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Vzhledem ke špatnému počasí jsem předpokládala, že nikdo z turistů nedorazí. Ovšem asi 

kolem 20 hodiny jsem obdržela telefon od Danielů, že jsou na cestě  do Frýdlantu. Když 

dorazili vlakem, lilo a lilo, ale byla to opravdu děsná průtrž. V takovém počasí se nedalo jít na 

Lysou, natož v noci. Tak jsem tyto 2 turisty zavezla k nám domů a čekali jsme , zda přestane 

pršet. Nicméně jsme byli odhodláni, že budeme muset jít i v dešti. A byl to slejvák opravdu 

pořádný. Kolem 22. 30 jsme čekání vzdali a vyrazili. Bylo nás celkem 5. Dokonce jsem 

přesvědčila dceru a jejího kamaráda, ať jdou s námi. Autem jsme vyjeli k hotelu Petr Bezruč 

do Malenovic. Stále pršelo, ale naštěstí postupně déšť ustal. Ale toho bahna. Z kopců se valily 

potoky vody, šli jsme bahnem a všude byla hrozná tma. No, byl to taky přece noční výstup. 

Měli jsme jen 2 baterky. Ztratili jsme cestu a šli prudkým chodníkem přímo vzhůru. Narazili 

jsme na nějaký hrob s křížem, což v té tmě nebylo zrovna příjemné. Pak jsme ale opět na 

značkovanou cestu narazili. Šli jsme celkem rychle a byli jsme téměř první účastníci, kteří na 

Lysou dorazili. Tak jsme strávili noc na chatě, kde jsme jedli, pili, vykládali….Pan Kroczek 

bavil okolí. Obdrželi jsme rovněž diplomy. Postupně dorazili i další účastníci a chata nakonec 

byla plná, jako každý rok. Tak jsme čekali na východ slunce. Byla dost mlha. Lidé nevěřili, že 

uvidíme východ slunce. Ale Ti, kteří vydrželi čekat, nakonec přece jen viděli aspoň kousíček 

záblesku a asi na minutu jsme mohli zhlédnout neuvěřitelně nádherný rozhled na okolní 

krajinu. Ti, co byli rychlí, mají zachyceno na fotkách. Je to úplně jiný pohled, než, který se 

nám  může naskytnout přes den. Takže jsme přece jen nečekali celou noc nadarmo. 

Kolem 8 ráno jsme vyrazili dolů. Cesta dolů už není tak příjemná, jako nahoru. Člověk je 

unavený po probdělé noci. Ale bohužel. Každý špás něco stojí. Nicméně nás čekal ještě jeden 

příjemný zážitek , a to , vířivá vana v místní kotelně. Každý účastník obdržel možnost 

hodinového pobytu ve vířivce. Napřed nám sice zapomněli zapnout trysky, nicméně 

Danielům to vůbec nevadilo, ani jim nevadilo, že voda není příliš teplá. Ale nakonec trysky 

byly spuštěny a my mohli užívat masáží jak ve vaně, tak také ve sprše.  

Po 10 hodině odjeli turisté vlakem domů. 

 


