
Vysoké  Tatry 

A je to tady, naše vítězství v soutěži Mladí horalové 2018, se stává realitou a jede se směr Vysoké 

Tatry. Z Ústí  vyrážíme  směr  Nové Město nad Metují , abychom jeli jedním autem s rodinou Paárů.  

Přespíme a ráno  jedeme  směr Vysoké Tatry,  s  Naty, Adamem a Rudou. Cesta z Nového Města trvá 

6 hodin. Po příjezdu na parkoviště Biela voda, nás čekal 3 hodinový výšlap na chatu z 15kg batohem. 

Ani těžká bagáž, nám nebrání v tom, abychom  rodičům a instruktorovi  z ČHS  utekli.  Naším cílem 

je chata U Zeleného plesa. Krásné hory, okouzlující okolí. Ubytování a večeře, máme první den u 

konce. Druhý den ráno, jsme se  seznámili z druhým teamem , který    byl ze Mšena. Vedoucí  Martin, 

Anička, Fanda a Martin. Po snídani, nás čekají  2 hodiny ke skalám. Naplánovaná je dvou dílka, kopka, 

kterou jsme vylezli docela rychle.   Zpáteční cesta na chatu utekla krásnou přírodou rychle. Na chatě 

nám instruktor z ČHS, jmenoval se Jirka,  ukázal jak se dělá štand a potom byla konečně večeře. Po 

večeři jsme  se šli všichni hromadně projít okolo plesa. Běhala tam kočka a Adam tam byl nejmladší, 

tak tu kočku mohl pojmenovat.  Dal jméno Retard, protože lítala sem a  tam. V okolí chaty  tekly 

potoky a jak tam byl sníh tak se udělal tunel. Hodili jsme  na to kámen a udělal jsi  ledovec a na něm 

jsem jezdil a hodil jsem si pod nohy kámen a on se rozpadl a potom jsme byli unavený, tak jsme šli do 

chaty a spát. Třetí den jsme šli lézt knihu to byla 8 dílka. Vyšli jsme v 8 ráno a vrátili  se v 18 hodin. 

Lezení bylo náročné ale moc se mi to líbilo a bavilo. Vraceli jsme se přes Kozí štít. Unavený ale plný 

zážitků jsme si dali večeři a  šup do postele.  Povídali jsme si a usnuli. 4. den náš krásný pobyt končí a 

čeká nás dlouhá cesta domu. Při cestě na parkoviště jsme viděli bobra a tak jsme ho šli  s Adamem 

sledovat. Našli jsme i medvědí stopy . Náročný dny končí – ale jsem spokojený a plný zážitků. 
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