Cyklostezkou Bečva a Jantarovou
do Přerova
Ne moc dobrá předpověď počasí odradila některé zájemce o tento cyklovýlet a tak se nás
nakonec sešlo sedm. V Lipníku jsme zaparkovali přímo u cyklostezky a vyrazili na téměř
rovinatou trasu směrem k Přerovu. První zastávka byla u Oseckého jezu, od kterého začíná
vodní náhon a v minulosti poháněl řadu mlýnů až do Přerova. Stezka však pokračuje podél
Bečvy a po dalším kilometru jsme minuly jezero „Jadran“, které je především obležené
rekreanty v létě. Dnes byly občerstvovací zařízení zavřené, nebo poloprázdné.
V Přerově jsme u tenisových kurtů přejeli Bečvu přes lávku a zastavili u ornitologické stanice.
Vstup byl za 10 Kč a za to jsme si mohli prohlédnout všech 400 druhů ptáků, kteří byli
zaznamenáni na našem území, včetně samostatné expozice netopýrů. V polovině cesty to
chtělo občerstvení a tak jsme zajeli do vedlejšího nádherného parku Michalov, který si
nezadá s většinou zámeckých parků v republice. Navíc je tu i možnost občerstvení. Nám
stačilo venkovní posezení u bufetu a dětského koutku, kde se vyřádili naši nejmenší
účastníci. Po kafíčku jsme vyrazili na zpáteční cestu do Lipníku. Za parkem jsme ale neodolali
vyzkoušet si jízdu na závodní terénní dráze. Marek byl moc zklamaný, když musel „trénink“
ukončit. A ještě jedna zajímavost z Přerova. V následujícím lužním lese Žebračka nás
překvapilo množství divokého česneku a také jeho „vůně“. Prakticky pokrýval celou plochu
lesa.
Od Žebračky už jsme jeli bez zastávky po Jantarové stezce přes Prosenice, Grymov, Sušice a
Oldřichov do Oseku n.B. Cilem byla návštěva našich kamarádů Jirky a Dany. Bohužel, zase
někde cestovali. V cíli v Lipníku jsme se rozloučili s účastnicí z Chvalčova a na návštěvu zajeli
auty k dalším kamarádům do Mštěnovic. Tady byli doma a vzkaz pro Sabi - také pracovali.
Tady náš výlet prakticky skončil. Na závěr musíme poděkovat tam nahoře za příjemné počasí.
Celkem jsme najeli 39 km.
Příští akce pro cyklisty je v plánu ve dnech 20.-22.7.2012 v Mohelnici. Kempovat budeme u
Radka na nádvoří provozovny a na kolech se podíváme směrem na Úsov, na Zábřeh a okolo
Mohelnice. Večer bude i bowling. Pozvánka je na našich webových stránkách.
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