MORAVA 2008
Víkend 8. - 10. 8. 2008 se táhl sportovním duchem navazujícím na začínající olympijské hry v
Pekingu.
Sraz: pátek od 17-té hodiny v areálu nové provozovny firmy BILL s.r.o. v Mohelnici
Účast: 5 karavanů, celkem sedm posádek
Pátek – sraz v 1900 hodin v restauraci Na náměstí
Na dvou bowlingových drahách změřili své síly jednotlivci v bowlingu. V mužích zvítězil
favorit a horké želízko klání Zbyněk Vaňura, v ženách byla nejlepší Hanka Šedinová jun.,
která v počtu shozených kuželek na jeden hod trumfla i některé muže. Vzhledem k tomu, že
neměla odehrané dvě bodující kola, celkové vítězství připadlo přítelkyni Martina Šediny,
Lence. Nadšení pro hru vydrželo závodníkům až do posledního hodu a nutno dodat, že každá
shozená kuželka byla doprovázena bouřivými ovacemi ostatních hráčů. Po hře se účastníci
přesunuli o padesát metrů dále do restaurace U cechmistra, aby svá rozpálená čela zchladili
oroseným mokem z plzeňských, popovických a litovelských pivovarů. A potom už honem na
kutě, nabrat síly do druhého dne!
Sobota – sraz v 800 hodin na autobusovém nádraží v Mohelnici – odjezd autobusem do
Bludova.
U Habermannovy vily na nás čekaly kánoe, ty jsme spustili na řeku Moravu a pádlovali po
proudu vstříc novému dobrodružství.
První posádka – Hanka jun. a Hanka sen. Šedinovy – průzkumnice a odklízecí četa. Sem tam
musely i své nožky smočit, aby uvolnily cestu od spadaných větví.
Druhá posádka – Marta a Honza Kubáčkovi – poprvé na vodě, jako draci slétli bez jediného
zaváhání celou trasu a jak do lodě suše nastoupili, tak i z lodě suše
vystoupili.
Třetí loď – Radek Šedina s maminkou Dolfkou – jako jediní se cestou stihli kochat divokou
přírodou břehů Moravy.
Čtvrtá loď – Miluška a Zbyněk Vaňurovi – nevěřili místním, že řeka, přestože není
v některých místech široká, dokáže být náležitě hluboká a sami prozkoumávali
koryto i mimo útroby plovoucí kánoe.
Pátá posádka – Jarek a Lenka Šedinovi – sportovci každým coulem. A mít Jarek sebou udici,
určitě bychom si večer „u táborového ohně“ pochutnávali na rybích
specialitách. Avšak pouze on měl pochopení pro rybáře, kteří se nám pletli
do cesty nebo nám tarasili trať svými pruty a vlasci.
Šestá loď – Martin Šedina s přítelkyní Lenkou – také poprvé na vodě a hned potvrdili
pravidlo, že se manželé či přítel s přítelkyní na lodi pohádají. Po několikeré
zkoušce teploty a hloubky vody, s odřenými koleny a naraženými končetinami
byla jejich posádka rozdělena. Jarek s Martinem si vyměnili Lenky a plavba
pokračovala ve vzájemné shodě, klidu a míru dále.
Posádky sedmé a osmé lodě byli naši přátelé a instruktoři - záchranáři z Mohelnice. Naši
přátelé Pavla s Hanýskem zvítězili v soutěži „O krále polovičních eskymáků“. Ve vodácké
hantýrce to znamená, že se nejvícekrát udělali a instruktoři Luďa s Bagiem byli nad míru
spokojeni, jelikož posádky CC Rožnov si vzali předstartovní instruktáž náležitě k srdci a
dbajíce jejich pokynů bez plánovaných lidských ztrát (Miluščin vyvrácený palec na levé ruce
a výron kotníku patřil mezi soukromé aktivity čtvrté lodě) dorazili v rekordním čase do cíle
plavby - pod most u Lukavice.

Nemyslete si, že jsme suchaři a honíme se jen za výkony! Dovedeme si svá sportovní klání
náležitě vychutnat. Nejdříve v Postřelmově v restauraci Na špici při teplé polívečce a studené
Plzničce a s dvanáctou hodinou jsme kotvili v Leštině na výborné baště v restauraci U Keprtů.
Také musím poděkovat doprovodnému vozidlu manželů Vaňurových sen., kteří celou akci
jistili ze břehu a potom nás přepravili spět do Mohelnice ke karavanům.
No a večer jsme se za dobré výkony náležitě odměnili. V restauraci U cechmistra na nás
čekaly pečená kolínka a studené pivíčko. Samozřejmě jsme si i vínečko popili, přetřásli
zážitky uplynulého dne a příjemně unaveni se odebrali do hajánků.
Neděle – sraz v 9.00 a odjezd do Loštic
Nejsme pouze sportovci, jsme i kulturně založený klub. Proto jsme se vydali na prohlídku
muzea výroby pravých Olomouckých tvarůžků v Lošticích. Seznámili jsme se s historií
výroby voňavých syrečků a zajímavostmi provázejícími jejich osudy. Bohužel nedělní prodej
v podnikové prodejně se nám nepodařilo zajistit, takže pokud někdo toužil po nevšedním
suvenýru, navštívil místní hotel na náměstí a v automatu na tvarůžky si pořídil prezent dle
výběru.
Program víkendového setkání byl vyčerpán, ale než se účastníci s úlevou rozjeli do svých
domovů, proběhlo ještě slavnostní vyhodnocení bowlingové soutěže s předáním diplomů a
věcných cen (minibonbon dle výkonů – meruňkový, jablečný, banánový a jiný), každý
účastník obdržel malý dárek, který mu bude tuto akci připomínat, pamětní list k historicky
prvnímu splutí horního toku řeky Moravy naším CC Rožnov. Doufáme, že se tato akce stane
tradicí ne-li každý rok, tak alespoň obrok či obobrok.
No a potom už následovala jen nutná a dlouho očekávaná děkovačka hlavnímu organizátorovi
Radku Šedinovi a za odjíždějícími karavany se zvířila mračna prachu, která pak ještě dlouho,
dlouho, dlouho, pomalu klesala k zemi.
Za pořadatele
Hana Šedinová sen.
Doplněk k článku jednoho účastníka:
Akce byla skutečně velmi zdařilá a poděkování patří nejen celé rodině Radka Šediny, ale i
panu Billovi, kteří nám umožnili kempování přímo v areálu firmy BILL s.r.o včetně
sociálního zařízení a veškerého zázemí.
Zbyněk Vaňura

