
 

 

HISTORIE TÁBORA 2001 

Chavinavi 
Téma 

Chavinavi znamená v peruánském jazyce Muž s jaguáří hlavou. A my jsme si o 

zvycích a životě téhle země povídali, když jsme chodili a lezli po Tatrách. 

 

Průběh dobrodružství  

Mladík Jaime z peruánského kmene Chavinavi musí projít předlouhou cestu horami, 

aby se stal mužem. Na své cestě prožívá těžké chvíle, ale zdárně ji dokončí. My se to 

dozvídáme z knihy, která jeho putování popisuje. I my chodíme po horách, těch 

tatranských, a zažíváme dost zajímavého. 

 

Postavy v příběhu  

Mladík Jaime a nepojmenovaní členové jeho kmene. 

 

Velké túry 

 Malá Svišťovka, Kriváň, Východná Vysoká, Rysy, Zelené pleso přes Plesnivec, 

Koprovský štít, Bradavica, Priečne sedlo a Prielom 

 

Malé túry 

Malá Svišťovka, Capie pleso, Kvetnicové plesá, Zbojnická chata, Zelené pleso přes 

Plesnivec, Hincové plesá, Batizovské pleso, Téryho chata. 
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Co jsme měli v táboře 

Jak se poznala naše horolezecká skupina. Kolem ruky jsme měli bambusový 

náramek. 

 

Bodování jednotlivců. Zdolaná vzdálenost a převýšení daly každý den počet 

jaguářích skoků. Ty tvořily hlavní součást celkového bodování, které ještě dotvářely 

body za hry ve volných dnech. Na základě získaných jaguářích skoků pak děti 

dosahovaly jednotlivých táborů, jejichž názvy odpovídaly Jaimeho příhodám. Za 

zdolání tábora děti dostaly známku do knížečky a dřevěné korálky různých tvarů na 

krk. 

 

Knížečky. Lepily se do ní známky za získanou hodnost. V druhé části se nacházela 

schematická mapka Vysokých Tater, do níž si děti zakreslovaly trasu túr, z druhé 

strany této mapky si pak zapisovaly přesný průběh túr, ušlé kilometry, převýšení a z 

toho vyplývající počet jaguářích skoků.  

 

Hodnosti. 1. Hořící oči, 2. Banánové nebe, 3. Jedová ryba, 4. Hvězdný leguán, 5. 

Bolavé boleso, 6. Kořen ranhojič. 

Kniha s Jaimeho příběhem. Četli jsme z ní o jeho putování. 

 

Tričko. Postava muže s jaguáří hlavou a nápis Tatry 2001. 

 

Závěrečný dar. Tematické diplomy a paměťáky. 
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Vedoucí 

HV   Olda Machač 

OV   Hruška Machačová 

Ondra Brouk Škvor 

Martina Opina Hedbávná 

Jaroslav Baed Píša 

Kuchařka  Hruška a všichni 

Řidič   Olda Machač 

Zdravotník  Lenka Marlenka Fedorová 

 

+ návštěvy Pavel Prochor Procházka a Paul Keating 
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Názvy družinek a jejich členové 
 
Sesterstvo oceli 
Hana Lorencová 
Daniela Lorencová 
Aneta Krémová 
Alice Krémová 
Milan Němec 
 
Skoro dokonalý 
Karel Jaček 
Petr Mazura 
Markéta Aunická 
Eliška Hedbávná 
Vendula Juříková 
 
Laguňáci 
Zdeněk Houška 
Líba Hájková 
Tereza Osičková 
Pavla Machačová 
Michal Kukačka 
 
Pavouci 
Milena Kalhousová 
Nika Marková 
Jan Sporťák Parkan 
Adriana Koukolová 
Radek Šafář 
 
 
 
Nejzdatnější horolezkyně 
Markéta Aunická 
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Zajímavosti 

■ Dětem jsme premiérově zajistily do vlaku lehátka. Jenže protože nádražákům to 

nějak nevyšlo, v našem vagoně žádná lehátka nebyla. 

■ Postavili jsme si táborový totem. 

■ Před cestou na Rysy se chtěl jeden pán vytáhnout před svým synem, a tak hodlal 

nahoru vynést několik pytlů. Když jsme mu sdělili, že to je právě snesená suť, bylo mu 

trapně. 

■ Poprvé jsme rozdělili děti na družinky. 

■ Zase jsme udělali speciální túru s Vladem Tatarkou. Skupina ve složení Olda, Hruška, 

Opča, Tereza, Markéta, Milan a Radek zdolali Bradavici. Cestou zpátky se dokonce 

svezli na jezdící suti. 

■ Zase jsme si všechno pečlivě znamenali do Tatranské kroniky. 

■ Byly to poslední loukařské Tatry. 

■ V srpnu toho roku zahynul při lezení na ledu na Ganku náš kamarád Vlado Tatarka. 

 


