Vyjížďka na Orlík
Ahoj přátelé a kamarádi.
Ve dnech 5. 6. – 7. 6. 2015 jsme podnikli vyjížďku po okolí Orlické přehrady,
na kterou jsme pozvali i členy spřáteleného klubu Right Riders Hranice.
Akce sezony 2015 jsme začali plánovat již na únorové členské schůzi. Zde
zazněl návrh našeho člena Zdeňka Kastla (BERRY), abychom vyrazili na Orlík,
že by mohl zařídit ubytování pro více osob v kempu na břehu Orlické přehrady a
že se zhostí příprav celého víkendu včetně programu. Zřejmě objednal i počasí,
ale těch33 °C mohlo být o deset míň ….
Rozkaz zněl jasně a sraz účastníků byl v pátek 5. 6. 2015 v 17:00 na benzinové
čerpací stanici v Losiné. Odtud jsme vyrazili na Orlickou přehradu do kempu u
obce Pukňov. Zde už na nás čekal Berry společně s přáteli Right Riders Hranice
- Margry, Ivem a Lenkou. Další člen RR Hranice Limačka se k nám připojil již
v Losiné. Po rozdělení jednotlivců do chatek a nutném vybalení a převlečení
jsme se odebrali do kempové restaurace, kde jsme společně strávili příjemný
večer s občerstvením , hudbou a někteří jedinci i s tancem.
Po snídani jsme vyrazili společně na vyjížďku. Jako první byla objednána
prohlídka elektrárny a celé hráze orlické přehrady i s výkladem.

Při venkovní teplotě 33 °C byla prohlídka hráze balzámem pro naše organizmy.
V chodbách spodní části hráze byla teplota okolo osmi stupňů. Po tělesném
ochlazení a po načerpání nových informací o historii hráze orlické přehrady
jsme nasedli na naše jednostopé miláčky a následovala cesta do nedaleké obce
Solenice, kde jsme v příjemném prostředí s vyhlídkou na údolí a hráz orlické
přehrady poobědvali.

Po obědě jsme vyrazili na turistickou chatu Onen Svět a Langovu rozhlednu
http://www.onensvet.com, kde jsme doplnili nutné tekutiny. Jelikož byla
neustále venkovní teplota nad 32°C byli jsme nuceni upustit od dalších plánů po
místních skvostech a zajímavostech a vrátili jsme se zpět do kempu, kde jsme
strávili další večer a opět doplnili chybějící tekutiny…
V neděli po snídani jsme se rozloučili s přáteli z RR Hranice a vydali se směr
Plzeň. Cestou jsme navštívili památník Lety a pak pokračovali do vesnice
Pročevily k Petrovu kamarádovi, který má přezdívku GULÁŠ, a který nás
pozval na výborné grilování a občerstvení.
A nakonec hurá domů, sundat propocené motorkářské věci a sprcha, bazén
apod., prostě zchladit těla .
Zpracoval Antonín Kára alias Tonny.

