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....a protože mi chybělo do hrací karty razítko z Prašivé, tento víkend byl jasný. Vydala jsem se
s kamarádkou a rodiči na výlet. Nejdřív jsme zvažovali kola, nakonec vyhrálo auto, kterým jsme
se dopravili do obce Vyšní Lhoty. Pak už nás čekala cesta pěšky. Moc se mi nechtělo ale řekla
jsem si, že bych ráda něco vyhrála. Bylo krásné, slunečné nedělní dopoledne. Cestou mi rodiče
vyprávěli, že na Prašivou chodili k vůli medvědovi a že se ho celkem báli, protože budil respekt,
to jsem jim samozřejmě nevěřila. Jaký medvěd? On tady přece na vás nečekal? Cestou jsme
potkávali malé lesní zvířátka, nejedna veverka nám proběhla pod nohama. Divím se,že jsou tak
ochočené a lidí se nebojí. Ale svačinu nechtěla :). V půli cca 2 km cesty se nás rodiče ptali, na
kterou Prašivou vlastně jdeme? To jsem se lekla. Prý malou? Ona existuje i jiná? Ptala jsem se.
Tak já i kamarádka jsme samozřejmě chtěly na tu bližší :). Vzrostlým lesem, celkem bez
výhledů, jsme došli na velkou stráň s krásným dřevěným kostelíkem a chatou Prašivá. Už
jsem se těšíla na nějaký výhled, že zkusím foto do soutěže. Výhledy tam nejsou takové, jako z
Lysé hory, zajímavý pro nás byl výhled na průmyslovou zónu v Nošovicích. To je obrovská
stříbrná plocha, ale do přírody mi to nějak nesedí. Foťák proto zůstal v tašce. Běžela jsem do
chaty pro kofolu s 50- ti korunou v ruce. Jaké bylo překvapení, když jsem otevřela dveře a stál
tam medvěd, dušička ve mně byla v tu chvílku malinkatá do doby, než jsem pochopila, že je
vycpaný. Když jsem vyšla s kofolou na louku ven, hned jsem volala, už vím, kde ten medvěd
na vás čekal :). Byl to pěkný výlet a další razítko do soutěžní karty.

Kiki Konvičná, 12 let
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