Etapová hra starší kategorie

M*A*S*H 2006

HLAVNÍ MOTTO:
Blake:
Radare, řekni mi pravdu, ty něčemu z toho rozumíš?
Radar:
Nesnažím se o to pane. Zpomaluje to práci.

ZÁMEČEK ROŽELOV POD TŘEMŠÍNEM
11.8. – 25.8.2006
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Co to byl MASH ?
Rozhodnutí ošetřovat raněné vojáky ve speciálních lékařských zařízeních pochází z dob
Občanské války. Zranění vojáci byli dopravováni do polních lazaretů nebo normálních nemocnic v
okolí.
Za 2. světové války se ukázalo, že je mnohem lepší, když lékaři budou co nejblíže bojišti.
V době války v Koreji (25. června 1950 - 27. července 1953) vzniklo celkem 5 jednotek
M*A*S*H (Mobile Army Surgical Hospital - Mobilní vojenská chirurgická nemocnice). V jedné z
nich, označené jako 8055th M*A*S*H sloužil mladý muž jménem Richard Hornberger, autor
románu, podle kterého byl natočen film a později vznikl televizní seriál.
Většina chirurgů v těchto polních nemocnicích byla velmi mladá, v průměru mezi 25 - 28 lety.
Přišli z univerzit, válka byla jejich první praxí a jejich práce sestávala výhradně ze sešívání a
"spravování" rozbitých těl vojáků. V Koreji působilo celkem 910 lékařů a 686 zubařů, z nichž měl
málokterý zkušenost z 2. světové války, neboť byli v té době ještě příliš mladí. Mnozí z nich se
dostali ke stejné práci v době dalšího velkého asijského konfliktu - válce ve Vietnamu. Mezi
seriálovou nemocnicí a těmi skutečnými je několik rozdílů. Skutečná jednotka M*A*S*H měla 10
lékařů, 12 sester a 200 lůžek. M*A*S*H ve filmu tedy byla příliš malá. Písmeno M (mobilní) bylo
pro působení těchto jednotek podstatné. Na rozdíl od seriálu se v průběhu války stěhovaly mobilní
nemocnice i více než třicetkrát. Zaměstnání trvalo 8 - 12 hodin, ale jen v dobách klidu. Pokud přišlo
do jednotky hodně zraněných, pracovaly směny 18 - 24 hodin. V řadě případů byli lékaři v takovém
nasazení tak unaveni, že je armáda po několika měsících musela střídat.

Postavy
Vynikající doktor a veliký vtipálek
Hawkeye Pierce v Koreji měl chřipku, otřes mozku a popálené
oči. Jednou ho bolela záda. Trpí klaustrofobií. Byl náměsíčný a zdály
se mu hrozné sny. Hrozně ječel, když mu Margaret vytahovala z
nohy třísku. Také od ní dostal facku a jednou mu sevřela prst do
svorky. Po této události několik dní kvílel a úzkostlivě svůj prst
prohlížel. Vyvrtnul si zápěstí. Kýchal, jelikož pach bahna v něm
vyvolal ošklivou vzpomínku z dětství. Nervově se zhroutil. Při té
příležitosti projel džípem zdí důstojnického klubu a pacienta chtěl
operovat bez anestezie.
Mimo jiné Hawkeyemu říkají kapitán chytrák, kapitán šťoural,
neuvěřitelný zvrhlík, superchirurg, blbštejn, strašpytel, smrdutý skunk, hrozný cvok, kačer Donald,
nemocný mozek. Hněv obrácený dovnitř znamená depresi. Hněv obrácený mimo to je Hawkeye

