ADVENTNÍ ZASTAVENÍ V MĚLNÍKU
Přestože počasí připomíná spíše předjaří, a na
některé proto dosud nedýchla ta pravá předvánoční
atmosféra, využili jsme jeden prosincový pátek k
adventnímu výletu do Mělníka. Chtěli jsme si
prohlédnout historický střed bývalého královského
města a hlavně nasát vánoční atmosféru.
Město ležící nad soutokem Labe a Vltavy se
v podmračeném dni netvářilo právě přívětivě. Cesta
z nádraží do centra zabrala asi 25 minut a vedla po
celou dobu pěkně do kopce. Pak už jsme prošli
Pražskou bránou a najednou jsme se ocitli v jiném
Mělníku. Tento byl vánočně vyzdobený, vonělo to
tady po koření, horkých klobáskách, bramborových
plackách, trdelníku a palačinkách. Stánků nebylo
mnoho, protože trhy teprve začínaly, ale i tak bylo na
co koukat. Kdo potřeboval sehnat poslední drobnosti
pod stromeček, měl ještě šanci. Ozdoby, dřevěné
výrobky, knihy a kalendáře, nebo je libo nový
kožíšek či hřejivé ponožky? Nedejte na to, že je
letošní zima zatím nadprůměrně teplá. A pak že ponožky patří mezi nejméně oblíbené
vánoční dárky...  Nakoupili jsme i jmelí, tradiční symbol tohoto období, a v souladu s
dávným zvykem jsme se jím vzájemně podarovali. Pak má prý totiž až magickou moc.
Kulturní kulisu trhů obstaraly děti z místních základních škol, které se střídaly při hudebních a
recitačních vystoupeních.
I když se rozpršelo a také
už bylo třeba se pomalu vydat
zpět na nádraží, zašli jsme se
podívat ještě na soutok. Většina
turistů
si
poplete
Vltavu
s Hořínským kanálem, ale my
jsme se nenechali zmást. Škoda,
že nám lepší rozhled neumožnila
mlha, která se rozpínala nad
Polabím.
Kolem poledne jsme
Mělník, bývalé věnné město
českých
královen,
opustili.
Předvánoční atmosféra tu není tak
živelná ani tak nápadná až
nakažlivá, avšak ten, kdo se chce
v adventním
čase
opravdu
zastavit a jen se zvolna procházet
náměstím bez bojů o prostor
v davu lidí, si ji také vychutná.
Podmanivost vánočního času se
ani tady nezapřela...
Za 8.B a 9.A
Olga Gruhnová

