
HORNÍ SEDLO - OBRVÉGRY 2022 

RAKEŤÁCI      7.-14.8.2022 

 

hlavní vedoucí: Lenka a Jarda Tichý 
 

Mezihvězdná střela: DAVID 

Bradáč, Šimon Pražák, Štěpán 

Pražák, Eliška Trávníčková, 

Jájik Tichý, Filip Matějec 

 

 

Pokřik: My jsme Mezihvězdná 

střela, bude to rána jak z děla, 

každá holka by nás chtěla.  

 

 

 

 

 

 



 

Paštika 01: MADLA Skočdopolová, 

Týnka Kvítková, Adam Kohout, Anežka 

Jehličková, Štěpánka Trávníčková 

 

Pokřik: Hou, hou, hou paštiky jdou a 

do májky vás namelou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xara 07: MAKY Hatašová, Terka 

Hatzelová, Jonáš Trejtnar, Viki Tichá, 

Bětka Farská 

 

Pokřik: Naše Xara každý ví, vesmír 

celý obletí, třpytky za sebou nechává, 

vesmír prozkoumává, přistane na 

vrcholu skal, jak by si každý lezec přál.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vítězná raketa: MARTIN 

Šplíchal, Honza Skočdopole, 

Majda Hatašová, Mája 

Brabcová, Terka Tichá, 

Tomík Tichý 

 

Pokřik: Hej, hej, hej, 

vítězství nám dej.  

 

 

 

 

 

 

 

NEDĚLE 7.8. 

Po roce jsme se tu opět sešli, v plné síle na 

Horolezecké chatě v Horním Sedle jako každý 

rok. Tentokrát s tématem Vesmíru, s názvem 

Rakeťáci. Nejdříve jsme se rozdělili do týmů 

v čele: Martin, Maky, Madla, David. Zbytek dětí 

se rozdělili do týmů pomocí šifer na čas. 

Následně jsme v týmu úspěšně vytvořili: pokřik, 

název rakety, a nakonec samotnou raketu 

z papíru, která nám poslouží jako figurka na 

herním plánu. První etapová hra byla o 

rovnováze a výdrži v dřevěné konstrukci 

s různými stupni obtížnosti. Další soutěží do 

celotáborové hry byly šifry, které nás budou 

provázet celým táborem. Den jsme zakončili 

večeří v podobě buřtů u ohně. Těsně před 



spaním jsme vyhodnotili soutěže a posunuli se podle 

bodů v herním plánu. Nejdále je zatím Mezihvězdná 

střela.   

 

 

PONDĚLÍ 8.8. 

Ráno jsme tradičně vstávali na písničky a zaběhali jsme 

si kolečka podle toho, jaké číslo jsme hodili na kostce. 

Mezitím někteří odvážlivci už vyrazili do skal připravit 

cesty na první polovině Smrtky, zbytek snídal. Okolo 10 

bylo 7 cest připraveno a my jsme si užívali do 14 hodin 

společného lezení. Poté jsme si vychutnali vydatný 

oběd a vyrazili na kola. Děti se rozdělily podle věku a 

výdrže na kole do 3 skupin. V podvečer po návratu jsme 

hráli další etapovou hru. Hra spočívala v tom dostat 

ping-pongový míček do jamky, přes různé nástrahy a 

úskalí herního plánu. Následovaly šifry, po součtu všech 

aktivit nejlépe dopadl tým Mezihvězdná střela. Večer 

se přečetla pohádka na dobrou noc a šlo se na kutě. 

Madla a Týnka 

 



 

ÚTERÝ 9.8. 

Poté co jsme si odbyli naše ranní běhání a dostali snídani, jsme si zabalili batůžky a hurá do skal. Dnes 

jsme opět lezli na Smrtce, ale pro změnu z druhé strany. Později, když většina dětí odlezla, tak v lese 

hráli s Týnkou různé hry např. schovávanou, pikanou nebo mrazíka. Kolem druhé jsme se vrátili po 

skupinkách na chatu s cílem posilnit se obědem. Následoval kratší polední klid. Poté jsme se vrhli do 

ringu. Aneb další etapová hra, ale nebojte, všichni přežili bez vážnější újmy na psychickém i fyzickém 

zdraví. Ve zkratce se dva zápasníci postavili do našeho bouldermatkového ringu se zavázanýma očima 

a rolničkami kolem končetin. Cílem bylo získat soupeřův šátek připevněný na zádech. V této soutěži se 

nejlépe umístili dva týmy (Vítězná raketa a Mezihvězdná střela). Následně jsme luštili šifry. Celkově se 

nejlépe umístil tým Vítězná raketa. Dále jsme věnovali zbytek odpoledne všem různým hrám a 

aktivitám a zároveň jsme započali hru na upíry. K večeři jsme měli výborné tortilly a bramboráky. Po 

večeři jsme posunuli raketky, přečetla se pohádka a šlo se spinkat. 

