
 

 

Co vlastně znamená MASH? Tato zkratka je tvořena počátečními písmeny anglického názvu Mobile Army Surgical 

Hospital – Mobilní vojenská chirurgická nemocnice.  V době války v Koreji (25.června 1950 – 27.července 1953) 

vzniklo celkem 5 mobilních nemocničních jednotek.  

Původně byli zranění vojáci dopravováni do polních lazaretů nebo normálních nemocnic v okolí. Během 2. Světové 

války se ale ukázalo, že je mnohem efektivnější, když lékaři budou co nejblíže bojišti. Tak vnikly první mobilní 

nemocnice. Slovo „mobilní“ je v názvu nejdůležitější. V průběhu války se stěhovaly mobilní nemocnice i třicetkrát. 

Pokud přišlo do jednotky hodně zraněných, pracovaly směny 18-24 hodin v kuse. V takové nasazení byli mladí lékaři 

tak unaveni, že je armáda musela po několika měsících střídat. 

 

Pojďme se podívat, kdo s vámi slouží v jednotce, koho můžete denně potkávat: 

Velitelem celé jednotky je 

podplukovník Henry Braymor 

Blake. Je to vášnivý rybář, velmi 

přátelský člověk. I když je velitel, 

na nic si nehraje a se všemi si 

tyká.  

 

Největším srandistou jednotky je 

kapitán   Hawkeye (čti Hóky) 

Pierce. Výborný lékař, ale také 

věčný šťoural. Bojí se uzavřených 

prostor a v noci je náměsíčný. 

 

 

Úředníkem jednotky je desátník 

Walter O´Reilly.  Nikdo mu ale 

neřekne jinak než Radar. Proč? Ví 

všechno dřív, než na to pomyslíte. 

Pochází z Iowy. 

 

 

Kapitán B.J. Hunnicutt  je velký 

kamarád Hawkeyho. Společně kujou 

samé pikle. Těší se domů, kde na něj 

čeká žena Peggy a jeho malá dcerka 

Erin. 

 

Major Margaret Houlihanové nikdo 

neřekne jinak než Šťabajzna. Je to 

prostě kočka. Šéfuje zdravotním 

sestrám a je vdaná za Donalda 

Penebscotta, o kterém pořád básní. 

 

 

Poručík John Francis Patrick Mulcahy 

je z Penn- sylvanie. Tady mu ale nikdo 

neřekne jinak než Otec Mulcahy (čti 

Malkejhy). Je to kněz se vším všudy, 

nejlepší zpovědník.  

 

 

 



 

 

Desátníka Maxwella Q. Klingera 

určitě nepřehlédnete. Jeho touhou 

je dostat se domů na §8. Proto nosí 

ženské šaty a jeho vkus nemá meze. 

 

 

Pobyt u bojové fronty je občas 

psychycky náročný. Proto je 

důležitou osobou  i psycholog 

Sidney Freedman. Potřebujete 

radu?  

 

Emma Wilsonová je milá a vždy 

usměvavá zdravotní sestřička. 

Všichni pacienti budou mít velké 

štěstí , že se o ně bude starat 

právě ona. 

 

Sestřička Bonnie Bakerová má na 

starost hlavně zdraví naší jednotky. 

Ať už jde o rozbité koleno, klíště 

nebo štípanec, stavte se u ní.  

 

 

Judy Ableová je také zdravotní 

sestřička. Častěji ji ale najdete u 

polní kuchyně, kde pro nás chystá 

samé dobroty.  

 

 

Ellis Jacobs je také zdravotní 

sestřička. A rovnou ta 

nejopravdovější. Ráda mění barvu 

vlasů a stále srší optimismem. 

 

Sheila Anderson je výborná 

ošetřovatelka.  Pracuje nejčastěji na 

pooperačním a dává Klingerovi 

módní rady. 

 

 

Ejka je hlavní velitelka naší polní 

kuchyně pro první týden. Má pod 

palcem zásoby, jídelníček a spousty 

receptů. 

 

 

Evička bude velitelkou polní 

kuchyně až ve druhém týdnu. Určitě 

nám připraví také celou řadu 

samých dobrot.  

 

A to samozřejmě není všechno, jen náhled do té první 

patnáctky. Jednotku M*A*S*H tvoří celá řada dalších 

výborných důstojníků i řadových vojáků. I nadále 

pokračuje soutěž o nejlepšího důstojníka měsíce do 

finále. Výherce čeká týden dovolené přímo v Soulu. Na 

co se může těšit?  

