
Bělotínští vyrazili na kolech
Koncem července vedoucí

turistického krouŽku pŤipravi.
ly nejen pro své svěňence pěti-
denní cyklistickf pobyt. Sešlo
se 14 dětí ve věku od 7 do 13 let a
dvě maminky. organizace se
ujaly Jitka Kavalová a Renata
Biskupová. Základnu jsme měli
ve škole v Lučicích a odtud
jsme podnikali kaŽdÝ den vlf-
pravy.

První den jsme se osvěŽili na
koupaliŠti v odrách. Čern1f
mrak a poměrně studená voda
nás vyhnaly dom do Lučic
dŤíve, neŽ jsme pŤedpokládali.
Ale nezmokli jsme. Spadlo jen
párkapek.

DruhÝ den jsme navŠtivili
ekofarmu v BělotÍně' kaŽdÝ si
mohl vyzkoušet hŤebelcování a
samozŤejmě nechyběla ani jiz-
da na koni a poníkovi. Poděko-
vání patŤí paní Stďové ajejí ko-
Iegyni, které se nám dvě hodiny
věnovaly. Pak jsme se podivali
do lomu v olšovci, ten teďslou-
Ži jako pŤÍrodní koupaliŠtě.

Další zajímavostí dne byla
návštěva vodního ml:fna ve
StŤíteŽi' pan Humplík nám po-
věděl spoustu zajímav1fch věcí
o Životě ve m]yně a věcech, kte-
ré se kdysi dávno pouŽívaly
nejen pŤi hospodaŤeni, ďe i pŤi
běŽnÝch činnostech v domác-

nosti. Pak nás čekďa svačina v
podobě bublaniny na zahradě u
Machanc , dom jsme to vzali
pŤes Nejdek' kde jsme se ještě
vykoupali.

Čtvrtek byl nejnáročnějŠi.

Ujeli jsme ve velkém vedru 45
km. Trasa veďa pŤes YráŽné,
Mankovice, Suchdol, Kletnou,
JestŤábi a Fulnek do Tošovic.
Tady jsme měli tŤíhodinovou
pauzu v Hyje parku, jednak

jsme byli utahaní, jednak jsme
mohli vyuŽÍt plno zajímav ch
atrakcí. Všichni jsme sjeli dva-
krát bobovou dráhu, skluzav-
ky' pak si někteŤÍ vyzkouŠeli
jumping, trampolíny, minila-

nové centrum, nebo se osvěžili
v nádrŽi vody. Po občerstvenÍ
jsme to vza|i uŽ skoro poŤád z
kopce pŤes odry dom . oprav.
du náročny den! Uf.!

Pátek jsme proto měli odde-
chov]Í den. Kolo jsme pouŽili
jen na pŤesun do Bělotína a
zpět. Zaje|i jsme si vlakem na
minigolf do Teplic, vyblbli se
na koupališti v Hranicích.
Primaden!

V sobotu jsme zdolali jeŠtě
StarÝ JičÍn a ujeli 31 km. Cel-
kovy počet 134 ujetfch km za.
slouŽijistě obdiv'

NáŠ tábor ale nebyljen o cyk-
listice. Kromě jeŽděni na kole
jsme hráli společenské hry.
sportovali na místním hŤišti,
vyráběli ostrov sn a triko, ne.
chyběla ani stezka odvahy. o
vaŤení -se postaraly mamky
Míša Skrobánková a Jana
Sustalová. Jiné mamky nám
zase pŤivezly mĎamky, takŽe
hlady jsme rozhodně netrpěli.
Za tojim patri poděkovánj.

NáŠ pobyt utekl jako voda. I
kdyŽ nás bolely nohy a zadnice,
vŠem se těch pět dní líbilo. Roz-
hodně bude na co vzpomÍnat'

Hezk1i zbytek prázdnin vŠem
Školák m i kolegum pŤeje

Jitka Kava|ová z BěIotína
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