Jablonná nad Vltavou
Je sobota 21. května a naše kamarádkyAlenky jsou na tradičním víkendovém pobytu s Benkonem v
Jablonné nad Vltavou. Jedeme se za nimi podívat, ujít pár kilometrů, vykoupat se v bazénu a
podívat se na zámek. Vyrážíme ráno brzy. Přímý autobus až na místo jede pěkně a na konečné nás
kamarádky očekávají. Zavedou nás do turistické základny domu dětí a hned nám nabídnou snídani.
Rádi to využijeme a posilněny vyrážíme na cestu, samozřejmě i se svačinou – po plavání vyhládne.
Je to jen 2,5 km do Měřína a už začíná pěkné teplo. Mírně zvlněná středočeská krajina nás vyzývá k
výhledům a obdivným výkřikům – je tady krásně! Ve vojenské zotavovně je bazén s příjemně
teplou vodou, vířivka s horkou vodou, divoká voda, brouzdaliště, tobogán a lehátka k odpočinku.
Všechno vyzkoušíme a moc se nám to líbí, ani se nám nechce domů. Vidina dobrého oběda nás
trochu popožene.
Obědváme na základně, o které už slyšíme kolik let jen chválu – tedy hlavně chválu na kuchařky
Alenku a Věrku, které vaří samé dobroty. Opět nezklamou, jídlo je nejen výborné, ale i nápaditě
upravené, hned chceme recepty. Při kafíčku a moučníku se dozvídáme všechny podrobnosti.
Ovšem program je nabitý, tak žádné dlouhé zahálení a vzhůru na zámek.
V Jablonné je nově zrekonstruovaný zámek a je to přímo skvost – zařazen na seznam kulturních
památek ČR. Původní vodní tvrz ze 14. století byla v 18. století přestavena na barokní zámek a ve
druhé polovině 19. století dostala neoklasicistní podobu. Poslední majitel společnost Royal interier
zámek opravil a umístil zde svou expozici luxusního nábytku, koberců a všech doplňků, které
vytváří krásný domov. Obdivujeme nejen krásné kousky nábytku, ale i květinovou výzdobu,
koberce, drobné doplňky, velké a moderní koupelny, záclony a závěsy, které jsou v každé místnosti
nápaditě aranžované a vždy barevně sladěné s celou atmosférou pokoje. Typické sídlo drobné
šlechty. Procházku v zámeckém parku nám zpříjemní krásné stromy, párek černých labutí na
rybníku a noví pávi ve výběhu. A když jsme u těch zvířátek, po exkurzi do zámku jdeme na
zmrzlinu a hned potom na procházku s oslicí Amálkou. Jsou tam i krásní koně. Na zpáteční cestě
sbíráme suché větve na večerní táborák, kterého se bohužel nemůžeme zúčastnit, odjíždíme. Ale bez
večeře nás děvčata nepustí, tak ještě posezení a výslužka s sebou. Hance to bylo tak líto, že se
rozhodla zůstat, s prádlem na noc jí děvčata vypomohla a večerní táborák si užila.
Děkujeme Hance Beranové, která je vždy ochotná a příjemná a připravila pro nás krásný program.
Milena, Blanka a Hana