Soul (korejsky Sŏul Tchŭkpjŏlši ) je hlavní město Jižní 

Koreje a nejlidnatější město v zemi. Prochází jím řeka 

Hangang a rozprostírá se na ploše 605 km. Žije v něm 

přes 10 milionu obyvatel a to z něj dělá druhé 

nejlidnatější město na světě, hned po Tokiu .  

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ko-Seoul.ogg


Korejská válka 

Po druhé světové válce byla Korea 

rozdělena podle 38. rovnoběžky na 

severní část pod patronací 

Sovětského svazu (SSSR) a jižní 

pod patronací Spojených států 

(USA). V severní se dostali k moci 

komunisté a vznikla Korejská 

lidově demokratická republika 

(KLDR). Na jihu byla ustanovena 

Korejská republika (KR). 

Komunisté z KLDR v červnu 1950 

zaútočili na jih, jejich ofenzíva 

byla úspěšná, jelikož jihokorejská 

republika nebyla dostatečně 

vyzbrojena. Po několika týdnech 

dospěla až téměř na úplný jih 

Korejského poloostrova. Mezitím 

Organizace spojených národů (OSN) 

odsouhlasila vyslání mezinárodních 

sil pod velením USA na pomoc KR. 

Za pomoci odvážného útoku byla 

prolomena severokorejská fronta a 

nastal postup na sever. 

Mezinárodní síly postoupily až 

k hranici KLDR s Čínou, načež Čína 

vyslala tzv. dobrovolnické sbory 

na pomoc KLDR. Fronta se opět 

posunula na jih a po určitých 

peripetiích se začátkem r. 1951 

ustálila u 38. rovnoběžky. V tuto 

chvíli je do Korey vyslána další 

polní nemocnice – M*A*S*H 4077. 

Příjezd a zahájení 

provozu 

V sobotu vyrazil ze Soulu autobus 

s vojíny a důstojníky, kteří budou 

tvořit personál polní nemocnice. 

Část důstojnického sboru již byla 

přítomna v nemocnici, nebo se 

přepravovala jeepy. Po příjezdu na 

stanoviště poblíž nemocnice, došlo 

na kontrolu povolávacích rozkazů, 

rozdání vojenských známek vojínům 

a úpravu vlasů u vojáků 

s nevyhovujícím účesem. Následoval 

přesun do nemocničního tábora a 

ubytování. 

Příjmač 

Sobotní odpoledne bylo ve znamení 

zajištění zásob dřeva potřebného 

pro provoz nemocnice. Vše se 

zdařilo velmi dobře, takže po 

večeři (polévka) a nástupu 

jednotky mohl zaplát zahajovací 

oheň. Byly zahrány vybrané písně 

z táborového zpěvníku, ten byl 

rozdán na začátku ohně. Cap. 

Hawkey Pierce (Bozďa) povyprávěl o 

vzniku hnutí Lesní moudrosti. 

Následně nováčci na našem táboře 

(letos jich je 12) dostali 

táborový odznak (kulatou mou-

drost). Po setmění byl oheň 

ukončen a vojíni se rozešli do 

svých ubikací. 

 
Zahajovací oheň 

Celý den přálo počasí, bylo 

převážně polojasno až skoro jasno. 



 
Předávání kulatých moudrostí 

nováčkům 

Úprava nemocnice 

Neděla byla převážně slunečným 

dnem, z toho důvodu byla využita 

k vylepšení a zkrásnění tábora. 

Jednotlivé čety dostaly několik 

úkolů, které postupně plnily. 

 
Důstojnický sbor 

Dopoledne bylo hlavním úkolem 

doplnit rozcestník o významné cíle 

v táboře (zjišťovaly ze šifry; 

latríny, jídelna, hygieňák, 

odpadovka, kuchyň a bažina), cíle 

v Česku a okolí (slepá mapa; 

Praha, Brno, Plzeň, Hradec 

Králové, Linec a Bratislava) a 

cíle světové (morseovka; Soul, 

Pchjongjang, Tokio, Peking, 

Moskva, New York a Los Angeles). 

Dále se bělily kameny, ze kterých 

se dělalo ohraničení hangáru, a 

také se vytvářelo na ochranu 

tábora minové pole. 

