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„Cesty 
k vrcholům“  
 
Letos jsme se zaměřili na rozhledny, vyhlídkové věže a vůbec 
vrcholy všeho druhu. Z 20 táborníků se stali horolezci a začali 
se rvát s připravenými úkoly. Aby se pomalu, stupínek po 
stupínku, dostala každá horolezecká výprava až k vrcholu, bylo 
třeba kromě bodíků vyluštit nebo najít ještě několik indicií. 
První den si s horolezci přijel o své práci popovídat včelař 
Vladimír Velešík. Získané informace horolezci zúročili na 
úkolech připravených pro ně ve velké včelařské výstavě. 
Vrcholem slasti byla závěrečná ochutnávka medu. Na půdách 
svitavských budov se neukrývaly úly, ale záhadné listiny, pro 
horolezce nebylo snadné tyto listiny nalézt a zjistit, co na nich 
stojí psáno. Cílem prvního výletu byla vyhlídka nad hřebečským 
tunelem, kde měl podle pověsti sídlo loupeživý rytíř. K vyhlídce 
jsme vyrazili z Koclířova ihned po prohlídce kláštera, kostela a 
vyhlášené cukrárny. Indicii umístěnou až na vrcholu horolezecké 
stěny ve svitavské hale získali pouze opravdoví odvážlivci. Jak jsme zjistili, 
nacházelo se jich v každém týmu dostatek. Zkušený horolezec Miroslav 
Doseděl, kromě jištění našich malých horolezců, připravil i krátkou 
přednášku, díky níž jsme se dostali i několik tisíc metrů nad moře. O tom, že 
rozhledny mohou být i dobře ukryté, jsme se přesvědčili na rozhledně Járy 
Cimrmana ve Březové nad Svitavou. Horolezci byly nadšení z 
dětského lanového centra, které lemuje lesní cestu k rozhledně a je dětem 
volně přístupné. Cestou bylo třeba splnit i jiné úkoly, kdy děti zavzpomínaly 
na hodiny prvouky a přírodovědy. U rozhledny se z informační tabule 
dozvěděly informace o Březové nad Svitavou a na náměstí potom tyto 
informace využily v krátké doplňovačce. I poslední den jsme šplhali do 
výšky. Tentokrát děti vystoupaly ke zvonu umístěného na věži červeného kostela. Kromě 
historie kostela sv. Josefa nás čekalo ještě několik posledních úkolů na stadionu a potom již 
jen závěrečné rozluštění indicií a sčítání bodíků. 
Výsledky celotýdenní hry nás velmi překvapily, protože horolezecké týmy velmi rychle 
vypátraly název rozhledny a mohly se předávat ceny. 
Týden je za námi a před námi těšení na příští prázdniny. 