Kapitán B.J. Hunnicutt pochází ze San Francisca, Mill Valley v
Kalifornii, kde na něj čeká žena Peggy, kterou bezmezně miluje, a
malá dcerka Erin. Iniciáli B.J. jsou křestních jmen rodičů!!
Frank ho jednou střelil do nohy s tím, že je to “jen malá dírka”.
Nesmírně vyváděl, když měl zarostlý nehet na palci u nohy a
Margaret mu ho přejela vozíkem. Tehdy se nesmírně nudil, a tak kul
pikle proti Charlesovi. Po nehodě měl vnitřní krvácení ruky, tvrdil, že
to nic není, ale marně.
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Major Charles Emerson Winchester III. se nesmírně těší na
návrat do Bostonu ve státě Massachusetts. Je svobodný. Jeho matka
je klavíristka a jeho otec zná Harryho Trumana. Nemá ho rád, ale
zná ho.
Charles umíral, když byl nachlazený, stejně jako když ho
bolela záda. Nakonec se podrobil akupunktuře vykřikujíc “To je
voodoo!” Bylo mu zle z konzervovaného bažanta. Měl příušnice a
major Finch mu vyrazil zub. Když ho bolel jiný zub, odmítal jít k
zubaři. Nakonec mu ale zubaře přivedli do bažiny. Charles ho
pokousal. Omlouval se, že má pouze velmi primitivní kousací
reflexi. Je alergický na květiny, což se projevuje příšerným chrápáním. Měl průjem v době, kdy
tank přejel latrínu, a tak musel chodit do křoví, kde si ho našla korejská kapela.
Desátník Walter Eugene O´Reilly byl jednou povýšen na
poručíka, ale později na vlastní žádost degradován. Všichni mu
říkají Radar, jelikož jako úředník často pozná, co se stane, než se to
stane. Radar vyrostl v Ottumwě ve státě Iowa. Když se narodil, jeho
otci bylo šedesát tři, a když poprvé hráli na schovávanou, dostal
infarkt. Své matce je Radar neuvěřitelně podobný. Má strýčka Eda.
V Koreji Radar přišel o slepé střevo a mandle. Na frontě si
poranil rameno a hrudník (dostal purpurové srdce). Byl prvním
případem puberťátské sklerózy.
Všichni Radarovi dále říkají čmuchal, informátor,
smraďoch,úředník s papírovým fetišem, astigmatický opičák, malý
ďábel, Romeo a malý šmírák
Frank Marion Burns je majorem v jednotce M*A*S*H 4077.
Pochází z města Fort Wayne v Indianě, kde žije i jeho manželka
Lousie, milenka a tři dcery. Frank své ženě v Koreji zahýbá s
Margaret, které neustále slibuje, že se rozvede. To by však nikdy
neudělal, jelikož všechny peníze jsou napsány na jeho ženu.
Kunní nebo-li fredčí ksicht je dále znám jako zázrak bez rtů,
ošklivý skřítek, dvoupohlavní kuna, hnusný odporník, bobří
hlodavec, khaki exemplář, kožená tvář, sadista a zlatoústý Burns.

Maxwell Q. Klinger je desátníkem, později seržantem a
úředníkem v jednotce M*A*S*H 4077. Pochází z Toleda v Ohiu.
Přes telefon se oženil s Lavarne Esposito, ale ta se s ním po čase
rozvedla. Na konci války si vzal Korejku Soon-Le a zůstal v ní
dočasně v Koreji, aby našli její rodiče. Klinger má nespočet
strýčků. Před svou matkou tajil, že je v Koreji, ale ona to stejně
věděla.
Ostatní Klingerovi říkají švadlenina noční můra, chlupatý chlap
v sukni, desátník cvok švindl, zobák, moula, psí čumák, kecálek,
Klinger utrpěl škrábnutí od kulky na rameni, přičemž tvrdil, že
umírá. Jednou snědl matky a šroubky z džípu a deset salámů. Měl
salmonelózu z krocana, kterého velmi výhodně vyměnil, příušnice,
zlomený nos a ledvinové kameny.
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Poručík, později kapitán, John Francis Patrick Mulcahy se
narodil ve státě Pennsylvania v Philadelphii. Jeho sestra Katherin je
jeptiškou.
V Koreji utrpěl šok, jelikož seděl na latríně, na kterou právě
dopadla bomba. Měl žloutenku a puchýře od kuželek. Pár dní před
odjezdem domů ohluchl při výbuchu bomby. Jediný, kdo to věděl,
byl B.J.

Major Margaret Houlihanová pochází z Fort Ord ve státě
Kalifornie. Říkají jí Šťabajzna. Během války se provdala za Donalda
Penebscotta, ale potom se s ním opět rozvedla. Jistou dobu byla
zamilovaná také do Franka Burnse.
V Koreji měla Margaret zánět slepého střeva, vyrážku na velmi
choulostivém místě a po té, co běhala venku s mokrými vlasy,
nemohla mluvit. Bojí se hluku. Frank ji jednou bodl do prstu jehlou.

