Zpráva o Tatranské horoškolce 2016
Tatranská horoškolka proběhla ve dnech 17. – 23. července 2016 na Chate pri Zelenom plese. Počet
horolezců bylo 17, z toho 6 dětí, absolventů horoškolky na skalách na Vrátě. Vedoucí Ing. Jiří Přidal a
Michal Aschermann, instruktoři ČHS. Seznam účastníků a vyúčtování je v příloze. Mile podpořil dar
Jirky Jiráčka , určený k letním aktivitám. Zájezd proběhl bez úrazů a účastníkům se líbil.
Letošní horoškolka byla naplánována na období stálého počasí, kdy je v Tatrách vhodné počasí pro
lezení a teplé dny. Cesta byla svěřena žlutému rychlíku Regio Expres. K večeru jsme se dopravili do
Tatranské Lomnice a již cestou bylo vidět, že Tatry nejsou vidět. Hustá šeď mraků se valila již od Malé
Fatry a v podhůří Tater se spustil začátek stálého počasí. Cestou do doliny nám šel naproti liják a
proud čerstvé řeky v místě bývalé cesty. Vypadalo to, že boty už zachránit nepůjde a tak se sešlo 13
statečných před večeří v chatě. Zbývající čtyři fialoví Fialovi dojeli ráno s 15tikilovou kosatkou,
původně plyšovou, na ruksáčku…
Ráno se počasí ustálilo, děti se vypravily prozkoumat dno Zeleného plesa. Vrátily se o něco fialovější a
šťastné z výsledků průzkumu. Smrkat začaly až čtvrtý den…
Večer průzkum Červené doliny a rozhodnuto vypravit se na Jastrabiu vežu hned ráno. Zdařilo až
pozítří po usilovném obléhání. Ale už byly hory většinou vidět, vždycky ale na chvíli a jen některé a
pro některé - a na ty byl zaměřen soustředěný útok. A tak se postupně zdařilo každý den něco :
Jahňací štít hřebenem s přímým doporučením strážce Tanapu, Kozí kopku a příslušný štít, hřeben
Karbunklový s tradičně osudovým romantickým sestupem. Kus hlavního hřebenu od Kolového sedla
přes Zmrzlou vežu na Kolový štít, který nás odměnil pohledem na skoro celý tatranský hřeben.
Čertovo lákadlo, které určitě možná? vytáhne naše horolezce příště hřeben projít.
Třetí den se vypravila výzkumná výprava s botanickými záměry do Javorové doliny. Lesní loučky
kývaly krásnými květy, pokaždé v různých enklávách. Javorová dolina s koulejícími se mlhami
vzbuzovala představu o setkání s medvědy. A ona se splnila setkáním se skupinou medvědů, kteří se
vynořili nad Polanou pod Muráňom. Byli z pravého dřeva…
Na závěr školky se odhodlali všichni odvážní sejít cestou přes Belanky k vlaku – a k haluškám na
stanici v Tatranské Lomnici. Byly dobré a dobře se po nich ve vlaku spalo…
Jiří Přidal, vedoucí akce

