Camping Club Rožnov uspořádal pro milovníky cyklistiky

Na kole kolem Mohelnice

Na kole kolem Mohelnice jsme měli v plánu jezdit tři dny. Různé okolnosti ale akci zkrátily. Celkem se
zúčastnily tři posádky – 7 účastníků. V pátek se ti pracující nemohli uvolnit a tak třetí – ti nepracující jeli sami a
zvolili trasu z Lašťan na Těšíkovskou kyselku a pak přes Petrovice a Jivovou na Pohořany. Tady jsme si prohlédli
rozlehlý a honosný golfový areál s novým hotelem, který pomohl budovat bývalý ministr Langr. Odtud jsme
pokračovali kolem bývalé likérky v Dolanech zpět do Lašťan. Celkem 35 km v kopcovitém terénu.
Odpoledne jsme vyrazili s karavanem do Mohelnice a zakempovali u Radka na zahradě. K večeru
dorazila i třetí posádka a tak jsme absolvovali první společnou akci – vyhlášená pečená kolena v místní
restauraci. Na sobotu zorganizoval Radek odvoz všech účastníků na Ramzovské sedlo. Odtud jsme pak sjížděli
do Mohelnice. Po dvou kilometrech ale po havárii nás už jelo jen pět. V Šumperské nemocnici to spravily čtyři
stehy. Ostatní dojeli na první občerstvení do Hanušovic do pivovarské restaurace a dále do Rudy nad Moravou.
Tady jsme odbočili z hlavní cesty a po značených i neznačených cyklostezkách dojeli k vodní elektrárně a vile
Háj E. a K. Plhákových. Jedná se o kulturní památku, kterou stavebně projektovali v ateliéru J. Kotěry v roce
1923. Pak už jsme šlapali bez zastávky až do Mohelnice. Celkem 67 km téměř stále dolů, nebo po rovině.
Večer byla v plánu další akce – bowling. Dvě hodiny na dvou drahách soutěžili zvlášť muži a ženy. Ani po
tak dlouhé trase se žádná únava neprojevila a všichni se snažili o co nejlepší výsledek. I se čtyřmi stehy to šlo
házet. Mezi muži byl nejlepší Jarek Šedina před Radkem a Honzou Kubáčkem. V ženách byla prví „domácí“
Hanka před Janou Šedinovou a Janou a Martou Kubáčkových.
V neděli ráno jsme se probudili do deště, a tak jsme museli plánovanou tůru přes Úsov zrušit. Zámek
v Úsově jsme ale navštívili při zpáteční cestě domů.
Příští akci na kolech plánujeme na sobotu 4.8.2012. Bude kolem jezer a rybníků v Tovačově. Trasa je rovinatá a
dlouhá do 40 km. Přihlášky potřebuji do 2.8.2012.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout kliknutím: ZDE
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