Jako velitel je tak trochu v pozici člověka na potápějící se lodi,
který utíká na kapitánský můstek, aby zjistil, že kapitánem je kačer
Donald.”
Plukovník Henry Blake pochází z Bloominghotnu ve státě
Illinois, kde žije s ženou Lorraine, dvěma syny a dcerou. Svou ženu
má velmi rád, ale v Koreji jí maličko zahýbá. V Koreji měl zánět
slepého střeva, chřipku a jednou pod ním vybuchla latrína

John Francis Xavier McIntyre je kapitánem v jednotce
M*A*S*H 4077. Pochází z Bostonu ve státě Massachusetts, kde na
něj čeká manželka Louise a dcery Becky a Kathy. V Koreji ho
zachvátila chřipka, měl vřed na dvanácterníku a monokly z boxu.
Trapper je dále známý jako sprchový šmírák (“jednou mrkneš
do sprchy a máš to na celý život”), král bordelu, neuvěřitelný zvrhlík
a blbštejn.

Plukovník Sherman T. Potter se stal velitelem jednotky
M*A*S*H 19.9.1952. Předtím byl dva roky pouze v kanceláři.
Manželka Mildred na něho čeká v Hannibalu ve státě Missouri.
V Koreji mu postřelili zadek a když měl oteklou nohu, Hawkeye
o něho pečoval jako kvočna. Z Klingerova krocana dostal
salmonelózu. Měl příušnice.
Mezi osadníky je známý coby lampasák, starý páprda, dědeček,
senilní, takový starý měkota, malý drsný mustang s nohama do O a
sám pan velký.
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ROZDĚLENÍ DO DRUŽIN,
LOSOVÁNÍ PATRONA (POSTAVY Z FILMU)
A ÚVOD HRY
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ROZCESTNÍK
Motto:
M*A*S*H 4077 má jednu zvláštnost. Ve skutečnosti tuhle jednotku totiž řídí
náš úředník desátník O´Reilly. Říkáme mu Radar, jelikož občas pozná, co
se stane, než se to stane. Plukovníka Henryho Blakea používá jen jako
zástěrku. Henry je prima člověk, pořádá pro nás pravidelné přednášky, ale
absolutně se nevyzná ve formulářích a občas mu to moc nemyslí.
Zadání:
Úkol 1: Výroba rozcestníku s nejméně 10-ti cíly (dřevo, karton, barvy,
hřebíky, napínáčky, lepidlo, lepící páska). Na vylosovaném místě instalovat
vyrobený rozcestník. Na rozcestník uvést vzdálenosti cílů.
Úkol 2: Legenda k cílům rozcestníku (kuchyně, jídelna, operační sál, bažina….)
Úkol 3: Instalovat na rozcestník min 3 města dle mapy a buzoly (např. Ústí, Plzeň, Brno)
Hodnocení:
Vzhled a provedení rozcestníku, nápaditost legendy, přesnost cílů.
Pomůcky:
(dřevo, karton, barvy, hřebíky, napínáčky, lepidlo, lepící páska, papír, štětce, tužky…)

Vítejte na prohlídce táborem MASHe 4077, který je jinak nazýván bleší líhní, latrínou,
stokou, chaosem či smetištěm.

