Ve dnech 19 a 20.května proběhl
zájezd do Beskyd s exkurzí
v lihovaru Vizovice.
Víkendová rekreace je vždy nákladná záležitost a Odborová rada se snaží, aby
cena pro naše členy byla co nejnižší a program atraktivní. Je to jedna
z členských výhod. Jednotlivec by prostě nebyl schopný program ani realizovat,
natož se dostat alespoň vzdáleně k ceně, za kterou vám ji nabízíme. A čím více
lidí se k nám přihlásí, tím levnější ceny lze dosáhnout. Bohužel, zvláště pražská
část, těchto výhod, dlouhodobě nedovede využít. Na Moravu se tak v pátek 17.
května vydala jen desítka účastníků a dva psy. Tři další se na posledních chvíli
odhlásili, několik jiných členů prý jet chtělo, ale z různých důvodů nemohlo…
Naštěstí třicítka lidí se připojila na Moravě a společnými silami zaměstnanců DP
Praha, Škodovky, ČAD Blansko a s jejich kamarády a kamarádkami, coby
jednotlivci z jiných podniků a institucí, se nakonec podařilo naplnit autobus a
akce tak ke všeobecné spokojenosti mohla proběhnout. Výborné organizační
schopnosti jak při naplnění zájezdu, tak v sestavení programu předvedl kolega
Zdeněk Franc, předseda sekce ČAD Blansko a pro další akce je to skvělá zpráva.
Jak již bylo avizováno, Čeští rekreanti dorazili rychlíkem do Blanska už v pátek.
Ubytovali jsme se v místním hotelu s názvem Probe Blansko, s krásnou
vyhlídkou na Blansko. Viz foto, zde ve složeném snímku a viz další foto níže:

Naproti na zahrádce v restauraci, jsme pak odehráli turnaj v pétanque. Po
vyrovnaném duelu, kdy čtyři účastníci měli čtyři body (a hrálo se na pět bodů) se
štěstí nakonec usmálo na kolegu Radka Válka, který to mimochodem prý nikdy
nehrál. Další medailisté po rozhozu: stříbro p. Jiří Zabloudil, bronz získal p. Petr
Dvořák, bramborovou medaili získala pí Martina Vítů a poslední medaili, za
účast, získal p. Jan Havránek. S těžkými koulemi se od vlaku a po Blansku do a z

autobusu tahal p. Dvořák a tímto mu za to děkuji. ……………………………………..
Ten kufřík měl dobrých dvacet kilo…

Rekreanti, kteří do restaurace přišli, pak byli překvapeni množstvím výborného
jídla, které nám zdejší restaurace přichystala. Jinak byl volný večer a někteří se
na pokojích dívali v televizi na hokej, někteří se procházeli po městě či koštovali.

V sobotu ráno
jsme postupně
nabrali všechny
rekreanty
do
najatého autobusu ČADu a s plným autobusem
a s krátkou přestávkou u benzínky, vyrazili na první naši zastávku ve městě Zlín.
Zde jsme navštívili Baťův mrakodrap, s nádhernou vyhlídkou v 18patře. Za
zhlédnutí stojí i zajímavý památník. Kdo chtěl, fotil si i trolejbusy, které se zde
prohánějí a byl i čas na dobrý oběd.

Cesta pokračovala exkurzí v lihovaru Jelínek ve Vizovicích. Prohlídka byla dlouhá,
voňavá a zajímavá. Nedílnou součástí byl i opakovaný košt jejich produktů…

Poté pokračovala cesta na nově postavenou rozhlednu Loučka ve Vizovických
vrších. Cesta do strmého kopce byl očistec… Stoaněco točitých železných schodů
na vrchol železné věže, proto zdolal jen málokdo. Ale pohled stál za to… Krása.

Poté jsme se vydali na cestu zpět do ubytování do internátu ve Vizovicích. Tento
typ ubytování se ukázal jako velmi vhodný. Byli jsme tam sami a zpěvem u piva a
harmoniky nikoho nerušili a ubytování v pokojích (kde jsou jinak studenti) bylo
čisté a dostačující. V jídelně nám uvařili večeři a ráno i snídani. Sud dovezl kolega
Franc a o hudbu se postaral taktéž. Večer tak proběhl v příjemné atmosféře.

Ráno (v neděli) jsme se znovu vydali na cestu. Další cesta vedla do Rožnova pod
Radhoštěm. Zde jsme se najedli, napojili, případně došli na toaletu a každý pak
dle svého úsudku co zvládne, zvolil svůj program. Návštěvu skanzenu dřevěných
staveb, muzea Beskyd, procházku do centra města či výšlap na nádhernou
dřevěnou Jurkovičovu rozhlednu. Protože předchozí výšlap byl náročný, většina
to neriskovala a nahoru vyšla jen trojice nejzdatnějších výletníků. Rozhledna je
nádherná a kopec se nakonec ukázal celkem rozumný s příjemnou lesní cestou.

Závěr zájezdu patřil cestě do Beskyd na Poustevny. Zde jsme se projeli lanovkou,
prohlédli si nově budované horské chaty a jak jinak, něco dobrého také snědli.

Cestou do Blanska jsme chytli kolonu na dálnici a cesta se protáhla. S napětím
pak Pražané hleděli na hodinky, zda chytnou vlak v 19´15. Byl to adrenalin až do
konce, když v 19´11 konečně autobus dorazil k nádraží v Blansku... Vše ale dobře
dopadlo, rychlík jsme stihli a pohodlně se vydali na cestu vlakem, místy se řítícím
160km rychlostí. Závěrem děkuji našemu řidiči za bezpečnou jízdu a kolegovi
Zdeňkovi Francovi za skvěle odvedenou práci s touto
zajímavou víkendovkou. Těšíme se na další společné
akce, třeba i akci „levně k moři". I tato možnost se
během cesty probírala. Být našim členem se vyplatí…. !

