
V sobotu 7. ledna 2023 se uskutečnil tradiční novoroční výšlap na Pustevny a pak z Pusteven po 

obědové přestávce v restauraci nad lanovkou sestup do Koliby v Kunčicích pod Ondřejníkem. 

Na můj dotaz na místě srazu na nádraží Ostrava Vítkovice kolik nás bude mně to vedoucí zájezdu 

ještě neřekl, ale nakonec se dopočítal až ve Frenštátě p. R. na autobusové zastávce a zjistil, že nás 

bylo 43 členů klubu, rodičů a dalších rodinných příslušníků dětských členů klubu a taky příznivců a 

podporovatelů klubu včetně psa Borka zvaného Bori a dvou fenek Mie a Čikiny. 

Na rekordní účasti se zřejmě podepsalo i to, že bylo mimořádně nezimní počasí, bez sněhu a chladu, 

že terén držel a dokonce se mohlo na cestě při scházení do Kunčic pod Ondřejníkem i tančit (Hanka a 

Eda) !!  

Hned na začátku nás čekalo při nástupu do vlaku příjemné překvapení v rezervaci kapacity celé 

přední části Sp motorového vlaku Lysohor, takže do Frýdlantu nad Ostravicí se sedělo, debatovalo, 

konzumovalo a musím přiznat, že i první ochutnávky domácích produktů na sebe nedaly dlouho 

čekat; a po přestupu na další navazující vlak bylo tak málo lidí, že jsme všichni zase seděli. Ve 

Frenštátě pod R. od nádraží jsme jeli přeplněným autobusem, ale to už se dalo vydržet. Po příjezdu 

na točnu v Trojanovicích-Ráztoce vydal Pavel poslední pokyny, kde je na Pustevnách sraz a kdo a jak 

se rozhodne nahoru jít, zda klasickou cestou po modré (2,8 km) pod lanovkou nebo po Knížecí cestě 

(5,94 km) nebo vyjede nahoru na Pustevny lanovkou a kdy se bude odcházet z Pusteven. Na trasu  

pod lanovkou se zformovalo  vrcholové družstvo ve složení Tomáš, Martin a Martina, které nahoru 

dorazilo jako první, ale postupně jsme se tam sešli všichni i s pejsky.  

Ve 12.30, už na Pustevnách vedoucí zavelel k odchodu a to už bylo po posilnění a oddechu 

v restauraci. Cesta dolů pak plynula v družné debatě a příjemných přestávkách, tu na fotografování, 

tu na konzumování co kdo měl a bylo toho opravdu dost a dost. 

Po dvou přestávkách a ujití 7,86 km jsme dorazili do skoro ještě plné Koliby v KpO, kde jsme měli 

objednanou vyhlášenou zelňačku. Nakonec jsem se tam nevím jak, ale všichni co dorazili vešli a skoro 

všichni až na výjimky pak odcházeli před 17 hodinou, skoro už za tmy, na vlak do KpO (2,4 km) a pak 

do Ostravy. I nyní při zpáteční cestě vlakem bylo veselo a družno, takže cesta uběhla velmi rychle a 

byla zakončena úprkem na tramvaj (z Vítkovického nádraží na zastávku před nádražím), která měla 

jet za 3 minuty po příjezdu vlaku. Podařilo se i to. 

Celkově byl výlet s pojený s výšlapem po tradiční trase v letošním roce opět velmi zdařilý a 

poděkování za to patří jak Pavlovi a Martině, tak i vám ostatním, kteří jste se akce zúčastnili. 

Určitě se budeme těšit už na příští ročník. 


