
POSLEDNÍ SLANĚNÍ hORO KROUŽKu „NA ŠIKMINĚ“ 
V listopadu je tradicí, že Horo kroužek Školního sportovního klubu vyjíždí do hor ukončit lezeckou sezónu 

tzv. „posledním slaněním“. Letos to bylo „o fous“, protože zájem o horské chaty v Beskydech je velký, tak 

jediný volný termín byl z 29.11. – 30.11. Stihli jsme to. Termín bohužel kolidoval se “stužkovákem“ 6.B, 

proto letošní slanění absolvovali především mladší ročníky. 

   

příprava večeře, nerušit … a výsledek 

Šikmina stojí na hřebenu ve výšce cca. 860 m n.m. proto cesta na chatu byla trošku časově náročnější. 
Nejdříve jsme odjeli autobusem směr Staré Hamry – rozcestí Černá, abychom za svitu čelovek vyšlápli na 
Šikminu. Zde proběhlo „dívčí skupinové vaření“, noční „horo instruktáž“ - uzlováni a slaňování schodů 
chaty a poté „volná  zábava“.  Noc byla krátká, nebo naopak dlouhá, kdo byl unaven odcházel na kutě. 
Kdo chtěl, „zabékal“ při kytaře, kterou rozehrál benjamínek Vojta, dále Verča nebo David. Protože se 
„sláva“ posledního slanění „donesla až za louži“ letošní slanění mělo díky Avery Leann (studentka z USA) 
mezinárodní přesah.    

   

sobotní ráno a "pocukrované" louky na Gruni a výstup na hřeben 

Čas budíčku v 7:30 byl na sobotu „krutopřísný“, ale nic se nedalo dělat. Sobotní program byl pestrý a 
času málo. Čekal nás přesun v „plné polní“ na skály Sulov na Bílém Kříži. Příjemná procházka, kdy 
některým bylo naposledy teplo, byla za námi. Přivázali jsme lano na skálu a hurá dolů. Teorie naučená na 
chatě v teplíčku však byla trošku jiná než realita na skále. Pohled do hlubin 12 m propasti nejdříve 
nahnal strach. Odhodlání však bylo veliké. A tak, stejně jako večer s kytarou i ráno na skále, nastoupil 
jako první Vojta. Poté již vše běželo jako na drátku. Pochvalu zaslouží všech 12 nováčků, jmenovitě: 
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...  a jak to viděl David dole ... 

Při zpáteční cestě na Visalaje jsme se zastavili v hospůdce a zahřáli každý po svém. Promrzlý dozor 
kávou, studenti dali přednost hranolkám. Plni zážitků jsme se všichni vrátili ve zdraví domů. 

Za Horo kroužek Daniel Svoboda a David Březovják 


