Sraz CC Morava – Rapotín,
16.-19.6.2016

Cesta do Rapotína vede přes Zábřeh, a tady ještě měla v místním muzeu
v minigalerii výstavu obrazů naše členka Hanka Šedinová. Využili jsme této
příležitosti a navštívili jsme ji. Byla pěkná, a ve fotogalerii uvádíme alespoň čtyři
obrázky, které ji podle nás charakterizují. Také ohlasy v pamětní knize byly
pozitivní. Škoda, že je pro nás výstava daleko.
Karavanistického srazu CC Morava v Rapotíně se zúčastnilo celkem 43 posádek.
Z našeho odboru byly dvě (Knapkovi a Kubáčkovi). Sraz se konal v areálu resortu
Losinka. Není to typický kemp. Původně to byl, a stále je rekreační areál. Prostor
pro karavany na přilehlé louce jsme ale měli dostatečný. Problém však byl
s napojením na elektrický proud a daleko byly i sociálky. Ty ale byly pěkné, čisté a
celý den tekla teplá voda. Hlavním programem srazu bylo koupání v nedalekých
termálních lázních Velké Losiny. A v sobotu večer taneční zábava.
Termální lázně hodnotili účastníci velmi dobře. Je k dispozici celkem 8 bazénků
s různou teplotou včetně krytého. Bazén měli i děti. Všude dostatek lehátek na
slunění a odpočinek. Chybí jen plavecký bazén se studenější vodou. Cena 240 Kč
na tři hodiny, pro účastníky srazu 200 Kč. Využili je především v pátek, kdy bylo
horší počasí.
V sobotu se počasí umoudřilo a proto jsme zajeli na Dolní Moravu a vystoupali po
turistické trase k Stezce v oblacích. Stojí u horní stanice na sjezdovce a dá se na ní

vyjet lanovkou. Stezka je netradiční rozhlednou a především ohromným letním
lákadlem tohoto zimního střediska. Stezku můžete vidět na fotografiích.
Návštěvnost tento den byla nevídaná a především ji tvořili rodiny s dětmi. Na
vrchol se dostanou i invalidé na vozíčcích. Stezka má tobogán, vystoupit můžete i
síťovým tunelem a na nejvyšším patře je otvor vyplněný sítí. Pod ní je hloubka 50
m. Ne všichni měli odvahu se po síti projít, i když je ze silných lan. Cena 190 Kč,
s lanovkou tam i zpět 290 Kč. Děti a invalidé mají zlevněný vstup na stezku - 120
Kč. Vedle rozhledny je chata Sleměnka se samoobslužným provozem a posezením
také na venkovní terase. Bylo stále plno. Dolů jsme sestoupili po kraji sjezdovky.
Parkovat můžete nejen na centrálním parkovišti u lanovky, ale i nad parkovištěm
na louce. Nás tam navedla obsluha parkoviště. Parkování je zdarma.
Při zpáteční cestě jsme nemohli v Hanušovicích vynechat místní pivovarskou
restauraci u vyhlášeného pivovaru Holba. Pivo chutnalo, ale museli jsme spěchat
na večerní tanečky v restauraci kempu. V sále bylo plno a tančili i ti, co jim dělá
problém chodit. Zkrátka bylo veselo až do půlnoci.
V neděli účastníci vesměs odpočívali a pomalu balili. Já jsem využil pěkného
počasí na výlet na kole. Okruh z kempu přes Rapotín, Nové Domky do Šumperka a
dále přes Bludoveček, Sudkov, Vykýřovice s krytou lávkou přes Desnou zpět do
kempu. Celkem 37 km. Škoda, že jsme nemohli zůstat déle. Jsou tu pěkné terény
pro cykloturistiku a také nové cyklostezky. Tak snad někdy příště.
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