 
Rozcestník 

Po obědě došlo na úpravu 

stejnokrojů, na které byl napsán 

název jednotky (M*A*S*H 4077) a 

čety. Vojíni si vymýšleli pokřik a 

nakonec si volili velitele čety, 

velitel byl zároveň povýšen na 

svobodníka (Specialist – Spc.). 

Následně byl přidělen každé četě 

dozorující důstojník (losování). 

Čety jsou následující: 

Spojaři (žlutá) – velitel Spc. 

Kristýna (alias Lopata), důstojník 

Cpl. Klinger (J.T.) 

Zdravotníci (červená) – velitel 

Spc. Majda, důstojník Maj. 

Freedman (Davča) 

Sanitáři (bílá) – velitel Spc. 

Adina, Lt. Jacobs (Evča) 

Řidiči (zelená) – velitel Spc. 

Ondra, důstojník Sgt. Rizzo 

(Molny) 

Piloti (černá) – velitel Spc. 

Malvína, důstojník Cpl. Mitchell 

(Rumby) 

Zásobovači (modrá) – velitel Spc. 

Tom, důstojník Lt. Wilson 

Nejlepší ve výzdobě tábora byli 

Sanitáři, dále Řidiči, Spojaři, 



Zdravotníci, Piloti a poslední 

Zásobovači. 

Večer proběhl ve znamení osobního 

volna, přes které se zatahovalo, a 

v podstatě s večerkou přišel 

krátký déšť. 

Zkoušky a voda 

Pondělní dopoledne bylo převážně 

podmračené. Věnovali jsme se 

vysvětlování základních zkoušek, 

které jsou určeny pro adepty na 1. 

až 3. stupeň. Adepti na vyšší 

stupně mají složitější zkoušky, 

takže buď individuálně konzul-

tovali, nebo pomáhali zásobit 

táborovou kuchyni dřevem. Základní 

zkoušky jsou: Uzle, Oheň, 

Orientace, Zdravověda, Příroda, 

Morseovka, Hlad, Mlčení, Odvaha, 

Zdatnost, Obloha a Zručnost. 

K obědu byly výborné masové koule 

s rajskou a knedlíky. 

Odpoledne se projasnilo, takže 

oddíly využily počasí a vyrazily 

na Trojku k Vltavě. Zde kromě 

koupání proběhl i nějaký program – 

např. vybíjená, morseovka. 

Večer se začala obloha zatahovat, 

ale přesto se začali vojáci 

věnovat sportům – přehazovaná / 

volejbal, fotbal. 

 
Fotbálek 

Po večerce začalo pršet a 

s přestávkami pršelo celou noc. 

Nehoda a první pomoc 

Dopoledne bylo zamračené a 

chvilkami i poprchávalo. Vojáci se 

věnovali oddílovému programu. 

Nejstarší oddíl hrál Trojnohý 

slalom a Nafukování balónků. Třetí 

oddíl hrál na Zloděje a Lesní 

slalom, druhý si vzájemně brali 

Ocásky, dále hráli Hu-tu-tu a 

Schovávanou. Nejmladší si zapama-

továvali Obrázkovou cestu. 

K obědu se nám rozlétlo ražniči 

s bramborem. 

 
Průzkumná četa 

Odpoledne se vyjasnilo. Vzhledem 

k tomu, že se přiblížila fronta, 

byla vyslána průzkumná jednotka, 

aby obhlédla terén pro případný 

přesun polní nemocnice. Bohužel 

vozidlo této jednotky najelo na 

minu a došlo na zranění. Po 

obdržení zprávy o této nehodě 

vyrazily všechny čety na 

záchrannou misi. Musely být 

ošetřeny otevřené zlomeniny, řezná 

zranění, popáleniny a nějaké ty 

naraženiny. Čety se s tím 

popasovaly  různě, některé lépe a 

některé hůře. Nakonec transporto-

valy svého zraněného do tábora. 

Nejlépe se s ošetřováním vypo-

řádali Piloti, 2. Sanitáři, 3. 

Spojaři, 4. Zdravotníci, 5. 

Zásobovači a 6. Řidiči. 



 
Příprava zranění 

 
Nehoda 

 
Piloti přemýšlí, jak ošetřit 

otevřenou zlomeninu 

Po večeři (zapečené housky) ještě 

někteří plnili zkouška, hlavně 

část Zdatnosti, kde předváděli 

svou otužilost v místním potoce. 

