Výlet do Roztok n/Vltavou
Letošní první lednový výlet jsme pořádali již skoro tradičně na výstavu v roztockém zámku.
Téma bylo "První dámy - manželky prezidentů Československa a České republiky". Toto téma
zřejmě bylo pro naše členky velmi přitažlivé, neboť se nás na nádraží sešlo dvanáct, což vzhledem k
dalším aktivitám v tomto dni bylo skoro vyčerpávající. A to si ještě některé z nás vylepšily
cestování přes nádraží Holešovice, ačkoliv náš vlak toto nádraží minul. O zastávce Praha Holešovice zřejmě většina lidí neměla do dnešního dne ani ponětí.
Nicméně jsme se v zámeckém areálu šťastně všichni sešli a prohlédli si nejen "manželky
prezidentů – osud, poslání, úděl?", které byly na programu, ale i "Dárky z pouti", což byla další
výstava v sousedních prostorách zámku, která připomíná slavná poutní místa, procesí, texty písní a
předměty na památku. I toto téma bylo velmi zajímavé, škoda, že čas byl neúprosný a trpělivost
většiny z nás má také své meze.
Po opuštění výstavy jsme se v počtu sedmi osob vydali na procházku Tichým údolím. Tentokrát
nám pracovnice na zámku doporučily nově otevřené pohostinství Mlýn v obci Černý Vůl.
Cesta známým údolím probíhala pěkně, bláto jsme v současné teplé zimě pokládali za normální,
pouze někteří z nás zkontrolovali, zda obuv na nohou netrpí újmu v podobě promáčení. Nebe se nad
námi smilovalo a tak na nás nic nespadlo - ani sníh, ani déšť.
Lákadlu již dříve navštívené restaurace v Úněticích jsme šťastně unikli a celkem snadno našli i
doporučenou hospodu. Naše nadšení však zchladil hospodský již při vstupu, kdy nás upozornil, že
nemají pivo. To nám tolik nevadilo, ale ukázalo se, že ještě nemají pečivo ani brambory. A tak jsme
se museli spokojit s hranolky a držkovou polévkou bez chleba. V závěru nás p. restauratér ještě
překvapil se žádostí o zaplacení další držkové polévky, která však už podle počtu osob nemohla být
naše (každý měl jen jedno jídlo).
Po dosažení stanice autobusu jsme museli cca 1/2 hodiny čekat na nejbližší spoj, ale při
vyprávění a vzpomínání na příhody minulých výšlapů to rychle uteklo a v Praze jsme byli poměrně
brzo.
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