Bělotínštívyrazili na kolech
Koncem července vedoucí
turistického krouŽku pŤipravi.
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StarÝ JičÍna ujeli 31 km. Celkovy počet 134 ujetfch km za.
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NáŠ tábor ale nebyljen o cyklistice. Kromě jeŽděni na kole
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Ujeli jsme ve velkém vedru 45
km. Trasa veďa pŤes YráŽné,
Mankovice, Suchdol, Kletnou,
JestŤábi a Fulnek do Tošovic.
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Hezk1i zbytek prázdnin vŠem
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