Po delší pauze vyhlásili pořadatelé z KČT Moravskoslezské oblasti dvouroční akci – Moravskoslezské vrcholy.
Celkem 16 vrcholů, z toho 8 v Jeseníkách a 8 v Beskydech. Na 9.3.2014 byl vypsán první termín v Beskydech, a to
na Lysou horu a Ivančenu. Z našeho odboru se tohoto 1. výstupu zúčastnilo 5 turistů a bohužel zdravotní
problémy dalším dvěma výstup nedovolily.
Velmi pěkné počasí nás provázelo celý den. Výstup jsme zahájili od hotelu Petr Bezruč a bez problémů vystoupili
na Ivančenu. Tady ovšem pořadatelé chyběli a na cedulce jsme se dočetli, že kontrola bude na Lysé hoře. Tím
začaly trampoty tohoto výstupu. Asi 1,5 km za Ivančenou jsme narazili na zledovatělou cestu k Lysé hoře. Chvíli
jsme se snažili, ale po dalších metrech jsme usoudili, že jde vážně o zdraví a čtyři účastníci se rozhodli dál
nepokračovat. Alespoň já jsem riskoval a na Lysou se doslova vyškrábal. Především proto, že jsem chtěl udělat
fotky nových chat, které se tu v této době staví. Na vrcholu jsem nenarazil na žádné označení, kde se nacházejí
pořadatelé výstupu. Poradil mi až jeden turista. Pořadatele jsem sice našel, ale neměli již záznamníky a ani
razítko Lysé hory. Na propozice jsem dostal náhradní razítka s tím, že si je mám vystřihnout a nelepit do
záznamníku, který obdržím na příštím vrcholu.
Sestup zpět byl ještě dramatičtější. Nicméně jsem to někde i po čtyřech slezl a na Ivančeně se připojil k ostatním.
Občerstvení tak bylo až na konci v hotelu Petr Bezruč. Po cestě zpět jsme se ještě zastavili na nedalekých
vodopádech Satiny. Známé vodopády však poznamenal nedostatek vody a tak nebylo moc co obdivovat.
Fotky z Lysé hory si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Příští vrcholy jsou 5. a 6. dubna 2014 a počasí rozhodne,
jestli absolvujeme Jeseníky, nebo Velký Javorník s Huštýnem v Beskydech.
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