
Výhledu Lysé hory se turisté nedočkali
PodzimnÍ činnost turistic.

kého krouŽku při zŠ Bělotln
jsne zahájili l' řÍjna' a to
uspořádánim jiŽ třetiho zá'
jezdu. Po Sovinci a Toulovco-
t.ých maŠtallch jsme se tento
krát vydali do Jes€nÍkú' lé.
tošni babl léto bylo vskutku
lŤdařené' takŽ€ nám počasÍ
přálo . nádherný slunečný
den s oc€Iově modrou oblohou
bez mi.áóků.

Nejprve jsme s€ vydali na.
učnou stezkou Bllá opava' z
KárloiT studánky v€dla trasa
podél toku horské řÍčky
nej.lříve les€m' pak kvuli vě.
trné spoušti pH několika le.
ty nezálesnéným údolim přes
kam€ny' lávky, vodopády k
rozcestnlku na Barborku.

odtud se m€nši skupinlG
vydala po modIé značce do
Karlovy studánky a ostatni se
rozhodli vystoupat aŽ na Bar.
borku a těŠili se na občer'
stvení na horskéchalé'

z Karlovy studánky jsme
se autobusem přesunuli do
zlatorudných mlýnú - hor.
nického skanz€nu' kde jsme

se dozvěděli, .iak se ve zlatých
horách těŽilo zlato. Iřti si do.
konce rýŽouání zlata z vody
zlatonosného potoka oleŠnice
mohly wzkouŠet na vlastnl
kůži, a tak byly spokojené.

zájezdu se zúčastnilo 4l tu.
ristú ťuzných věkových kate.
gorií' Mezi nejmladšim ani ne
čtyřletým Filipem Navráti
lem a nejstarŠÍmi účastniky
byl věkol.ý rozdil šedesáti let!

Zátímco l' řijna nám pďasi

přálo' 15. řjjna nás nemile
Př€kvapilo. všude jinde v
ceské republice bylo slun€č
no' i když chladno' á]e Lysá
horá, na niŽjsme se vydali v
poČtu 21, byla zahalena ml
hou' zpoČátku pršelo, pak i
snéŽilo'

Na vrchol jsme vystoupali
zasnóŽenou krajinou se stro
my obalenými námrázou. Při
překonáváni nadmořské výš
ky nám samozře''mě zima ne

byla' došlo i na stavěni mi
nisněhuláků. ale kvůli m]ze
jsme se museli drŽet bl'ko
sebe, abychom se neztratili.
Nebylo totiŽ vidét dál neŽ na
tři metry' vysilač na Lysé
jsme zahlédlt aŽ po sestupu k
hotelu BezruČ' takŽé slibova-
né výhl€dy sejaksi nédostavi
ly' Nedá se nic dělat' budemé
muset na Lysou vyrazit někdy
přiŠtě'

'tl.8ťa|ď.


