Camping Club Rožnov uspořádal cyklistický výlet

Na kole po stopách permoníků

Již na začátku tohoto článku musím napsat, že tento výlet nám nebyl prostě letos
přán.
Nejdříve jsme byli nuceni výlet přesunout z důvodu květnových záplav v tamní
lokalitě na jiný termín.
Vybrali jsme sobotu 14. srpna 2010. Z Rožnova p. R. jsme vyrazili autem do
Havířova, kde jsme si zvolili jako výchozí místo na cyklotúru parkoviště u nádraží ČD.
Měli jsme naplánováno kolem 56 km nenáročným, ale pro orientaci těžkým terénem
z Havířova přes Petřvald, Rychvald, Orlovou a Karvinou s cílem v Havířově.
Začátek se neobešel bez problémů, protože až ve Frýdlantu nad Ostravicí si
jeden člen uvědomil, že si sebou nevzal speciální cyklistické boty tzv. kufry. Nezbylo nic
jiného, než se pro boty vrátit. S hodinovým zpožděním jsme dorazili do Havířova,
zorientovali jsme se a vyrazili po zelené značce směr Petřvald. Zde naše trápení dále
pokračovalo. První jezdec tříčlenné skupiny před Petřvaldem přehlédnul odbočující
zelenou značku na nezpevněnou cestičku a pokračoval dále po asfaltové silnici.
Najednou jsme se ocitli mezi romskou komunitou, kde jsme měli možnost si detailně
prohlédnout romská obydlí. Byli jsme rádi, když jsme našli odtud cestu pryč. Mysleli
jsme si, že jsme si veškerá negativa už vybrali, ale nebyla to pravda. Další nepříjemnost
nás čekala za Rychvaldem, kde nás místní domorodec místo do Orlové, poslal směrem
na Dolní Lutyni. Než jsme to stačili zjistit, byli jsme skoro až v Dětmarovicích. Konečně
jsme nabrali směr Orlová a při obědě v jedné z místních hospůdek jsme byli nuceni
změnit plán. Z důvodu ranního zpoždění jsme měli hodinovou časovou ztrátu, najeto o
10 km více a navíc jeden člen výpravy se necítil zrovna nejlépe po zdravotní stránce.
Prostě, když se daří, tak se daří. Mrkli jsme do mapy a nejkratší cestou se vydali zpět do
Havířova. Nakonec cyklocomputery ukázaly, že jsme za teplého slunečného počasí
najeli 40 km. Díky nepříjemnostem, které nás celý den provázely, nám letos
nenavštívená místa zůstala výzvou pro další rok, kdy se zde znovu vrátíme.
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