1 ... jídelna
Snad nejméně oblíbená budova tábora. Menu se sestává z dehydrovaných brambor,
konzervovaného mléka, vajec v prášku, zobákového guláše, konzerv z druhé světové, haf
haf guláše, koktejlů ze sušeného ovoce a omelet z odporné sekané. Jednou se jedenáct
dní nepodávalo nic jiného než játra a ryba. K snídani bývá “trojitá fuj kombinace”. Kuchař
je nazýván korunním princem blafu.
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2 ... návštěvnický stan (pro VIP)
3 ... stan Margaret Houlihanové
4 ... stan otce Mulcahyho
5 ... stan sester
6 ... důstojnický klub
Zde se nachází jukebox, který stačí přikrýt bílým plátnem a lze ho používat jako oltář.
Dává se zde panák krysího jedu. Když odjede Radar, nikdo již nepije hroznové Nehi.
7 ... stan plukovníka
Za Pottera je tento stan velký zelený a smrdí jako New Jersey.
8 ... rozcestník
9 ... Bažina
Jinak také nazývána malý chlívek, krysí hnízdo, spojené lihovary a lázně se skvělými
prameny. Neoddělitelnou součástí Bažiny je kolona, které říkají pramen života,
chlastomobil a její výtvory potom vydávají za čajík, rošťáka z vinohradu, domácí
omlazovač, terpentýn a také za olej na mozkovou převodovku, po kterém by se vám
mohl sloupat žaludek, pokud ho nebudete pít pomalu. V Bažině se zásadně neuklízí.
10 ... nástěnka
11 ... kancelář úředníka
Obsahuje jedinečný systém zakládání papírů - zpráva o
odcizení pod F jako fuč, Radarova trubka pod T, desky pod N
jako nutné, mapy minového pole pod B jako bum, formuláře na
teploměry založeny pod obchodním vybavením, snímky pod Z
a pooperační také pod Z jako zdravější.
... kancelář plukovníka
Najdete v ní sejf a skříň na pití. Za velení Pottera je stylově vyzdobena jeho vlastními
kresbami a obrazy koní. Její nezbytnou součástí je také plukovníkovo sedlo.
... operační sál
Chlubí se jedinečným systémem rovnání nástrojů do krabic na "léky a neléky",
případně fialové věci.
... pooperační oddělení
12 ... latríny
13 ... sprchy
14 ... latríny
15 ... basketbalové hřiště
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KLINGEROVA GARDEROBA
Motto:
Vidíte, že jsem paragraf osm. Nosím podprsenku, hraju si s
panenkami a chci být pohřben v matčiných svatebních šatech.
Jsem cvok a nemám tu být.”
Potter ho ale zklamal: “Kravina. Tyhle keci poslouchám
čtyřicet let. Znám všechny triky. Jednou jeden předstíral, že je
klisna. Nosil pořád v náruči hříbě. Další chlápek tvrdil, že je
kytička. Nutil nás, abychom ho každé ráno zalévali. Ne, ne,
ne, desátníku, tohle vám u mě neprojde. A teď svléknete tohle
to a obléknete si uniformu a už v ní zůstanete!”
Zadání:
Vyrobit několik co nejoriginálnějších převleků pro jednoho
z družstva. V omezeném časovém limitu tohoto člena co
nejvíce-krát převléknout.
Hodnocení:

Originalita a množství převleků.

16

17

18

19

20

21

22

Etapová hra

TELEGRAM PLUKOVNÍKA FLAGGA
Motto:
Podivínem, který párkrát zavítal do našeho tábora je plukovník Flagg ze CIA, CIC, CID nebo
odkud. Vymýšlí si falešná jména a spolčuje se s Frankem a Margaret. Jednou se tady honil i s
Traperovým přítelem, kapitánem Prattem, který je také agent. Radar nám tenkrát přinesl Flaggův
podivný telegram:
“Pro společnost Export – Import, Dálný Východ 27, náměstí Zapata, Tiguana, Mexiko. Marie
měla malé jehňátko. Můj pes má blechy. Šišli, mišli, kam jsme přišli a na válce přišli. Podpis – Váš
milující syn královna Viktorie”.

.--. .-. --- / ... .--. --- .-.. . -. --- ... - / . -..- .--. --- .-. - / / .. -- .--. --- .-. / -.. .-.. -. / ...- -.-. .... --- -.. / / -. -- ... - / --.. .- .--. .- - .- / - .. --. ..- .- -.
.- / -- . -..- .. -.- --- / -- .- .-. .. . / -- .-.. .- / -- .- .-.. / .--- . .... - -.- --- / - .--- / .--. . ... / -- / -... .-.. . -.-. .... -.-- / .. .-.. .. / -- .. .-.. .. / -.- .- -- / .-- ... -- . / .--. .. .-.. .. / .- / -. .- / ...- .-.. -.-. . / .--. .. .-.. .. / .--. --- -.. .--.
.. ... / / ...- / -- .. .-.. ..- .--- -.-. / ... -.-- -. / -.- .-. .-.. --- ...- -. .- / ...- .. -.- --- .-. .. . /
Zadání:
Šifrovaná zpráva.

