
KRUŽBERK  2017 

V pátek, dne 26. 5. 2017, se členové Horokroužku poprvé vydali na cvičné skály v Kružberku. Sedmnáct studentů 

(horolezců) z 1. – 4. ročníku a čtyři velitelé výletu - Lucie Chovancová, Jan Chovanec, David Březovják a Daniel Svoboda 

se vydali za dobrodružstvím. Po cestě do Kružberku jsme se zastavili v obchodě ve Vítkově a nakoupili si potřebné věci 

pro přežití. S plnými krosnami jsme dorazili do cíle. Penzion Velké sedlo, přesněji venkovní terasa, byla naším 

ubytovacím místem. Přichystali jsme si karimatky, spacáky, převlékli se ze studentů za sportovce a vyrazili ke skalám. 

Počasí nám přálo již od příjezdu.  

 Zatímco nám profesoři navázali lana na různých trasách, mohli jsme se kochat krásnou přírodou  

i modrou oblohou. Zkontrolovat lana, dotáhnout sedáky, „Lezu!“, „Jistím!“ a vzhůru na vrchol. Tras bylo na výběr mnoho 

a někteří se odvážili vyzkoušet i tzv. „vícedélku“. Všichni jsme spokojeně dobývali vrcholky skal až do večera. Poté jsme 

se přesunuli zpět na zabydlenou základnu. Chlapci přichystali dřevo na oheň, děvčata nakrájela špekáčky. Když se 

setmělo, všichni jsme se sešli u ohniště a opekli si večeři. Pohodový večer jsme strávili zpěvem při brnkání na kytaru. 

Děkujeme všem hudebníkům za vytvoření skvělé atmosféry. Zpívalo se až do brzkých ranních hodin.  



Po příjemném večeru jsme se přesunuli do našeho přístřešku, proběhla večerní hygiena, někteří jedinci si ustlali „pod 

širákem“, a všichni si mohli s dobrou náladou a přáním sladkých snů zalézt do spacáků v domnění, že nás čeká klidná 

noc. Jak se ukázalo, nebyla až tak klidná, jak jsme si přáli. V pět hodin ráno nás čekal nečekaný a nepříjemný budíček 

pana majitele s rozkazem opustit terasu do patnácti minut. Rozespalí, unavení, zmatení i zmrzlí jsme si sbalili své 

„postýlky“ a přenesli si je pod skály, kde jsme mohli v klidu pokračovat ve spánku. Bylo třeba nabrat nové síly, protože 

nás čekalo dopoledne plné lezení a procházek po okolí. Probudili jsme se okolo deváté hodiny. Po snídani jsme se 

převlékli a hurá na skály. Po chladné noci se ukázalo sluníčko a počasí nám opět přálo. Někteří zdolali nové trasy, jiní se 

prošli na místní vyhlídku. Náš výlet se blížil ke konci, a proto jsme museli uklidit veškeré horolezecké náčiní. Oběd jsme 

měli objednaný v místní hospůdce - „smažák s hranolkami“ uspokojil téměř všechny hladové horolezce. A protože jsme 

zde přijeli sportovat, tak nás místo poledního klidu, před odjezdem, čekala procházka k nedaleké kružberské přehradě.  

Náš „HOROVÝLET“ je u konce. Nasoukali jsme se do čtyř aut a vydali se na cestu zpět do Frýdku – Místku. 

Myslím si, že jsme si tento výlet všichni skvěle užili. Mohli jsme si prověřit naše zkušenosti z cvičné lezecké 

stěny na skalách v přírodě, prozpívali jsme se krásným večerem a také prožili řadu dobrodružství.  

Velké díky patří našim skvělým velitelům, kteří nám umožnili prožít skvělé dva dny v přírodě a poznat krásy 

Kružberku a okolí.    Petra Tkáčová                            Více fotek ZDE  

http://www.gpbfm.cz/gallery/kruzberk/index.htm

