarádka 
odmítla jít, prý jí tam 
při minulé návštěvě 
nebylo dobře. Když 

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


ale uviděla ten kus práce odvedené dobrovolníky na jeho 
obnově, odhodlala se. Bylo poznat, že šance na záchranu 
tohoto krásného a magického místa žije a má naději. 
Dopřejme tu šanci nejen svému okolí, ale i sami sobě. Bez 
lásky a přátelství bychom byli jako ten opuštěný a 
polorozpadlý kostel, a to by byla, „Panenko skákavá“, 
doopravdy škoda. Pěkný březen všem.         JVot 
 

Vážení přátelé výletů, 
a už jsme opět začali. Dne18. února 2023 se v Kadani 
konal masopustní rej pod Švejkovským vedením, 
tedy C. K. Masopust!!! Jeli jsme vlakem, a Masopust 
jsme si užili. Děvčata odzbrojila Ostrostřelce a v 
Kadani nás uvítal náš 
kamarád Vladimír 
Novák. Seznámil nás 
se vším, co se kde 
bude ten den konat. 
Zúčastnili jsme se i 
průvodu a byly svědky 
utopení, upálení a 
dostřelení Morany. Všem se asi tato akce líbila a rádi 
do Kadaně někdy zavítáme znovu.   
Na březen jsme pro Vás připravili ve spolupráci s 
DPKV zájezd do Bayreuthu a Markredwitzu. Přeji 
Vám příjemnou cestu a hodně příjemných zážitků.   
V dubnu plánujeme a již připravujeme zájezd do 
zapomenutého zámku Libá u Chebu a na hrad 
Seeberg, ještě dolaďuji tak, aby vše klapalo k úplné 
spokojenosti. 
Dále budeme pracovat s podněty na výlety, které 
jste nám dali. 
Dušan Soukup, tel.: 602 546 482, mail: 
soukup.sekvzo@seznam.cz, fb: Senioři Zájezdy 
 

Seminář Jak na chytrý telefon, tablet 
Lektorka, administrátorka a koordinátorka z.s. 
Moudrá Sovička paní Pavla Brožová nás už podruhé 
oslovila s nabídkou na vzdělávací akci pro seniory 
"Jak na chytrý telefon, tablet". 

Seminář už se uskutečnil před 
Covidem v roce 2021. Pro 
velký zájem jsme se po 
domluvě s paní Brožovou 
rozhodli ho zopakovat pro ty, 
na koho se minule nedostalo, 
a to 15. února pro 

začátečníky, (ten už proběhl) a pokračovací seminář 
pro minulé účastníky 1. března 2023.Seminář se 
koná v naší klubovně na nám. Dr. M. Horákové, je 
zdarma. Oba termíny jsme obsadili. 

Naše akce 

 
Bowling se hraje 2x měsíčně pod vedením Milušky 
Krausové. 
Turisti chodí na vycházky každý čtvrtek za každého 

počasí, vede je Jitka Štěbetáková. 
Pěvecký kroužek se schází každé 
pondělí ve 14.00 hodin pod 
vedením Aleny Mihalové. 
Zájezdy pro Vás svědomitě 
připravuje Dušan Soukup ve 
spolupráci s Jarmilou Votíkovou. 

Výtvarný kroužek-výtvarné dílny 
vede Mgr. Kamila Součková v úterý podle rozpisu.  
1.10 – 6.10.2022 pobytový zájezd v Sezimově Ústí 
23.6 až 2.7.2023 relaxační pobyt v maďarských 
lázních Harkány. 
11.3. jedeme s DPKV do Bayreuthu a Markredwitzu. 
18. dubna 2023 se uskuteční jarní přátelské setkání 
s hudbou a tancem v Sedlecké pivnici. 

 
 

Zveme všechny členy spolku 
na 4. výroční členskou schůzi z.s. 

