
NA  TATRANCE  

V listopadu je pěkným zvykem Horo kroužku školního sportovního klubu ukončit lezeckou sezóny tzv. 
„Posledním slaněním“. I letos jsme přijeli na téměř „domácí“ Tatranku, jinak chatu Horolezeckého oddílu Staré 
Město.  

ČHMÚ na předpovědích Medardu sliboval inverzní počasí a polojasno na sobotu ráno, tak se všichni těšili na 
ranní výstup za sluníčkem na LH. Zájemců bylo letos opravdu hodně. Nejpočetnější výprava posledních let se 
zastavila až na čísle 18.  

 

část výpravy na nádraží ve Frýdku 

První adrenalinový „vstup“ přišel něco kolem půl osmé, a soutěž by se mohla jmenovat: „najdi si své horaly“.   
Chvíle zdržení ve večerce znamenala zkoušku chytrých i hloupých mobilů a zjištění, že pokud není signál, 
z mobilu se špatně volá. Nakonec jsme se dopočítali a dorazili na Tatranku.  

Poté, co jsme nenašli vypínače od světel, někteří začínali tušit, že bude zle. A bylo. Dalším šokem byla nefunkční 
“ wifi“ . Někteří neznalí na chvíli uvěřili, že se wifi vypíná automaticky ve 21:00.  

Starší, zkušenější,  si vzali zpěvníky a vrátili se k tradiční zábavě. Tímto děkuji Lukášovi za trpělivost a výdrž. 
Zábava a zpěv provázely celý večer, celý pozdní večer i celé brzké ráno.  

Mezi pátou a šestou hodinou ranní začaly zvonit různé melodie na telefonech s jasným cílem, probudit místní 
spáče. Vstávat se nikomu moc nechtělo, tak letošní útok na vrchol za svitu čelovek podniklo osm turistů a stejný 
počet dosáhl i vrcholu Lysé hory. ČHMÚ zklamal, ale nám to nevadilo. Po návratu na chatu největší otužilci lezli i 
slaňovali vítr nevítr, zima nezima.   

 



 

             Vrchol zdolán, zleva: Dominik, Šimon, Zuzka, Kristýna, Anička a Anička, Honza a Lenka  

 

zasloužený odpočinek v Šantánu 

 



 

Sluníčko bylo tentokrát na Skalce a Ondřejníku 

 

   

   Kristýna: „jistím“                                                                          Katka: „lezu“ 

 

 

 



 

Maggie a Šimon 

   

Jonáš a Dominik 



 

     

                                                        Dámská sekce, Maggie, Kristýna, Katka a Anička 

   

 

 



   

 

                   

                 Další foto najdeš v galerii, ahoj opět za rok, za ŠSK GPB Daniel Svoboda  

http://www.gpbfm.cz/gallery/tatranka_2014/index.htm

