LDT

Sloup v Čechách
"Zátiší"

I. turnus

1.07. - 18.07.1987

ETAPOVÁ HRA
nejstarší kategorie

Expedice Kolyma
DO DNEŠNÍCH DNŮ SE PODAŘILO SEHNAT Z DOCHOVANÝCH
PODKLADŮ JEN ČÁST ETAPOVÉ HRY (něco k mottu a etapy č. 6, 7 a 8)
A PÁR FOTOGRAFIÍ

MOTTO EH:
Sovětský Klondike – tak by se dala nazvat údolí sibiřských řek Sredněkanu a
Kolymy. Ve dvacátých letech vyslala sovětská vláda do těchto míst tým mladých
vědců – geologů, zmapovat a najít pro rozvíjející se zemi rýžoviště zlata. Na místech
jimiž procházeli jako objevitelé, vznikla později města, obrovské doly, rušný život,
dlouho tudy protékala řeka zlata.
Ale než se to stalo, prožili zde geologové dobrodružství hodná hrdinů Jacka
Londna. Při tvrdé práci zkusili zimu, mráz, vánice, překonávali dravé řeky a neznámá
území, kde jim na každém kroku hrozilo nebezpečí a někdy taky hlad …
Osudy výpravy popsal ve své knize J.K.Ustijev, a právě nejzajímavější pasáže a
úryvky z této knihy se staly libretem pro naši celotáborovou etapovou hru.

VI. etapa

DEN PŘÁTELSTVÍ
Proběhl na táboře 9.7.1987.
Dopoledne nejstarší oddíly, které hrají etapovou hru „Expedice Kolyma“ hrály
hru sovětských pionýrů.
Odpoledne se pak všichni z tábora rozdělili do 20-ti družstev a soutěžili
v netradiční olympiádě, kde zastupovali různá města spřátelených zemí (Moskva,
Praha, Berlín, Varšava atd…)
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1. soutěž - Skok z místa
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2. soutěž - Štafeta s násadou od smetáku
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3. soutěž
Hod krikeťákem
krikeťákem levou rukou na dálku
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4. soutěž - Přetah družstev lanem
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VII. etapa

MAPOVÁNÍ ÚZEMÍ
MOTTO:
- úryvek z knihy J.K.Ustijeva „U pramenů Zlaté řeky“.
„….. Bilibin a Caregradskij pečlivě naplánovali další práce. Musí využít
léta, aby zmapovali a prozkoumali co největší plochu z této části Kolymského
povodí.
Zimní průzkum Sredněkamu jim poskytl dobré vodítko. Teď z toho museli
vytěžit co nejvíce.
V prvních květnových dnech byl plán hotov. Nebyla to žádná legrace.
Oba mladí geologové se chystali s pomocí Rakovského a Bertina důkladně
prostudovat a prozkoumat celé povodí Sredněkamu s jeho slibnými rozsypy a
primárními ložisky zlata… …“
„….. Sejmčan je nyní poměrně velké okresní město. Tenkrát byl
nepatrnou jakutskou osadou v tajze. V malebném údolí bylo roztroušeno asi
deset roubených jakutských chatrčí, uprostřed nich se tyčil starý, věkem
zčervenalý misionářský kostelík s jehlanovou zvonicí. Jakuti ho používali jako
zemědělské skladiště a pomalu už zapomínali na doby, kdy vyznávali
křesťanské náboženství, které jim bylo svým duchem cizí a nepochopitelné.“
Úkol pro družiny:
Družiny se vydají na pochod územím k pískovcové kapli ve Svojkově. Na
jednu stranu družinové kartičky zmapujte pochod územím, na druhou pak
nakreslete kapli ve Svojkově.
Hodnocení:
Vyhodnotí se každý úkol zvlášť. Součtem pořadí se stanoví konečné
pořadí družin v této etapě.
NEJLÉPE SE UMÍSTILA V TÉTO ETAPĚ DRUŽINA č. 12
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VIII. etapa

RUSKÁ ZIMA
MOTTO:
- úryvek z knihy J.K.Ustijeva „U pramenů Zlaté řeky“.
„….. Avšak i na Daleké severu mívá počasí rozmary. Jakmile karavana
zabočila k Suluchučanu, zatáhly oblohu mraky. Od jihu začal foukat jižní silný
vítr, sloupek teploměru ihned vyskočil na třicet stupňů pod nulou. „Vypadá to
na pořádnou nepohodu“, řekl Caregradskij.
„Měli bychom se co nejdříve přichystat na spaní a vybrat si nějaké
chráněné místo.“
„Jen abychom tu nezůstali trčet!“, zhrozil se Kazanli.
„Slyšel jsem, že v těchto končinách následuje vždycky po oteplení
vánice. Ale taky se nám může vyhnout. Všechno záleží na směru větru.“
Splnily se však nejhorší předpovědi. Vítr sílil každou hodinu. Brzy byl tak
prudký, že jim bránil v cestě. Údolím se hnaly záplavy sněhu, které
znemožňovaly chůzi lidem a zvířatům zalepovaly oči a snížily viditelnost na
deset, při silných poryvech až na pouhých pět metrů.
Lidé a sobi se shlukli na terase porostlé útlými modříny a přešlapovali na
místě, protože neviděli na cestu a báli se odtrhnout od ostatních. Nápor
vzduchu byl tak silný, že měli co dělat, aby se nezačali kutálet po větru. ….“
Úkol pro družiny:
Úkolem všech družin je zahrát si hru Ruská zima, kdy mají družiny za
úkol se připravit na noc v – 40 stupňovém mrazu.
Hodnocení:
Vyhrává ta družina, která ze svých svršků naváže nejdelší lano.
Nejdelší lano = 20 bodů = 20 km.
Hodnocení je do poslední chvíle tajné.
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Etapa - Zlatá

horečka

Rýžování zlata ve zlatonosném potoce pod Skalním divadlem.
Narýžované zlato se vážilo a výsledky vah se proměnily v body a v postup na
mapce zlatonosné Kolymy.
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Další z etap KOLYMY
Úkol:
Co nejrychleji překonat vodní tok. Každé družstvo na své lodi – lehátku.
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