 
Naši otužilci 

 

 
Nemocnice M*A*S*H 4077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oddílový den 

Středa nás moc nepřivítala, bylo 

pod mrakem a během dopoledne 

několikrát zapršelo. Dopoledne se 

nejmladší věnovali těmto hrám – 

Hod šiškou na strom, Cukr, káva …, 

Poznávání vedoucích, Kradení 

ocásků a Mrazík. Dvojka hrála 

Zloděje (odnést předmět od slepého 

hlídače). Trojka hrála Empatii 

(trefit se do věci, kterou napíše 

nejvíc lidí) a Nohy-oči. Nejstarší 

se vydali do Lesa pokladů a pak se 

zabavili Matematikou. 

Vzhledem k tomu, že hra Nohy-oči 

se stala hitem tohoto dne, 

věnujeme více prostoru. Hráči si 

sednou do kruhu a podívají se na 

své nohy, přičemž prohlásí „Moje 

nohy“. Poté se zadívají na nohy 

některého jiného hráče a pronesou 

„Tvoje nohy“. Následuje pohled do 

očí tohoto hráče a věta „Tvoje 

oči“. Pokud se pohledy dvou hráčů 

střetnou (dívají se vzájemně do 

očí), oba vypadávají. 

 
Dekontaminace stanů 

K obědu byly boloňské špagety po 

čeřínsku. Odpoledne se vyčasilo a 

bylo převážně polojasno a občas i 

skoro jasno. Na konci poledňáku 

došlo na dekontaminaci dvou stanů, 

ve kterých se objevila radio-

aktivita (velký bordel). 

 
Nejstarší při volejbale 

Oddíly odpoledne pokračovali ve 

svém herním programu. Jednička 

prvně zkoušela šifrovat, poté 

letěla Letadla v mlze, následovala 

Slepá bába a Nohy-oči. Dvojka 

začala v Městečku Palermu, 

následovaly Pantomima, Rybičky, 

rybičky, rybáři jedou, Chobotnice, 

Mrazík a Trojnožka. Trojka to 

vzala od Tankové bitvy, přes 

Magnety, Přeřvávání až k Nohám-

očím. Nejstarší hlavně sportovali 

– Volejbal, Vybíjená, Fackovaná, 

Rybičky, rybičky, rybáři jedou a 

oblíbené Nohy-oči. 

 
Matěj se snaží slepému Šíšovi 

ukázat, kam jít, aneb Jednička 

a Letadla v mlze 



K večeři byl bramborový guláš s 

chlebem. Přestože se jedná o polní 

vojenskou kuchyni, tak je nutno jí 

pochválit, jelikož vaří výborně a 

zatím nedošlo na tradiční 

vojenskou UHO (univerzální hnědou 

omáčku), ani na mashí evergreen 

játra a rybu, který nesnáší 

Hawkey. Večer zapršelo, ale přes 

noc se projasňovalo. 

Průzkumná operace 

Čtvrtek nás uvítal slunečným ale 

poněkud větrným počasím. Po ránu 

dorazil rozkaz od generála 

Hammonda, který přikazoval provést 

průzkum ve směru bojové fronty. 

Oba mladší oddíly vyrazily na 

východ do Rožmitálu na Šumavě a 

jeho okolí. Dva starší oddíly 

zamířily na jih do Rožmberka a 

poté trochu zatočily k západu do 

Vyššího Brodu. 

 
Klinger v jednom ze svých 

kostýmů 

Zpráva 1. a 2. oddílu 
Čtvrteční den byl ve znamení 

hledání fronty v blízkých sídlech. 

Vojíni z 1. a 2. oddílu se vydali 

na průzkum Rožmitálu na Šumavě. 

Cestu si krátili zpěvem a proto 

jim těch 10 km (tam i zpět) uteklo 

jako voda. Potkali i stádo krav a 

to si odnesli jako jeden 

z největších zážitků. Když pře-

konali lesy, louky a kopce, čekal 

je zasloužený oběd v podobě sekané 

s chlebem. Pochutnávali si u jedné 

kapličky nad Rožmitálem, kde si 

pak udělali i pár hezkých foteček. 

Po celé túře je čekala odměna – 

samotný Rožmitál. Protože však 

nenarazili na žádnou bojovou 

frontu, šli vojíni vytvořit frontu 

do korejského obchodu s dobrotami. 

Cesta zpátky byla rázem jednodušší 

a ke konci dne se v táboře setkali 

i s vojíny 3. a 4 oddílu, kteří 

pochodili dosti podobně. 