Honza a Týnka 

 

 

 

 

 



STŘEDA 10.8. 

Den jsme dnes započali dřívějším budíčkem a rychlou snídaní. Bohužel jsme vynechali naše oblíbené 

běhání. A hned po snídani jsme sedli na stroje (kola) a vyrazili směrem Havran do jeskyně. K jeskyni 

vedl velmi strmý kopec, který skolil i velké a ostřílené účastníky zájezdu. Pod jeskyní si nás převzali 

jeskyňáři, rozdělili jsme se do menších skupin, oblékli čelovky a teplé oblečení a vyrazili dovnitř. V 

jeskyni byl bahnitý a klouzavý povrch. Nikoho jsme tam nenechali na pospas netopýrům a všichni se 

v pořádku vrátili na chatu. Kde jsme moc dlouho nepobyli a vyrazili na zasloužený oběd do Hrádku. 

Poté jsme vyrazili do lanového centra na Kristýnu. Po absolvování nejtěžší tratě jsme se vrhli plni 

energie do vody. Nechyběl ani zasloužený nanuk nebo zmrzlina. Cestou zpět do kopce jsme tradičně 

jeli časovku, vyhrál jí Honza. Na chatě nás čekala večeře v podobě opečenek. Poté stoly opět obsadili 

karbaníci. Na závěr dne nás čekaly dokonce dvě šifry. Nepřemožitelní jsou Mezihvězdné střely. 

Nakonec jsme si vyčistili zuby a padli únavou. 

  

 

 

 

 

 

 

 



ČASOVKA: DOLNÍ SEDLO – HORNÍ SEDLO 

1.Honza (15 let) 7:08 

2. Jonáš (12 let) 7:16 

3. Šimon (15 let) 8:02 

4. Majda (14 let) 8:30 

5. Terka T. (8 let) 8:34 

6. Mája (11 let) 8:44 

7. Adam (12 let) 9:13 

8. Eliška (11 let) 10:23 

9. Terka H. (15 let) 10:51 

10. Tomík (5 let) 11:01 

11. Štěpán (13 let) 11:08 

12. Viki (11 let) 11:27 

13. Jájik (9 let) 11:36 

14. Štěpánka (8 let) 12:15 

15. Bětka (10 let) 13:36 

16. Anežka (11 let) 14:21 

15. Filip (6 let) 15:21 

 

ČTVRTEK 11.8. 

Ráno nás čekalo běhání. Následovala snídaně a po ní jsme vyrazili naposled na skály tentokrát na 

Libereckou. U skal jsme fotili skupinovou fotku. Poté Lenka s Jardou rozhodli udělat zátěžový test 

hamaky z Decathlonu, ale lanko bohužel nevydrželo a oba se vyváleli v jehličí a písku. Po obědě se 

nejstarší věnovali pohádce na dobrou noc (maturitní četbě). Následovaly dvě etapové hry. První 

spočívala poslepu se zatočit na houpačce, přeběhnout kladiny a naházet hvězdičky do pěti různě 

velkých i vzdálených květináčů. Poté se na této dráze běhaly štafety. Účelem druhé hry bylo udržet 

kelímek na páce ze dřeva pomocí nohy. Soutěž se stávala náročnější a náročnější časem, přidáním 

rukou za hlavu, a nakonec zavázanýma očima. K večeři byli tousty. Následně jsme rozehráli 

kolíčkovanou, cílem hry je nenápadně sebrat co nejvíce kolíčků od ostatních. Po setmění jsme se teple 

oblékli a vyrazili do temného lesa. Starší skončili oslepení a svázaní na zemi. Mladší si obešli okruh po 

svítících náramcích ve tmě bez čelovek. Když nejmladší došli zpět na chatu, ostatní naložili do aut a 

odvezli bůh ví kam. Po příjezdu do lesa nás posadili dva metry od sebe a pustili nám část strašidelné 

povídky, některé to uspalo tak si ustlali na jehličí. Postupně jsme absolvovali onu strašidelnou stezku 

odvahy. Vypadalo to tak, že nám dali do rukou provaz a my se stále zavázanýma očima šli temným 

lesem, kterým se ozývaly strašidelné zvuky například plech, šustění, lámaní klacků a vrtačka (po 

absolvování jsme zjistili, že to byla elektro pila). Aby toho nebylo málo, museli jsme se na chatu dostat 



po svých. Po půl hodině chůze se starší skupina vrátila bez ztrát na chatu, zalehla do postelí a už o ní 

nikdo do rána neslyšel. 

 

  

 

PÁTEK 12.8. 

Ráno byl budíček v půl deváté, vstali jsme, běželi jsme a snídali jsme. Následně jsme hráli etapovku. 

