Skalní útvary
Zlínského kraje 2018 – 2019
Tak už se pro nás (Zbyněk a Honza) pomalu přiblížil
konec dvouleté akce Oblasti KČT Valašsko-Chřiby
„Skalní útvary Zlínského kraje 2018 – 2019“. Ve
dnech 25. a 26. 5. 2019 byly na pořadu dvě dvojice
skalních útvarů. V sobotu jsme navštívili skály na
vrcholu Velá u Lukova a Mladcovskou skalku kousek
od Zlína. Z časových důvodů jsme odjeli samostatně
a zvolili i každý jinou trasu. Na Velé jsme se ještě
nepotkali, ale hlavní organizátor Jirka Tomáš nám
potvrdil, že Zbyněk s Miluškou už u této skály byli před námi. U druhého skalního
útvaru jsme se ale potkali, i když každý přišel z jiné strany. Na skále jsme pokecali
s garanty vrcholu, pochválili je za příkladné vyznačení cesty na skály, udělali
společné foto a pak zase pokračovali každý svou cestou k autům. Počasí bylo
příjemné, takže jsme strávili pěkný den na čerstvém vzduchu.
V neděli jsme už cestovali společně (Zbyněk, Honza a Jana). Druhé dvojice skal byly
situovány kolem Provodova. Začali jsme nejprve výstupem po neznačených lesních
cestách na Čertův kámen. Zbyňkova aplikace v chytrém mobilu nás tam bez

problému dovedla. Mohutná Čertova skála byla pak v lese vidět bez problémů.
Garant nám potvrdil samolepkou účast a na další vrchol jsme pokračovali po
hřebenu nejprve po značené cestě a pak po neznačené lesní cestě k silnici. Problém
byl u silnice, kde se nám do cesty připletl potůček po předchozích deštích ale dost
rozvodněný a přes brod to v teniskách nešlo. Přeskákat vedle vodu po kamenech se
nepodařilo Janě, tak jsme se museli otočit kousek k autu a přezout do suchého.
Odtud pak již bylo blízko na poutní místo Maleniska. Bylo zrovna po mši a tak jsme
se mohli podívat i do interiérů kostela, zázračnému prameni a pak s věřícími sedli do
přilehlé hospody na kafíčko. Odtud to bylo na poslední skálu necelý kilometr.
Tentokrát přes potůček před skálou nebyl problém. Paní na kontrole nás společně
vyfotila a ještě jsem dostal na cestu zpět k autu slivovičku. Ušli jsme okruh přes 8
km.
Tady se uzavřela celá akce pro mne a Janu. Zbyněk ji ukončí v neděli 23.6.2019. Jirka
Tomáš již pracuje na dalším ročníku. Propozice zase uvedeme na našich webových
stránkách. Kdo bude mít zájem o pěší výlety, může se příště přidat.
Honza Kubáček
Květen 2019

