Za pivem do Černé Hory na kole

Ve dnech 2. - 5. 6. 2016 jsme uskutečnili akci na kolech do okolí Černé Hory,
kterou jsem měl připravenou již na rok 2013. Počasí nemělo být ideální, ale
přesto jsme to riskli. Využili jsme zázemí v kempu ve Sloupu. Je jednoduchý,
ale pro naše potřeby zcela dostačující. Sociálky dobře udržované a čisté,
teplá voda po celý den. K dispozici je i kuchyňka s teplou vodou a vařiči a
také venkovní ohniště pro možnost opékání. V celém kempu je připojení
Wi-Fi. Recepce byla otevřena vždy až k večeru. Cena za tříčlennou
posádku 360 Kč/ den.
Po příjezdu ve čtvrtek a postavení karavanu jsme podnikli krátký 10-ti km
výlet do vedlejší vesnice Šošůvka. Cílem byl moderní kostel na kopci nad
vesnicí. Mohli jsme se (se svolením paní, která zrovna uklízela) podívat i
dovnitř. Fotografie jsou ve fotogalerii.
V pátek ráno poprchávalo, tak jsme program absolvovali autem. První
zastávka byla už za pěkného počasí na zámku Lysice. Zámek je dobře
udržovaný a pokoje vybaveny starým původním nábytkem a dobovým
vybavením. Nádherný je ovšem především přilehlý park, který se rozkládá
ve třech úrovních. Z nejvyšší terasy je vstup na zastřešený sloupový ochoz,
po kterém se dá také projít z patra zámku. V parku rostou vzácné stromy a
keře, které doplňují záhony květin a květinové aranžmá ve větších
květináčích. Ty zdobí především všechny schodiště mezi terasami parku.

Z Lysic jsme se přemístili do nedalekého Kunštátu. U tohoto města se
nachází vrch Milenka. Na něm postavil velkouzenář Burian rozhlednu, pod
ní ve skále nechal vytesat jeskyni se sochami Blanických rytířů a sv. Václava
na koni. Vstup do jeskyně hlídá český lev. Před válkou stála u jeskyně ještě
21 m vysoká soch TG Masaryka. Tu ale zničili nacisté. Celý areál ještě
doplňuje lesopark se vzácnými dřevinami a parkovou úpravu zdobí ještě
květiny a sochy, které tu zůstaly po sochařských sympoziích. Den jsme
uzavřeli návštěvou restaurace u pivovaru v Černé Hoře. Byl to ale nejhorší
zážitek toho dne. Pivo nám moc nechutnalo.
Na kolo jsme zase sedli v sobotu. Z Rájce-Jestřebí po cyklotrase kolem říčky
Svitavy, přes Lhotu Rapotín do Boskovic. Tady jsme vystoupali na rozhlednu
ve věži radnice, prohlédli střed města a zpět pokračovali po cyklostezce do
Mladkova, Skalice n. Svitavou a zpět do Rájce – 33 km. Při zpáteční cestě
jsme ještě zastavili na parkovišti před zámkem v Rájci. Zámek je pohledný,
ale uvnitř jsme nebyli. Také park zámku ničím nevyniká.
I v neděli nám ještě dopoledne počasí přálo a tak jsme na kolech vyjeli
z kempu přes Sloup do Ostrova u Macochy (větrný mlýn) a odtud na
Macochu. Od kol jsme se nemohli vzdálit, tak alespoň pohled do propasti a
pak sešupem kolem Kateřinské jeskyně na Skalní Mlýn na výbornou zmrzlinu.
Zpět do Sloupu, pak údolní cestou kolem Punkevní jeskyně. – 24 km.
V kempu jsme stačili poobědvat, sbalit karavan a s blížícím se bouřkou vyjeli
domů. Po cestě nás zastihlo ještě několik přeháněk.
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