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Mount Everest 
Téma 

Chodili jsme po Tatrách a poznávali, že dát si do těla je pěkný, zvlášť když všude 

kolem je krásná příroda. Taky jsme se něco dozvěděli o životě himalájských 

horolezců. 

 

Průběh dobrodružství  

Dva dny jsme chodili po horách, třetí den jsme aktivně odpočívali v táboře. Lezli jsme 

na pomyslný Mount Everest, zdolané kilometry a převýšení se dětem přepočítávaly 

na výškové metry. Každý chodící den nabízel velkou a malou túru. 

 

Velké túry  

Východná Vysoká, Velké Hincovo pleso, Šaľviový prameň, Rysy, Priečne sedlo, 

Belianska jaskyňa, Kriváň, Gerlachovský štít + nedokončený Jahňací štít, Skalnaté 

pleso 

 

Malé túry  

Tatranská Polianka, Štrbské pleso cez Symbolický cintorín, Malá Svišťovka, Koprovský 

štít, Téryho chata, Skalnaté pleso, vodopád Skok, Velká Svišťovka 

 

Jak se poznala naše horolezecká skupina. Měli jsme černobílou, zelenočernou nebo 

duhovou šňůrku na ruku, několikrát omotanou. Symbolizovala, že jsme všichni na 

jednom laně. 

 

Bodování jednotlivců a systém tohoto bodování. Zdolaná vzdálenost a získané 

převýšení za každou túru vytvořily celkový počet nasbíraných výškových metrů. Ty se 
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pak započítávaly do bodování. Každý z nás lezl na pomyslný Mount Everest a 

zdolával jednotlivé postupné tábory. Jejich úspěšné dosažení se projevilo dvojím 

způsobem – známkou do knížečky a vždy novou karabinou na kůžičku na krk. Na 

nástěnce visela mapa pomyslného Mount Everestu, rozděleného na postupné 

výškové tábory. Také si tam děti mohly přečíst, kolik kilometrů už nasbíraly a jak si 

celkově vedou. 

 

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

schematická mapka Vysokých Tater, do níž si děti zakreslovaly trasy túr, ušlé kilometry 

a převýšení. 

 

Postupné výškové tábory aneb Hodnosti. 

1. Nosič (1602 m, Sněžka) 

2. Šerpa (2655 m, Gerlachovský štít) 

3. Horolezec (4807 m, Mont Blanc) 

4. Kavkazský horal (5642 m, Elbrus) 

5. Himalájský tygr (7719 m, Pamír) 

6. Dobyvatel (8848 m, Mount Everest) 

 

Tričko. Se znakem tábora. 

 

Závěrečný dar. Domovenka se znakem tábora. Z druhé strany byly proužky suchého 

zipu. 
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Vedoucí 

HV   Olda Machač 

OV   Hruška Machačová 

Pavel Prochor Procházka 

Ondra Brouk Škvor 

Verča Svobodová 

Martina Opina Hedbávná 

Kuchařka  Hruška a všichni 

Řidič   Olda Machač 

Zdravotník  Paul Keating 
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Děti 

Martina Bučková 

Vojta Havel 

Zdeněk Houška 

Hugo Hrubý 

Mikuláš Hrubý 

Monča Jančaříková 

Libuška Jiráčková 

Gábina Kárníková 

Filip Kříž 

Pepa Machač 

Pavla Machačová 

Honza Manda 

Vašek Němec 

Honza Ondráček 

Martin Paša Procházka 

Adam Stratílek 

Diana Šmídová 

Ondra Talaváňa 

Míla Vorlíček 

 

Nejzdatnější horolezci 

Samé velké túry a Gerlachovský štít k tomu zvládli tito čtyři horolezci: 

Vojta Havel 

Gábina Kárníková 

Filip Kříž 

Martin Pašaška Procházka 
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Zajímavosti 

■ Byly to obnovené Tatry, po 19 letech. 

■ Prvním dobytým vrcholem se stala Východná Vysoká (2428 mnm). Využili jsme 

moderní techniky a mobilním telefonem o tom zpravili zbytek výpravy. 

■ Zdravotník Paul si na jednu z prvních túr vzal pouze krátké tričko. V pomenším 

batohu neměl ani pláštěnku. Mrznoucí déšť se slabší vichřicí ho velmi překvapily, 

takže na příští výšlap už nesl kletr. Měl v něm vařič a přibližně třicet různých zimních 

doplňků. 

■ Hned první túru se přihodilo to, čeho jsme se báli. Ztratilo se dítě! Byla to Martina 

Bučková. Naštěstí seděla jenom asi dvě stě metrů pod námi. Když slyšela volání, 

nalezla nás. Trvalo to ale asi hodinu. 

■ Dítě Ondra Talaváňa, bratranec Martiny Bučkové, si na šlapací tábor koupil nové 

boty. Dle příručky je vybalil až v kempu. To překvapení, když každá bota měla jinou 

velikost, takže se do jedné nevešel! 

■ Pečlivě a odpovědně jsme vedli Tatranskou kroniku. Šlo nám to dobře, protože jsme 

tuto činnost prováděli v bufetu u Rasti. 

■ Horský vůdce Vlado Tatarka nás vzal na Gerlachovský štít. Výprava ve složení Olda, 

Brouk, Pašaška, Vojta Havel, Filip Kříž a Gábina Kárníková ho zdolala za dvě hodiny, 

což je velmi dobrý výkon. Vlado slíbil, že děti po sestupu pochválí, tam se však omezil 

na pouhé Nazdar, mládeži! Holt drsňák. 

■ Výprava na Jahňnačí štít jenom těsně nedobyla vrchol. Několik metrů pod ním se 

musela kvůli silnému větru a dešti vrátit zpět. 

■ Za dvacetikorunu jsme chodili do bazénu ve vedlejším hotelu paní Novotné. Voda 

v něm měla teplotu okolo čtyřiceti stupňů Celsia, takže jsme z ní odcházeli zpocení. 

■ Když jsme nešlapali po horách, což bylo každý třetí den, hráli jsme všelicos v táboře. 

Proběhla třeba horolezecká olympiáda. 

15. Zjistili jsme, že děti už opravdu moc nerozumějí slovenštině. 
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■ K naší expedici se připojil místní vlčák, který s námi zůstal až do závěru tábora. Děti 

mu říkaly Rex, vedoucí Tonda. Paul si ho chtěl odvézt domů, ale neodvezl. 

 

 


