Klubový sraz Caravan Clubu Olomouc v AČR

Autocamping PAHRBEK–
NAPAJEDLA
20. –22. 5. 2011

Setkání se zůčastnilo 76 posádek, z toho 7 posádek z Camping Clubu Rožnov.
Po nezbytném „uhnízdění se na ploše nám vymezené“, a přivítání se s našimi přáteli „čistou“, jsme vyzkoušeli
technický stav kol menším desítikilometrovým okruhem po okolí a poté se opět vítali a vítali…
V sobotu v 9.30 hod proběhlo oficiální zahájení členy CC Olomouc, s nastíněním programu a dále zástupci CC
z Maďarska, Slovenska a Česka přednesli pozvání k nadcházejícím srazům a setkáním.
Po desáté hodině převážná většina „Rožnováků“ seděla v sedlech svých nablýskaných kol a cíl zněl jasně: „směr
uzené koleno“. Přibližovali jsme se po trase Napajedla-Topolná-Bílovice-Uherské Hradiště,s krátkou zastávkou
v hospůdce nedaleko Rybárny a podél Baťova kanálu přes Huštěnovice, a Babice jsme „uháněli“ směr Spytihněv,
kde jsme si na třináctou hodinu objednali šest pečených kolen.
Mezitím, co čekáme na kolínka se dovídám, že Baťův kánál byl postaven ve třicátých letech 20. století pro účely
nákladní plavby. Současnost je ale úplně jiná a díky možnosti přepravy jízdních kol na palubě osobních lodí
s kapacitou až 60 osob, lze kombinovat plavbu s cyklistickými výlety. Vždyť celý Baťův kanál je lemován 80ti km
cyklostezkou a vychutnat si ho každý může třeba plavbou v pronajatém hausbótu či motorovém člunu.
Vypečená cca kilová kolínka jsme měli s avizovanou slevou, ale při platbě jsme nevycházeli z údivu, jakže i nás
pěkně vypekli a pořekadlo „nechci slevu zadarmo“, v této hospůdce platilo na 100%.
Od kempu nás dělily už jen 4 km a tak jsme volným tempem dorazili kolem 16té hodiny do svých „bydlíků“.
Do této chvíle bylo nádherné počasí, které se během pár minut změnilo a z bouřkového mraku byla pozalévaná
nejen čerstvě nasetá tráva na nově vybudované části kempu pro karavany. Déšť ale netrval dlouho - a někteří
(já), si nestačili ani zdřímnout.
Po 17.té hodině jsme si vyzvedli drobné výhry z tomboly, (lístky jsme zakoupili dopoledne) a 20 finálových
lístků bylo losováno po zahájení večerního posezení při živé hudbě. Na Rožnovský tým připadly hned 3 velké
výhry. Skupina „Flegmatic“ nás navnadila k tanci a jednoznačně parket patřil Rožnovákům, tančili i netančící.
V neděli dopoledne šla většina na prohlídku hřebčína v Napajedlích. Chovají zde anglické plnokrevníky již od
roku 1886. My jsme zvolili opět kola. Je úžasné, když cyklistická stezka vede až do centra Napajedel a tak
stihnete ve chvilce nasát atmosféru městečka s necelými 8 000 obyvateli , prohlédnout si jeho dominantu,
radnici z r.1903, v novorenesančním stylu, od Arch.Dominika Feye, podívat se na překrásné vitráže oken od
Jano Kohlera a ještě navštívit zámecký park, který je na rozdíl od zámku veřejnosti přístupný i o víkendech.
Po příjezdu jsme vytáhli lehátka a opalovali se u mrtvého ramene řeky Moravy a sledovali
houpačkách,hráče minigolfu a výletníky na šlapadlech . Po pozdním obědě odjíždíme z kempu Pahrbek.
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