Turistický pochod
Za posledním puchýřem
12. - 14. 11. 2010
VIZOVICE
Letošní, již 39. ročník Za posledním puchýřem, pořádal odbor KČT Vizovice. Každý den 12.
– 14. 11. 2010 probíhala v sokolovně ve Vizovicích prezentace účastníků, kde si každý mohl
vybrat z 5 tras pro pěší a ze 4 autokarových zájezdů dle vlastního výběru. Byly zajištěny exkurze
do Distillery Landu R. JELÍNKA a do skláren. Milovníci Baťovy architektury jeli do Zlína, kdy po její
prohlídce zhlédli Zlín z budovy mrakodrapu (budova č. 21 Krajského úřadu). V pátek večer
proběhl v sokolovně „Candrbál“. Hlavní program byl připraven na sobotní večer, kdy se účastníci
bavili za účasti špičkových umělců.
Jelikož my Rožnováci to máme do Vizovic co by
kamenem dohodil, rozhodli jsme svoji účast směřovat na
sobotu. Ráno vyrazili autem Sabina a Dušan Perničtí, Marta
Kubáčková a já směrem do Vizovic. Jelikož námi vytipovaný
pěší výlet spojený s přepravou autobusem byl vyprodaný,
zvolili jsme náhradní variantu a po prezentaci jsme vyrazili po
naučné stezce Vizovické prameny. Naučná stezka má 7
zastavení se zaměřením na historické a současné zajímavosti
Valašska ve Vizovickém okolí. Měří 14 km a vede od
vlakového nádraží přes Masarykovo náměstí, kolem Turistického pramenu, pramenu Chladná
studna – známé poutní místo až na nejvyšší bod naučné stezky k rozhledně Doubrava
v nadmořské výšce 676 m. Rozhledna je 55 m vysoká s vyhlídkovou
plošinou ve výšce 33 m, kam musíte vyšlápnout 174 schodů. Ani nás
neodradil dost silný vítr na vrcholu rozhledny k výstupu na ni. Odměnou
byly za slunečného počasí překrásné rozhledy, kdy bylo vidět Hostýn,
Javořinu, Radhošť a další scenérie v okolí pod námi. Po občerstvení pod
rozhlednou jsme se vydali přes Spletený vrch a Janovu horu zpět do
Vizovic. Při sestupu do Vizovic právě přijížděl na nádraží zvláštní vlak
tažený parní lokomotivou, který v rámci pochodu Za posledním
puchýřem přepravoval účastky mezi Vizovicemi a Zlínem. Jelikož jsme
nikam nespěchali, nenechali jsme si tuto atrakci utéct.
Měli jsme za sebou příjemně strávený turistický den za krásného
teplého podzimního počasí. Škoda, že v tomto roce asi poslední. Už nyní
se ale těšíme na zimu, na Zimní výstup na Radhošť, který pořádáme 8. ledna 2011 a všechny vás
na Radhošť zveme.
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