Hodnocení:
Vyluštění zprávy, čas – převedení z nebo do Morseovy abecedy dle zadaného klíče.

Pomůcky:
Papír, tužky
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BROD
Motto:
V první fázi bojů severní vojska stále úspěšně postupovala. Na konci srpna zůstala jediná
neobsazená část jihu v oblasti poloostrova Pusan. 15 - 16. září 1950 se však Američané překvapivě
vylodily u Inčchonu a severokorejská armáda na jihu byla nucena rychle ustupovat k ohrožené
oblasti na severu. Tato vynikajícím způsobem naplánovaná a provedená operace, nazvaná
Chromite, spočívala v obsazení přístavu Inčchon a jejím autorem byl sám MacArthur. Provedl ji
americký sbor X v síle dvou divizí.
Pozor, pozor! Všichni, kdo se přihlásili do soutěže plachetnic, ať se přihlásí u žumpy!
Zadání: Vodní hra – Bazén.
Úkolem hry je z hladiny bazénu
sebrat do člunu, na kterém je zástupce
družstva určenou barvu balonů a míčků.
Člun vyjíždí za pomoci členů družstva ve
vodě bazénu od hrany bazénu k protilehlé
straně, kde další člen družstva vylovené
balony a míčky jedné barvy ukládá do
k tomu určené nádoby. Člun se vrací
k místu startu, kde za pomoci zbývajících
členů družstva opět sbírá balony a míčky
další barvy a na břehu je opět ukládá do
připravené nádoby.
Soutěží dvě družstva najednou, čluny
vyjíždí z protilehlých vzdálenějších
břehů. Na těchto březích jsou připravené
nádoby na odkládání balonů a míčků a po
jednom členu družstva na každé straně
bazénu.
Zbývající členové družstev
startují z přístupu do bazénu do vody, kde
za jejich pomoci se pohybuje člun k protilehlé straně a nakládají balony a míčky vždy jen jedné
barvy do člunu. Čluny opakují trasy do vysbírání všech balónků a míčků z hladiny bazénu.
Ve hře může být i několik prémiových předmětů potopených na dně bazénu. Tyto předměty
můžou být po jednom kusu a hodnoceny vyšším počtem bodů.
Hodnocení: Rychlost, počet balónků a míčků (případně jiných předmětů)
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LÉČIVKY MAJOR MARGARETH HOULIHANOVÉ
Motto:
Hawkeye: Sorry, baby.
Margaret: Jsem vrchní sestra!
Hawkeye: O, sorry, vrchní baby.
Zadání:
1. část:

Vyhledat na louce zadané
léčivky.
2. část:
Vysvětlit užití nalezených
léčivek.
Doplnění: Nalézt léčivky které nejsou
zadané a uvést jejich použití.
Zdravotní test v případě času zadat
ošetření zlomenin a další věci se zdravotní tematikou.

Hodnocení:
Nalezení co největšího počtu léčivek, znalost jejich použití.
Dvojnásobné hodnocení za nalezení a znalost nezadaných léčivek.
Další hodnocení (test, ošetření) může být orientační.
Pomůcky:
Tužky, papíry (obvazy a další zdravotnický materiál)
„Předností přítomnost zdravotnice!“
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M*A*S*H − TEST
1) Jaký je telefon na záchrannou službu

a) 155
b)158
c)150

2) Při dlouhém pobytu na slunci mi hrozí

a) úpal
b) úžeh
c) úplavice

3) Z kolika kostí je složena lidská kostra?

a) z 206
b) z 500
c) z 90

4) Která kost je v lidském těle nejdelší

a) pažní
b) stehenní
c) pánevní

5) Kolik litrů krve má člověk

a) 5 – 6
b) 10 – 12
c) 1 –2

6) Odřené koleno

a) omyju vodou a ošetřím dezinfekcí
b) pofoukám a zavážu šátkem
c) zasádruji

7) Rakovina je

a) trus raka
b) odlomení račího klepeta
c) vážná choroba

8) Krevní buňky, nebo li krvinky jsou

a) červené a bílé
b) červené a zelené
c) bílé a modré

9) Kamaráda uštkne zmije

a) zaraduji se a zařídím si terárium
b) ránu směrem k srdci zaškrtím a spěcháme k lékaři
c) potřu dezinfekcí a pokračujeme ve hře