Zapsala svobodník Lopata 

Informace dodaly vojínky Týnka, 

Elen a Natálka 

 
1. a 2. oddíl v kapli nad 

Rožmitálem 

Mise Vyšší Brod 
Je čtvrtek a na ranním nástupu se 

dozvídáme, že dnes je ten sladký 

den, kdy vyměníme bolest v nohou 

spojenou se zpocenými zády za 

jediný kontakt s civilizací. Tím 

je tentokrát myšlen (co se týče 3. 

a 4. oddílu) hromadný útok na 

Jednotu ve Vyšším Brodu. Takže 

sekanou do batůžku a hurá na 

cestu! 

Počasí nám přeje, není ani vedro, 

ani zimička, šlape se krásně, a co 

nevidět jsme na našem prvním fotka 

stanovišti. Rožmberk! Klasická 

pauzička u zámku na hromadné foto 

(bez fotografa Bráchy) a hurá do 

Vyššáku! Když jsme dorazili do 



města, všichni byli unaveni 

z dlouhé cesty. Dokonce jsme 

cestou viděli hostinec M*A*S*H. 

Vedoucí se báli, aby si nikdo 

nemyslel, že jsou zaměstnanci. Na 

náměstí jsme dostali rozchod po 

skupinkách. Každý si mohl 

nakoupit. Po čtvrté hodině jsme se 

vydali na autobusovou zastávku a 

jeli zpět do tábora. Když jsme 

vystoupili z autobusu v Branné, 

museli jsme přebrodit Vltavu. 

Všichni byli šťastní, když jsme 

konečně dorazili do tábora. Konec 

dne jsme zakončili výbornou 

šunkovou pomazánkou. 

Napsali svobodník Ajda, vojínky 

Motyka a Lucka 

 
3. a 4. oddíl v Rožmberku 

Po návratu oddíly odpočívaly a 

k večeři dostaly salámovou po-

mazánku. Večer se plnily i některé 

zkoušky, z nichž vynikla vyšší 

zkouška Oheň na vodě, kterou 

splnili Dádík a Nanomarťák (alias 

Kuba R.). Ještě v noci proběhla 

další vyšší zkouška – Noční 

výsadek, který ve velmi slušném 

čase (cca 32 min.) splnil 

Lukasino. 

 
Oheň na vodě 

Dřevo a hygiena 

Počasí dopoledne bylo střídavé, 

chvilku pršelo a bylo chladno, 

chvílemi vykukovalo slunce a 

příjemně hřálo. Oddíly dopoledne 

doplňovaly zásoby palivového dřeva 

a připravovaly oheň na sobotu. 

K obědu byly velmi chutné 

francouzské brambory. 

Odpoledne probíhala očista od 

špíny, kterou vojáci nasbírali 

v minulých dnech a hlavně při 

dopoledním dřevu. Oddíly, které 

zrovna nebyly v pořadí, tak hrály 

drobné hry. Opět panovalo 

proměnlivé počasí. Večer proběhlo 

přetahování mezi vojíny a 

důstojníky, které vojíni vyhráli. 

A následovala oslava výročí 

otevření důstojnického klubu, 

která se protáhla až dlouho do 

noci. 

 
Rumby při oslavě 

Boj a záchrana morfia 

 
Kroupy 



Tento den počasí skoro vůbec 

nepřálo, bylo převážně deštivo a 

dokonce dopoledne chvíli padaly 

kroupy. 

Dopoledne probíhalo ve znamení 

oddílového programu. K obědu bylo 

uzené s bramborovým knedlíkem a 

zelím. 

 
Sanitáři odpalují raketu 

 
Spojaři v minovém poli 

Odpoledne přišla depeše s rozkazem 

generála Hammonda, že vzhledem 

k přiblížení bojové fronty je 

nutno se chopit zbraní a nemocnici 

ochránit stůj, co stůj. Čety se 

tedy vydaly do terénu a prováděly 

bojové manévry. Čekala je práce u 

raketového vojska, odhalování 

nepřátelské vysílačky, likvidace 

nepřátelského bunkru granáty, 

odstřelování, luštění tajné 

zprávy, průchod bojištěm a průchod 

minovým polem. Nejlepší byli 

Sanitáři, dále pak Zásobovači, 

Zdravotníci, Řidiči, Spojaři a na 

chvostu Piloti. 

