B e s k y d y 19. – 23. června 2019
Účastnilo se:46 členů
Vedla: D.Jotovová
V Beskydech jsme už byli několikrát, ale
pokaždé na jiném místě. Letos jsme si
vybrali ubytování v hotelu U přehrady
v Morávce u vodní nádrže Morávka. Hotel
byl po renovaci, velmi pěkný a čistý,
polopenze chutná a bohatá.
Na zájezd jsme vyjeli ve středu brzy ráno a
po poledni jsme byli na místě nástupu na
první trasu. Celou cestu autobusem nám
svítilo slunce, u Valašského Meziříčí se
začalo zatahovat a při příjezdu na sedlo
Pindula nad Rožnovem už pršelo a byla
bouřka. Jen několik statečných se vydalo
na trasu směrem Velký Javorník 917 m.
Po chvíli přestalo pršet a na Javorníku už
zase svítilo slunce. Bus zatím odvezl
ostatní do areálu Jiřího Rašky ve Frenštátě
pod Radhoštěm. Když viděli, jak se počasí
zlepšilo, vydali se někteří také na Javorník.
Tam jsme vyšli na dřevěnou rozhlednu,
pokochali se rozhledem na Beskydy a
Jeseníky a poseděli v turistické chatě.
Všichni jsme se sešli u autobusu a dojeli
do hotelu.
Další den ráno bylo pěkné počasí, i když
na předpovědi byly místy bouřky. Ale
přesto jsme jeli na Visalaje s cílem
vystoupat na Lysou horu. Výstup byl
náročný, 900 m převýšení, ale téměř
všichni došli těsně předtím, než začala
bouřka. Ale to už jsme byli v chatě a
přečkali jsme ji v suchu u oběda, i když
dvě pořádné rány nás pěkně vystrašily.
Zpátky se šlo dobře, většina si trochu
zkrátila trasu a šla do Papežova, kde jsme
je nabrali do busu. Večer jsme se
dozvěděli, že zatímco jsme seděli v chatě,
zasáhl blesk pětičlennou skupinu mládeže
a způsobil jim spáleniny a jiná poranění.
My prostě máme kliku.
V pátek jsme za krásného počasí vyjeli
lanovkou (první sedačková lanovka
v Evropě z r. 1940, renovace v 1987) na
Pustevny a šli po hřebeni na Radhošť 1129
m ke kapli sv. Cyrila a Metoděje. Vrátili
jsme se zpátky a poobědvali u kiosku

horského hotelu. Bylo ještě brzy na odjezd
a tak jsme se vydali po hřebeni směrem na
Tanečnici. Ale zlákala nás Stezka Valaška
v korunách stromů. Prošli jsme se po
visutém himálajském mostě, roztočili
modlicí mlýnky a vybáli se na 7 m
dlouhém skleněném mostě, který má
zábradlí také ze skla. Z vrcholu věže byl
krásný rozhled na okolní kopce a lesy. Je
ale také vidět ulámané vršky stromů po
vichřici. Vrátili jsme se zpět k lanovce a
sjeli k autobusu.
Sobotu jsme věnovali poznávání okolí
Morávky. Kolem potoků Skalka a Nytrová
jsme vystoupali na Slavíč a poseděli na
Kolářově chatě. Pěknou hřebenovka nás
vedla přes Babí vrch , Kalužný 994 m a
Ropici 1083 m a Velký Lipový 999 m a
potom příkře dolů do Morávky. Bohužel
cesty jsou hodně poničeny polomy ze
zimní vichřice, rozježděny od lesní
mechanizace a stromy mají hodně ulámané
vršky. Další skupina šla z Bebku na Súlov
a Bielý križ a udělala okruh přes Malý
Polom 1061 m a Kozí hřbety. Odpoledne
jsme všichni trochu zmokli, ale nevadí.
V neděli jsme odjeli z hotelu a jeli na
prohlídku města Štramberku. Prvním cílem
byla jeskyně Šipka na úbočí kopce Kotouč,
která je světoznámá díky nálezu čelisti
neandrtálského dítěte . Na Kotouči je
Národní sad s bustami slavných Čechů.
Nahlédli jsme také do obrovského lomu na
jižní straně kopce, kde se dosud těží
vápenec. Sešli jsme do města , prohlédli si
náměstí a vystoupali k hradu a na
Štramberskou trúbu. V Hrstkově turistické
chatě jsme se posilnili na další cestu. Ta
nás vedla na Bílou Horu s rozhlednou, z ní
byl nádherný pohled na okolní krajinu.
Sestoupali jsme zpět do města a prohlédli
si staré domky na hlavní ulici. Odjížděli
jsme s tím, že jsme nestačili projít všechny
zajímavosti tohoto krásného města. Určitě
se sem i do Beskyd zase někdy vrátíme.