10) Lékaři slibují přísahu

a) Hippokratovu
b) Pythagorovu
c) Archimedovu

11) Kolik hodin denně "bije" srdce

a) 8 h
b) 12 h
c) 24 h

12) Co je uloženo v dutině hrudní

a) srdce a mozek
b) srdce a plíce
c) plíce a střeva

13) Kolik zubů má dospělý člověk

a) 32
b) 48
c) 62

14) Poskládej zažívací ústrojí

a) dutina ústní, hltan, jícen, žaludek, střeva, konečník
b) dutina ústní, hltan, jícen, konečník, střeva
c) dutina ústní, hltan, žaludek, jícen, střeva, konečník
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15) Ledviny, jako hlavní vylučovací orgán produkují

a) pot
b) slzy
c) moč

16) Jak je asi těžký tvůj mozek

a) 1,5 kg
b) 12 kg
c) 10 dkg

17) Lidé mají nejčastěji barvu očí

a) hnědou a modrou
b) modrou a žlutou
c) hnědou a bílou

18) Jaký výraz se užívá společně v očním lékařství a hračkářském průmyslu

19) Který orgán zachycuje zvuk

a) ucho
b) oko
c) nos

20) Krevní skupiny jsou

a) A, B, AB, 0
b) A, B, AC, 0
c) A, B, 007, AB

21) Co máme společného z žirafou

a) 4 dolní končetiny
b) 7 krčních obratlů
c) flekatou kůži

22) Co tvoří nervovou soustavu

a) mozek, mícha, hlasivky,
b) mozek mícha, žlučovod
c) mozek, mícha, nervy

23) Kde myslíš, že máš kost vřetenní

a) na horní končetině
b) na dolní končetině
c) v páteři

24) Který orgán v těle není párový

a) plíce
b) ledviny
c) srdce

25) Kde je centrum paměti

a) v mozku
b) ve slinivce
c) v míše

26) Co probíhá v páteřním kanálu

a) tajné informace
b) tepenná krev
c) mícha a mozkomíšní mok

27) Jak se člení lidské střevo

a) na tenké a tlusté
b) tenké a plnoštíhlé
c) mírně obézní a tlusté

28) Nejnebezpečnější je krvácení

a) vlásečnicové
b) žilní
c) tepenné

29) Nejmenší kosti jsou

a) v zápěstí
b) v uchu
c) v chodidle

30) Kde nenajdeš jediný chlup

a) na hlavě
b) na hrudi
c) v dlani
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a) traktůrek
b) panenka
c) skřipeček

A NAKONEC VÝSLEDKY A VÍTĚZOVÉ
ETAPOVÉ HRY

3. MÍSTO
Fanta Filip, Tichý Jarda, Pařízek Patrik, Zajíček Zdeněk, Vacková Tereza,
Četveryková Hana, Holečková Barbora, Patyková Kristýna, Brandejská Kamila
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2. MÍSTO
Doležal Darek, Ludvík Tomáš, Klégr Vráťa, Rusová Veronika, Hrušovská Veronika,
Antalová Gabriela, Barcalová Lenka, Andrášová Gabriela, Brandejská Veronika

1. MÍSTO
Beneš Alois, Krnáč Marcel, Šindela Jiří, Jonášová Lenka, Frantová Iveta,
Pilnajová Anna, Hrušovská Katka, Novotná Katka, Doležalová Denisa
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Závěrečný citát:
Charles: Jak víš co jsem chtěl říct?!
Radar:

Kvůli tomu mi říkají Radar!
Radar!

Charles: A víš co chci říct teď?
Radar:

Jistě, pane, ale slíbil jsem otci Mulcahymu, že taková
slova nebudu říkat.

VIDÍM VÁS!!!!

TAK SE TAM TEDA MĚJTE!!!

ALEŠÁK
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