Setkání mototuristů na severu Čech – VARNSDORF KVĚTEN 2008
Na setkání od 7. do 11. května 2008 se sjelo 25 posádek s 54 účastníky z České Lípy, Dolní
Libchavy, Domažlic, Frýdlantu n. O., Heřmanova Městce, Hořic, Hradce Králové, Chocně,
Morašických Lažan, Moravské Chrastové, Pardubic, Rožnova p. R, Prahy, Řečan n. L., a
Znojma. Po nezbytném přivítání, obětí a i polibků byl odstartován maratón zážitků a dojmů,
jak jsme u pořadatelů tohoto setkání z KČT - mototuristika Česká Lípa zvyklí. Kartel Kutík
se svou typickou taškou v pravé ruce - „samicí“ prohlásil: „To jste ještě neviděli a nezažili“, a
tak jsme se zastavili až při loučení při odjezdu v neděli. K naplnění programu jsme použili jak
vlastní automobily, tak autokar zajištěný pořadateli za symbolickou cenu 5O,- Kč za den a
osobu. Navštívili jsme skanzen v Lübbenau – Benátky severu, který jsme projeli na lodi,
zámek Mortizburg, kde byla natáčena naše pohádka o Popelce, skalní město Bastei
s překrásnými pohledy do labské nížiny, podívali se na litinovou rozhlednu v Löbau,
v Nochtenu jsme prošli jedinečný park bludných kamenů, v městečku Kleiwetka v Saurier
parku jsme se vžívali do pradávné minulosti mezi ještěry a pravěkými lidmi.Byla zdolána i
Jedlová hora s rozhlednou a navštívena neodmyslitelná dominanta Jiřetína pod Jedlovou –
křížová cesta z konce 18. století, romantická zřícenina Tolštejna a hrad Sloup. Někteří se
vypravili do Tropical Islands – tropického ráje realizovaného v obřím hangáru s lagunami,
mořskou pláží, termálními vřídly tropickým i deštným pralesem, typickými restauracemi
tropických krajin, ukázkami vesniček tamních obyvatel, stanovým městečkem s možností
přespání, tobogány, možností letu balonem či rivalem, s estrádním programem a možností
pobytu 24 hodin s parkováním gratis, kde strávili v radovánkách a nezapomenutelných
zážitcích 18 hodin. Po cestě zpět byl navštíven Kulturinsel Einsiedel – ojedinělý projekt domů
na stromech s doprovodnou malou ZOO a dalšími atrakcemi.
Na slavnostní zahájení se dostavily místní celebrity se starostou Varnsdorfu a České Lípy,
držely se řeči a děkovalo se pořadatelům v čele s pány Kutíkem a Žákem. Následoval večer
s tancem při živé hudbě a přátelských rozhovorů. Setkání ukončil táborák s opékáním
špekáčků – pozornost pořadatelů a vyprávěním vtipů, kdy exceloval nejmladší člen posádky
Vídeňských ze Znojma. Tečkou před spaním pak bylo veselé vyprávění o splavení Tiché
Orlice Rožnováky při klubovém setkání na mlejně u Maarů a jaké mělo následky.
Závěrem lze konstatovat, že akce se lépe než vydařila, k čemuž přispělo i překrásné počasí.
Poděkování pořadatelům za jejich obětavost a úsilí a doufám že mohu konstatovat i za další
účastníky, aby takových setkání bylo stále více.
Zdeněk Vaňura sen.
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