Vystup na svůj vrchol
MILOŇOVÁ
18. 10. 2014
V rámci celostátní akce Vystup na svůj vrchol, která má podpořit
výstavbu Bezručovy chaty na Lysé hoře, jsme uspořádali 18. října
2014 kontrolu na rozhledně Miloňová nad Velkými Karlovicemi.
Počasí ráno nic moc, mlha, chladno. Od Lesů ČR Vsetín máme
povolený výjezd až k rozhledně. V autě stan, stůl a židličky,
abychom se v případě deště měli kam schovat, protože samotná
rozhledna tuto možnost nenabízí. A tak s Miluškou vyrážíme.
Cestou přes Soláň mlha houstne a při průjezdu Velkými
Karlovicemi začíná pršet. Co si musím od Milušky vyslechnout,
nemohu ani napsat . Jsme na vrcholu. Světe, div se. Neprší,
nefouká a mraky mají tendenci se roztrhat. Úderem 10. hodiny
máme nad sebou modré nebe a Miluška vyráží udělat potřebu.
Copak jí tak zvedlo náladu, že má konečně úsměv na tváři? Našla
krásného praváčka. Hned je ten den hezčí.
Nepředpokládal jsem, že dorazí desítky lidí, ale když po hodině a
půl nás nenavštívila ani srnka, začalo nám to být líto. Konečně
přicházejí první turisté. Někteří se zajímají, o jakou akci se jedná a
rádi si kupují záznamník s prvním razítkem. Většině nejde o
razítko a záznamník, ale chtějí přispět na výstavbu Bezručovy
chaty. Za celou dobu nedorazil nikdo, kdo by již záznamník měl
zakoupený a potřeboval by pouze razítko. Z našich členů nás přišli
podpořit jen manželé Kubáčkovi s Janou. Ještě, že se v hotelu
Galik konala drakiáda, v rámci které měly děti s rodiči připravenou
vycházku s plněním různých úkolů s cílem u rozhledny. O razítka
na ruku měli děti velký zájem.
Čas určený na kontrolu, díky dětem, utekl jako voda, balíme a
vyrážíme domů.
18. dubna 2015 máme v rámci této celostátní akce kontrolu u
zříceniny hradu Rožnov na Hradisku. Pro Rožnováky to je coby
kamenem dohodili. Kolik jich asi přijde?
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