
Vážení přátelé, kamarádi. 

 

Je nám ctí, že může oznámit úspěšné zdolání dalšího vrcholu, a to rovnou 
královny moravskoslezských Beskyd Lysé hory, která byla dalším pokračováním 
naší skvělé společensko-kulturně-sportovní akce 
 

„Až na vrcholky hor s vlajkou IPA“. 
 
Vše začalo v pátek 17. 9. 2021 ranním odjezdem dvanácti, již skoro, horolezců 
mikrobusem z Křimic. Do základního tábora v penzionu Liptov v Ostravici jsme 
dorazili ve večerních hodinách. Po ubytování a dobré večeři, jsme se přivítali 
s dalšími členy naší výpravy Mílou a Danou Košanovými, kteří přijeli na místo 
svojí obytkou. Po večerním posezení při vínečku jsme šli brzy na kutě, protože 
nás ráno čekal náročný výstup za celkem ne moc příznivého počasí. 
 

 

V soboru po snídani, v 9:00 hodin ráno, jsme zahájili výstup, který jsme zakončili 
kolem 11:30 hodin na vrcholu Lysé hory ve výšce 1323 m n.m., kde jsme se 
všichni vyfotili s vlajkou IPA. Po zhruba hodinové přestávce s občerstvením v 
horské chatě Petra Bezruče, jsme zahájili sestup, který jsme si trochu protáhli až 
k hrázi vodní nádrže Šance, takže jsme celkově ušli o dost více než původně 
plánovaných 20 km.  



 

 

 
Jak výstup, tak i sestup byl dosti náročný, neboť dobrá polovina cesty vedla po 
kamenitých cestách, a proto vzdáváme hold našim ženám Martině a Jarce, a 
zároveň našim sedmdesátníkům Karlovi a Lubošovi, kteří celou cestu i necestu 
s námi absolvovali. Smekáme. 
Po dobré večeři zazněla hymna IPA, proběhlo vyhodnocení a předání pamětních 
listů. Poté jsme se již mohli věnovat kulturně-společenské části, a to zpěvu za 
kytarového doprovodu, koho jiného než našeho stálého účastníka, Karla Vacka. 
Děkujeme. 
 



 

Při zpáteční cestě, v neděli dopoledne, jsme navštívili beskydské Pustevny, s 
vyhlášenými Jurkovičovými dřevěnicemi, Libušínem a Maměnkou. Poté jsme se 
vydali k soše slavného pohanského Boha Radegasta na stejnojmenném vrcholu 
(1106 m n.m.). Naši další cestu, až na vrchol Radhošť, nám zhatila silná mlha a 
teplota blížíce se nule.  



 

A tak jsme od sochy Radegasta již raději zamířili k domovu, kam nás, po 
několikahodinové jízdě, dovezl řidič Pepa. I jemu jsme všichni poděkovali za 
bezpečnou jízdu. 
 
Hip hip hurá, příště jedeme znova. Kam?  
Celý, několikaletý seriál „Až na vrcholky hor s vlajkou IPA“ zakončíme skoro tam, 
kde jsme ho tehdy začali. Postupně jsme objeli celou naši republiku od jihu přes 
západ, sever, východ a skončíme opět na jihu, kde nás bude čekat výstup na horu 
Kamenec 1073 m n.m., tedy nejvyšší vrchol Novohradských hor. 
Všem účastníkům a našim horám děkují: 
 
Pavel a Láďa. 


