BENKON na Tobogánu
Každý život má svůj
Mys dobré naděje

Plánovaná vycházka sdružení ALEN byla připravena jako kulturní akce s celodenním programem.
Základem byly - iniciativou našich členek zajištěné - vstupenky na živé natáčení rozhlasového
pořadu Tobogán v divadle "U Hasičů".
Na březnový sobotní den jsme pozvali benešovský klub BENKON, se kterým ALEN spolupracuje
již řadu let (např. se již tradičně každý rok na jaře spolu setkáváme v Jablonné n. Vlt., kde se
účastníme jejich víkendového programu - koupání v akvaparku v.Měříně, taneční večer, táborák,
návštěva ústavu v Tloskově s využitím jejich rehabilitačního bazénu, vycházky, přednášky, společné
večery a další akce, zasazené do pěkné přírody vltavského údolí).
Toto zatím poslední reciproční setkání se tedy neslo ve znamení Prahy a jejího kulturního zázemí.
Vzhledem k dojezdové vzdálenosti bylo setkání plánováno na pozdější hodinu. V půl jedenácté
jsme zasedli do hlediště divadla a nechali se unést šarmem Aleše Cibulky a vyprávěním jeho
pozvaných hostí. Byli jimi paní Dana Syslová se svou fenkou, filmová kaskadérka Hana Dvorská,
herec Martin Zounar a brněnská hudební skupina Kaskadéři.
Po živém a vtipném pořadu, kterým toto natáčení vždy bývá, jsme se v počtu dvaceti sedmi
účastnili společného oběda v resturaci "U Bulínů" v zamluveném salonku. Po obědě na nás čekali
další přátelé (manželé Eva a Jirka) a hlavně naše průvodkyně Blanka Š.
Na programu byla procházka pražskou čtvrtí Královské Vinohrady, bývalou noblesní adresou
bohatých podnikatelů, vyšších úředníků a umělců. K nim se vázali prosperující obchodníci a
řemeslníci. Ze slavných lidí tu žili - namátkou - sochař Ladislav Šaloun, dirigent Rafael Kubelík,
bratři Čapkové, Olga Scheinpflugová, rodina T. G. Masaryka, Hana Benešová a další.
Naše vycházka vedla po Francouzské ulici na náměstí Míru, pokračovala do Riegrových sadů,
na Jiřího náměstí, k Vinohradské vodárně, do Grébovky a odtud na Vršovické nádraží. Tam jsme
naší benešovskou návštěvu vsadili do vlaku a odeslali do místa bydliště. Po celou vycházku nám
Blanka podávala zasvěcený výklad o všech historických a kulturních památkách, které jsme cestou
viděli.
Vzhledem k objednanému jarnímu počasí byla, dle mého soudu, tato vycházka podařená a pro
mnohé účastníky, zvláště mimopražské, poučná. Děkujeme Blance za výklad a benešovským
kamarádkám za milou návštěvu.
Po tomto úspěšném setkání máme plánované další vycházky, na které se již teď těšíme.
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