Jarda nám připravil lanovku, na které jsme sjížděli, zbytek týmu jednomu sjíždějícímu házeli do síťky 

hvězdičky.  Potom se role prohodily a ten kdo sjížděl, házel hvězdičky ostatním do květináčů. Vyhrál 

tým, který získal za obě tyto soutěže nejvíce hvězdiček. Potom byl hladovým krkům přivezen oběd. 

Bohužel se většina hned na poprvé nenajedla, protože jahodové a borůvkové knedlíky byly syrové. 

Situace se stala ještě kritičtější, když nám bylo oznámeno, že si všechny týmy musí sehnat večeři sami. 

Tak jsme s rohlíkem v ruce vyrazili na zastávku. Čekali jsme a čekali a autobus nikde. Tak jsme se 

odebrali na chatu najíst se a připravit na náhradní aktivitu. Byl to výsadek. Byli jsme rozděleni do čtyř 

týmů. První tým 8 středních byl vysazen u Petrovic, druhý tým starších kluků byl vysazen v lese u 

Zdislavy a třetí byl zbytek starších účastníků, ti byli odvezeni na louku k Dubnici. Čtvrtý tým složený 

z vedoucích každého týmu byl vysazen u hranic s Německem. První tři týmy se vrátili v podobný čas, 

ale na vedoucí se čekalo o něco déle. Všichni se vypořádali s tímto úkolem, každý po svém a někdo 

dokonce i stopoval. K večeři jsme dojedli, co na chatě bylo – třeba knedlík s vajíčkem, tousty nebo 

tortilly. Po večeři se už jen v klidu a míru čekalo na poslední skupinu vedoucích, kteří nejspíš ještě někde 

ťapali. Všichni se pomalu připravovali ke spaní. Vyhlášení a šifry bylo přesunuto na druhý den ráno. Tak 

jsme na nic nečekali a zapluli do postelí.  



  

SOBOTA 13.8. 

Dnes nás čekalo poslední házení kostkou a poslední kolečka. Spočítali jsme si, kolik jsme toho za celý 

tábor naběhali. Jedno kolečko měří 300 metrů. Po snídani jsme se vydali na bouldery. Jeli jste tentokrát 

autem kousek za Jitravu na Pelíšek. Měli jsme alespoň změnu oproti Havranovi. Vrátili jsme se na oběd, 

tentokrát všichni měli výborný řízek. Po poledním klidu jsme stříleli ze vzduchovky a dostali tak pro svůj 

tým poslední souřadnice poslední hvězdy. Po týmech jsme si sami vařili večeři a Lenka s Jardou šli 

připravovat poslední noční hru. Bohužel Mája Brabcová odjela, protože jí bolela hlava a měla zvýšenou 

teplotu, tak se bohužel poslední hry nezúčastnila. Ve 21 hodin jsme se vydali na poslední etapu, z které 

vzešel vítěz.  Nejprve nám rozmístili naše pixly s přidaným obsahem po louce. Kdo v plánu měl raketu 

co nejdál, běžel nejblíže. Podle přiložených souhvězdí jsme měli určit, jak jsme si zakreslovali hvězdy, 

že se jedná o souhvězdí orla. Běželi jsme podle mapy do lesa, kde nás čekalo hvězdné pole. Na stromech 

byly light sticky a u nich obrázky. Pouze u orla byly správná slova, kde jsme rozluštili hvězdu Altair. Měli 

jsme špendlík, a když jsme si dali turistickou mapu pod mapu s polem hvězd a propíchli hvězdu Altair, 

označili jsme místo, kde je raketa. První k raketě doběhli Mezihvězdné střely. Viděli na raketě zámky, 

museli hledat klíče. Když měli jeden zámek otevřený, přiběhli Xary a snažili se Střely dohnat. Měli ovšem 

v hledání štěstí a do rakety nastoupili jako první a tím celou hru vyhráli. Poté se Xarám povedlo najít 

všechny zámky a v raketě odletět, následovala Vítězná raketa a na konec Paštiky. Poté jsme uklidili 

všechny věci v lese, udělali u ohně vyhlášení a zazpívali si pár písniček.  

 

 



Naběhaná kolečka za celý tábor: 

Majda – 21 

Lenka, Štěpán – 20 

Anežka, Eliška, Honza – 19 

Terka H., Týna – 18 

Mája, David – 17 

Terka T. – 16 

Bětka, Jonáš, Šimon – 15 

Štěpánka, Madla – 13 

Tomík, Viki – 12 

Jájik - 11 

Filip – 10 

Adam – 9 

Martin – 6 (připravoval ráno lana) 

Maky – 5 (připravovala ráno lana) 

Jarda – 1 (připravoval ráno lana) 

 

  


