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Ta sobota se co do počasí moc nevyvedla a bohužel to odradilo řadu původních zájemců.
Škoda, protože nakonec pršelo vlastně jen trochu dopoledne a pak už to šlo, odpoledne
dokonce vysvitlo sluníčko. Ale i kdyby bývalo lilo, tak krásné kandíky by určitě každého bohatě
odškodnily - viz foto (k vidění byly i podléšky a u Sázavy plicníky a orseje).
Následná procházka přinesla několik výstavních vyhlídek - na Vltavu (Kletecko - Smetanova
vyhlídka u Třebsína) i na Sázavu (podél Posázavské stezky), o lesních cestách a malebných
zákoutích ani nemluvě. Polední ohýnek čoudil jen trochu, jen ty špekáčky už nejsou jako
bývaly.
Všichni se tímto komorním výletem příjemně občerstvili, tak jistě zase někdy vyrazíme.
Zdeněk Lauschmann
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