II. Oblastní cyklosraz turistů oblasti Valašsko-Chřiby
Hostýnské Vrchy 4. – 7. června 2009

Ve dnech 4. - 7. června 2009 pořádal odbor KČT MCK Zlín již II. Oblastní
cyklosraz turistů oblasti Valašsko – Chřiby. Centrem setkání byla oblast
Tesáku v Hostýnských vrších. Účastníci byli ubytovaní v rekreačním
zařízení Meopty Přerov s možností stravovaní. Dvě posádky z Camping
Clubu Rožnov p. R. využili ochotu vedoucího Kamenné chaty pana Dočkala
z odboru KČT Bystřice p. H., který nám dal k dispozici přilehlý pozemek pro
umístění karavanů. Samozřejmostí bylo připojení na elektriku a měli jsme
k dispozici i sociální zařízení v Kamenné chatě.
Předpověď počasí byla doslova katastrofální. 95% pravděpodobnost deště
včetně místních přívalových dešťů s krupobitím a silným větrem. Přesto
nás to neodradilo a dobře jsme udělali. Meteorologům to opět, k naší
spokojenosti, nevyšlo a tak jsme strávili na kolech krásný víkend.
V sobotu jsme absolvovali 24 kilometrovou vyjížďku s cílem navštívit
dominantu Hostýnských vrchů, posvátné místo sv. Hostýn. Hostýn je
lokality národního významu, původně keltské oppidum, dnes mariánské
poutní místo vyhlášené legendou Panny Marie, která v roce 1241 ochránila
obyvatelstvo před tatarským nájezdem.
Začátek trasy se všem líbil,
protože cesta, většinou z kopce přes Ostrý Grůň, rychle ubíhala. První naše
zastavení bylo v obci Chvalčov v hotelu Říka. Zde jsme se občerstvili před 4
kilometrovým stoupáním na Hostýn. Někdo jel, někdo to střídal s chůzí.
Každý dle své fyzické kondice. Po setkání na vrcholu jsme společně zhlédli
větrnou elektrárnu s rozhlednou, navštívili místní hřbitov a prošli starou i
nově opravenou křížovou cestu Dušana Jurkoviče. Na závěr našeho pobytu
na Hostýně jsme si nechali prohlídku baziliky. Jelikož čas neúprosně
ubíhal, tak jsme se po malém občerstvení vydali na zpáteční cestu, která
vedla hlavním hřebenem Hostýnských vrchů přes Bukovinu, Skalný,
Klapinov a Holý vrch až na Tesák. Na zpáteční cestě jsme se několikrát
zastavili, abychom z různých pohledů znovu z dálky zhlédli baziliku na
Hostýně. Jelikož nám všem vydatně vytrávilo, neodolali jsme dobrotám
místní restaurace, samozřejmě pivo k tomu. Večer jsme strávili společně
s ostatními účastníky srazu.
Neděle byla, co se týká počasí, ještě krásnější. Na 29 kilometrů dlouhou
túru jsme vyjížděli sice pod zataženou oblohou, ale v průběhu jízdy se

mraky roztrhaly a na cestu nám svítilo sluníčko. Tentokrát jsme vyrazili
nejdříve 3 kilometrovým sjezdem a poté 3 kilometrovým stoupáním
k Holubově chatě. Sjezd se líbil opět všem, ale v následném stoupání se
jedna z manželských dvojic málem rozvedla. Manžela zachránilo pouze to,
že od Holubovi chaty to bylo přes zříceninu hradu Šaumburk jen relativně
po rovině nebo z kopce s plánovanou přestávkou na oběd v hotelu Zubříč.
Problém byl v tom, že abychom se přes Podhradní Lhotu a Rajnochovice
vrátili na Tesák, museli jsme absolvovat dlouhých 15 kilometrů nejdříve
mírně, ale v závěru již prudčeji do kopce. Tak to ale chodí. Jen po rovině a
z kopce se nejezdí nikde.
Nakonec jsme to zvládli všichni a někomu více, někomu méně se strávený
víkend na II. Oblastním cyklosrazu turistů oblasti Valašsko - Chřiby líbil a
příště pojedeme zase.
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