SENIOŘI Karlovy Vary, 
která se koná ve středu 15. března 2023  

v 15.00 hodin  
 v Alžbětiných lázních 

Na programu bude po čtyřech letech řádná volba 
nového výboru a revizní komise. 

 

 
Všechno nejlepší k Mezinárodnímu dni žen přeje 
všem našim členkám, a nejen jim, rada spolku 
Senioři Karlovy Vary. 
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Příspěvky členů: 
 
Masopust v Kadani 2023 

Je tomu právě rok, co se vydala skupinka 7 členů našeho klubu na masopustní veselí v Kadani. I když 

byly oslavy tehdy omezeny proticovidovým opatřením, akce 

se natolik líbila, že se letos do Kadaně vydal hojný počet 

zájemců. Navzdory špatné předpovědi počasí a částečným 

přerušením provozu na trati, probíhala 

cesta nad očekávání dobře-stromy 

padlé na trať se podařilo včas odstranit, 

slibovaný déšť byl nahrazen sluníčkem, 

pouze prudký nárazový vítr dělal 

starosti trhovcům na stáncích a nás občas nutil „držet si klobouky ". Asi jediné 

mínus veselého dne, i když ke druhému se dostanu za chvíli. Kadaňský masopust 

se liší od těch typických venkovských s Kobylou, Babou s nůší, šašky s fáborky 

zvanými Laufr nebo Strakatý či Slaměný ze silné vrstvy slámy nebo hrachoviny 

tím, že je pořádán v duchu c.k. Vůdčí postavou je dobrý voják Švejk, a to se odráží 

na kostýmech z doby starého mocnářství. Barevné vojenské uniformy, dámy v 

dlouhých sukních, flašinetáři, hudba c.k. Šramlu a Brass Bandu vytvářejí příjemnou 

atmosféru. Ale typické masopustní masky Smrtky, Ženicha a 

Nevěsty a Medvěda také nechyběly. Stánky na náměstí 

nabízejí zabijačkové pochoutky, svařené víno a medovinu, 

perníková srdce, výborné domácí kremrole a pro děti 

povyražení v krysím hradu, na kolotoči, ve kterém jsou 

zavřené v kleci, baví je pouliční herci a žongléři a 

nejpopulárnější je Smrťák na chůdách. Po prvotním ochutnání 

dojmů i dobrot se každý vydal svou vlastní cestou podle svého 

zájmu. Vloni jsme se před Katovskou uličkou seznámili s 

ochotným patriotem, který nás zasvětil do kadaňské historie a 

letos jsme na tuto zkušenost navázali. Doporučil nám i další 

akce, kterými jsou například velmi oblíbené „Císařské 

slavnosti" nebo vinobraní-tak třeba letos nejsme v Kadani 

naposledy. Ve 13.00 přijel na náměstí Švejk s Moranou a tu-

po lidovém soudu v doprovodu maškar vezl pod hradem na 

břeh Ohře-zde měla být obětována upálením, utopením a 

závěrečným dostřelením.  

A teď nastalo to druhé mínus. Vítr hasil oheň a Morana ne a 

ne hořet, pramičku hnal silný proud vody daleko od diváků, a 

tak se Švejk s Moranou vrátil proti proudu „po svých“ prý až z 

Hamburku. Druhý pokus vyšel a po mohutné salvě „dostřelující“ tonoucí Moranu se k nebi zvedla hejna 

vyděšených kachen. Mohli jsme s radostí zvolat: „Huš, huš, huš, ať je tady jaro už!".  

Po návratu na náměstí ještě honem ochutnat polévku „prdelačku", koupit manželovi jeho oblíbené 

preclíky a škvarkovou placku a hurá na vlak. Cestou se ve vlaku rozležely ty tisíce kroků po hrbolaté 

dlažbě a jsem moc ráda za teplo a pohodlíčko domova. Když vidím ten liják, bičující okno, jsem ráda, 

že nám to opět krásně vyšlo.                                                                           Jarmila Votíková 

 

  

 


