Camping Club Rožnov uspořádal 29.5.2011 cyklistický výlet

Podél Moravy k Záhlinickým rybníkům

Výlet na kolech podél Moravy z Kroměříže do Otrokovic a zpět přes Záhlinické
rybníky byl přesunutý na neděli 29.5.2011. Pokud se počasí týká, tak velice šťastně. Po
škaredé sobotě se ukázalo příjemné, slunečné počasí a tak se nás nakonec sešlo 21
cyklistů, z toho 7 dětí. Pro ty to měl být ideální profil trati – rovina. Do Otrokovic to
rovina také byla. Po nové cyklostezce se nám jelo parádně. První zastávka byla hned za
Kroměříži u letiště. Právě startovalo sportovní letadlo a to jsme si nemohli nechat ujít.
Pokračování bylo příjemné, jen v Kvasicích bylo nutné najít ten správný směr na
Otrokovice. Směr jsme našli, ale do Otrokovic již cyklostezka nevedla a museli jsme po
okresce, stejně tak i po obrátce před Otrokovicemi až do Tlumačova. Hlásil se hlad a
proto jsme z cyklotrasy odbočili do „města“. Objeli jsme všechny hospody i restaurace
a hotely, ale teplé jídlo nesehnali. Rozhodnutí padlo – došlapem do Kroměříže a tam si
dáme co hrdlo ráčí. Nevadila ani rozbahněná polní cesta do Záhlinic, odkud jsme dojeli
podle plánu k rybníkům, pozdravili labutě a přes hráz dorazili na druhou stranu. Tady
jsme narazili na říčku Dřenici a …… špatně zabočili vpravo. Místo přírodním parkem
Záhlinické rybníky jsme se dostali na stezku, která se stále zužovala, až zmizela úplně
ve vysoké trávě a v ní i některé děti. Vrátit se nám nechtělo, vlevo Dřevnice, vpravo
ploty, tak nezbylo než se prodírat trávou a kopřivami. Vyjeli jsme až u hromadných
garáží, ne však v Kroměříži, ale v Hulíně!!

Znovu se ozval hlad. Mezi garážemi jsme

udělali piknik, dojedli svačinky a šlapali dalších šest kilometrů do Kroměříže. Aspoň že
již po pěkné cyklostezce. Místo plánovaných 32 km jsme najeli 42 km – na děti školkou
povinné jistě přespříliš!!
Už teď musím slíbit, že v propozicích na příští výlet na kolech bude u délky trasy
doložka – pokud nezabloudíme!!
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