Poslední křížová výprava
Pro průběh CTH jsme se nechali inspirovat slavným filmem
Stevena Spielberga INDIANA JONES a POSLEDNÍ KŘÍŽOVÁ
VÝPRAVA s Harrisonem Fordem v hlavní roli.
Film vypráví o profesoru archeologie Jonesovi, který pátrá po kalichu do
něhož stékala krev Ježíše Krista po ukřižování, tzv. Svatém Grálu.
V jeho pátrání mu kromě přátel i nepřátel napomáhá deník jeho otce,
který obsahuje mnoho důležitých informací a poznatků....
Pro hry byly použity i náměty z předchozích Jonesových dobrodružství.
I naši „pátrači“ měli takovýto deník k dispozici. Po každém splnění
úkolu obdrželi list do deníku, který jim mohl pomoci při následující hře.
Někteří jej využili více, jiní méně. Ve výhodě samozřejmě byli ti, kteří
film viděli, nebo alespoň četli jeho knižní podobu...
Oddíly byly pojmenovány jmény známých a slavných rytířských řádů:
1. oddíl
2. oddíl
3. oddíl
4. oddíl
5. oddíl

Řád svobodných Zednářů
Řád Maltézských rytířů
Řád Křížovníků
Řád Templářů
Řád Špitálníků

Francis
Bambula
Robin
Víťas
Bobánek

Tábor byl poznamenán velkou nepřízní počasí, což se projevilo
zejména nejistotou v plánování programu a her... Jednotlivé hry bylo
nutno upravovat i přesouvat, čímž jsme se občas odchýlili od postupu
děje příběhu... Některé hry nebylo možno vůbec realizovat
a nezachovalo se ani mnoho obrazové dokumentace.

složení štábu:

≅

hlavní vedoucí
zástupce hlavního vedoucího
zásobovač

Colonel Indy Fialka
Sopťa
Mrož

oddíloví vedoucí

Bambula
Bobánek
Robin
Francis
Noha

zástupci VO - instruktoři

Petra - Dolly
Daňula
Helča
Martina - Sabres - Šavlová
Radim Pánek

zdravotník

Robin

kuchyně

Hanka, Dana,
Maruška Hašková, Pavla Vitingerová
- střídavě...

Jednotlivé hry probíhali asi takto:

I. Získání první stránky deníku
Oddílům byla nejprve ukázána část kroužkové rytířské zbroje, konkrétně kukla
chránící hlavu válečníka / o váze 4.15 kg /. Úkolem bylo donésti cokoliv, co
mělo mít dle představ oddílu shodnou hmotnost...
Podle úspěšnosti odhadu pak byli vysláni posli k cílovému bodu pod vrcholem
Dubenska v 5 minutovém intervalu - zbytek oddílu musel dorazit do limitu 45
minut po příchodu posla.
( Získaná stránka obsahovala údaje o historii křížových výprav ).

II. Arabský svět - Dílna na výrobu mečů v Damašku

Úkol prověřující zručnost „rytířů“. Každý člen řádu si vyrobil svůj meč
a nejlepší řádový meč byl dán k posouzení nezávislé komisi, která vyhlásila
absolutní pořadí... Ostatní meče byly použity pro táborový kalendář.
Součástí úkolu byla i výroba řádového erbu dle zadaných instrukcí.

III. Rozstřihaná šifra v území...
Každý oddíl měl na určitém místě uschovanou rozstřihanou šifrovanou zprávu,
kterou bylo nutno co nejrychleji složit a rozluštit dle vyfasovaného klíče...

IV. Skládačka
V. Grálová deska
Ve vytyčeném území v oblasti mezi Rosomákem a Markem ( „...od brodu
k místu, kde se cesta přiblíží k potoku na straně přivrácené k východu hledej...“ )
byla umístěna část Grálové desky, kterou bylo samozřejmě nutno v co
nejkratším čase objevit...

VI. Překlad části Grálové desky
Protože text na Grálové desce nebyl pochopitelně psán česky ale latinsky, bylo
nutno získat jeho překlad. Ten poskytl starý mnich výměnou za správné
odpovědi na jeho 15 otázek...

VII. Bitva o hrad
Hra založená na principu Boje o totem...

VIII. Hrob sira Richarda
Ve zřícenině poblíž Chříče ulehl mrtvolka Robin představující sira Richarda.
Rytíři jednotlivých řádů vcházeli jednotlivě do „hrobky“ a jejich úkolem bylo
tipnout si, které ze slov latinského textu na štítu rytíře je názvem města - výchozího bodu na mapě beze jmen.
Body pak byly rozděleny podle počtu správných tipů.

IX. Mapa Jeruzaléma
?
Získání mapy Jeruzaléma a hlavně Mapy beze jmen, která byla nezbytná pro
další hru...

X. Chrám slunce
Dle mapy beze jmen bylo třeba objevit Chrám slunce, skrytý v našem případě
v zatáčce Javornice pod Dubenskem.

≅

XI. Svatý Grál a jeho zkoušky a nástrahy
„Rytíři“ procházeli po jednom zkouškami ( viz deník ). Pakliže dotyčný při
zkoušce uspěl mohl pokračovat ke zkoušce další. Na každou zkoušku měl každý
jednotlivec samozřejmě jen jediný pokus. Jen ten kdo uspěl ve všech zkouškách
došel až do místa kde „třetí rytíř“ strážil samotný svatý Grál. I zde však musel
prokázat své znalosti a odvahu...
V konečném hodnocení rozhodoval celkový počet úspěchů jednotlivých členů
oddílu.

XII. Vysvěcení Šalamounova chrámu v Jeruzalémě
Jednotliví rytíři musely štafetovým způsobem přepravit svatý Grál, ztratit co
nejméně obsahu a zároveň si co nejpřesněji předat a zapamatovat následující
zprávu: „Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí“.
Hodnocena byla rychlost transportu, přesnost ev. smysl zprávy, zachované
množství tekutiny v kalichu.
CTH vyhrál 1.oddíl - Zednáři a Šála si směl za odměnu veřejně zapálit...

