DEN D - vylodění spojeneckých vojsk v Normadii
Nápad uspořádat tábor v tomto duchu jsme dostali vlastně již v roce 1994,
kdy se někteří z nás zúčastnili oslav 50. výročí vylodění spojenců v Normandii
/ Francie /. Motivováni touto historickou událostí 20. století jsme pojali
celotáborovou hru / dále jen CTH / jako bojovou přípravu k vylodění, které
samozřejmě bylo vyvrcholením celé CTH.
složení štábu:
hlavní vedoucí
zástupce hlavního vedoucího
zásobovač - velitel knedlíkové brigády

Colonel Indy Fialka - Honza Červenka
Sopťa - Petr Šmolík
Mrož - Láďa Čeřovský

oddíloví vedoucí

Bambula - Petr Butula
Bobánek - Martin Nohejl
Vojta Šíp
Francis - Fanda Moser
Radka Novotná

zástupci VO - instruktoři

Pavlína Butulová
Gábina Čeřovská
Petra Šmolíková
Helča Matějů
Daňula Šmolíková

zdravotník

Alena

kuchyně

Jana Červenková
Hanka Čeřovská
Dana Šmolíková
a ostatní

Oddíly pak byly pojmenovány dle skutečných invazních divizí US ARMY:
1. oddíl
2. oddíl
3. oddíl
4. oddíl
5. oddíl

2nd Rangers division
82nd Airborne division
1st Infantry division
101st Airborne division
29th Infantry division

- capt. Bambula
- capt. Bobánek
- capt. Vojta
- capt. Francis
- capt. Radka

Takto probíhaly jednotlivé úkoly CTH:

I. Shazování munice a zásob
Oddíl byl rozdělen na dvě skupiny. Podstatná část oddílu, značkaři, musela
vyznačit dle vlastního uvážení nejvhodnější místo jako dopadovou plochu a po
té pochytat co nejvíce zásob /hadrových míčků/, které jí druhá skupina, piloti,
shazovala z letadla /blízké skály/. Značkaři se samozřejmě mohli pohybovat jen
v území, které si předem vyznačili. Za každý míček který nebyl chycen nebo
dopadl mimo dopadovou plochu byl připočítán trestný čas.

II. Pamatovák
Pro ověření paměti bylo třeba odpovědět na 15 otázek, které se týkaly prohlídky
hradu KRAKOVEC, jenž jsme výletem navštívili.
Úspěšnost mise korunoval Bambula, který s doprovodem absolvoval prohlídku
s bílou holí a slepeckými brýlemi...

III. Nácvik vylodění
IV. Bojový poplach
- noční hra. Po vyhlášení poplachu uprostřed noci museli jednotky pod vedením
svých velitelů zkompletovat své řady a přesunout se do cílového prostoru nad
táborem - pochopitelně v co nejkratším čase.

V. Seskupení jednotky po paravýsadku
Na každém z pěti stanovišť byli členové každé divize. Ve stejný čas byli všichni
vypuštěni a jejich úkolem bylo co nejrychleji se dostat na předem vylosované
shromaždiště, tam rozluštit šifru a splnit daný úkol...
HESLO DNE NÁM KÁŽE BEZPEČNÉ INVAZNÍ PLÁŽE!

VI. Odstranění ženijních překážek z pláží
VII. Ariadniny nitě
- noční hra. Oddíl se musel přesunout ve tmě podél nataženého lana, na kterém
byly navázány rozličné předměty. Po návratu pak bylo třeba během 10 minut
zapsat co nejvíce rozpoznaných předmětů které si jednotlivci zapamatovali.

VIII. Přesun záložního děla Barbora
V Oslím lese bylo třeba pronést vyznačenými „brankami“ hlaveň děla /dlouhou
kládu/, jíž musel nést celý oddíl - pochopitelně co nejrychleji.

IX. Skládání zbraní
Úkolem pro oddíl bylo v co nejkratším čase složit rozebraný kulomet /mlýnek
na maso/.
* Věřte, že tento zdánlivě jednoduchý úkol dokázal některé velice zapotit...

X. Zaminovaný most
- noční hra. V časovém limitu 10 minut bylo třeba nalézti a zneškodniti pět min
z mostu - dříve než vybuchnou...
* /pět natažených budíků ukrytých v Oslím lese.../

XI. Klíče od pevnosti Melwill
Pro získání sedmi klíčů bylo třeba zdolat těchto sedm úkolů:
- kluzká stěna
- přesekání silného lana tupou sekerou
- provalit kouli mezi brankami na prkně
- vylovit klíč udicí
- zodpovědět hádanky /správnost odpovědí hodnocena diabolkami.../
- naplnění nádoby vodou
- střelba ze vzduchovky
Součtem dílčích pořadí pak bylo určeno pořadí konečné...

XII. Střelba z tanku
Střelec měl zavázané oči a byl naveden řidičem na palebnou čáru ze které pak
musel dle hlasového navádění strefit cíl. Ostatní členové oddílu sloužili jako
nabíječi. Všechny oddíly hrály najednou a tudíž si vzájemně mátli své střelce...

XIII. Vylodění
Po odpálení červené dýmovnice musely divize co nejrychleji přenést svého
důstojníka přes brod Berounky... /Rakolusky/
- Tuto hru jsme uskutečnili během velmi vydařeného tří-denního výletu na
Krašov s noclehem v hradu.
* Také jsme absolvovali prohlídku hradu s nezapomenutelným průvodním
slovem.

XIV. „Zálesácký běh“
Hra se pro nepřízeň počasí neuskutečnila.

CTH vyhrála 101st AIRBORNE DIVISION