 
Piloti při průchodu bojištěm 

K večeři byl výborný drůbeží vývar 

s játrovými knedlíčky. Jelikož se 

na večer počasí uklidnilo, takže 

zaplál ohýnek, ke kterému dorazila 

výjimečně i druhá večeře – buřtík 

s chlebem. Když uspokojené mužstvo 

se ještě ohřívalo u ohně, přiběhl 

Klinger se špatnou zprávou. Při 

kontrole zásob zjistil, že někdo 

využil našeho bojového nasazení a 

z lékárny ukradl zásobu morfia. 

Čety tedy musely vyslat odvážné 

vojáky do terénu, aby se pokusili 

získat alespoň nějaké morfium na 

černém trhu. Mnoho odvážných 

nakonec nějaké ampulky s lékem 

získalo, takže usínání bylo 

příjemnější. Nejvíce zásob 

doplnili Sanitáři, na druhém místě 

se sešli Piloti a Řidiči, 4. 

Zásobovači, 5. Zdravotníci a 6. 

Spojaři. 

 
Kórejská trrhóvec 

 

 

 



Úterý dva 

 
Majda a Ajda odcházejí na 

Samotu 

Jelikož v pátek na oslavě klubu 

zazněla z tlampače památná věta: 

„Vzhledem k počtu lidí, co se 

minulou neděli nudili, bude 

následující neděle zrušena“, byla 

neděle opravdu zrušena. Tím pádem 

po sobotě následovalo úterý dva a 

pondělí se ocitlo mezi dvěma 

úterky. Počasí tento den přálo a 

bylo po celý den převážně jasno. 

 
Svatba Margaret a Donalda 

Ranního nástupu vyrazily Ajda a 

Majda plnit nejvyšší zkoušku – 

Samotu. Kromě toho nám otec 

Mulcahy oznámil, že bude násle-

dovat radostná událost – svatba 

major Houlihanové a podplukovníka 

Penobscotta. Osazenstvo se tedy 

následně přemístilo do impro-

vizované kaple v důstojnickém 

klubu, kde otec Mulcahy snoubence 

oddal. 

 
Klinger a jeho snaha o 

paragraf 8 

Zbytek dopoledne byl po oddílech. 

Nejmenší hráli Sbírání broučků. 

Dvojka měla Letadla v mlze. Trojka 

vyrazila na procházku, při které 

Petr plnil zkoušku Záchrana 

zraněného. Nejstarší využili 

zbylých zbraní z obrany nemocnice 

a trénovali střelbu. 

 
Důstojnický sbor 



Odpoledne došlo na některé 

oblíbené celotáborové hry – Ruská 

schovka, Evoluce, Průjmy, Noemova 

archa. Také došlo na vystřelení 

zbylé rakety. 

 
Maskovací pokus při ruské 

schovce 

 
Start rakety 

Fotbal a přespání 

 
Fanynky Oficírů 

Víceméně celý den opět přálo 

počasí. Převážně bylo slunečno, 

jen odpoledne převažovala 

oblačnost, ale nepršelo. 

 
Fanynky Těch lepších 

 
Fotbal 

Během nástupu se vrátily Ajda 

s Majdou, které splnily Samotu. 

Dopoledne došlo na fotbalový 

zápas, jelikož kluci vyzvali 

vedoucí. Kluci nazvali svůj klub 

Ti lepší, ale vůbec jim to 

nepomohlo. Oficíři (vedoucí) přes 

jejich srdnatou obranu šestkrát 

vstřelili gól, aniž sami nějaký 

dostali. Tři góly dal Dádí, dva 

Bozďa (dohromady Osa Zla) a šestý 

vstřelil J.T. (alias Klinger). 

Odpoledne se oddíly začaly balit, 

aby se mohly vydat na přespání 

mimo tábor. Nejmladší svůj 

přespávací tábor rozbili u Vodních 

pánů, dvojka mezi vrcholy Tří 

templářů, trojka vyrazila ke konci 

okružní cesty s výhledem na 

Rožmitál a nejstarší zamířili na 

Skautskou louku. Všechny oddíly si 

udělaly ležení okolo svého ohýnku, 

na kterém si k večeři opekly 

buřtíky. 



Olympijský den 

 
Další Klingerova kreace 

Nastalo slunečné úterý tři. Během 

dopoledne se trousily oddíly zpět 

do tábora. Jednička, dvojka a 

trojka dorazily dříve, tak po 

vybalení ještě vyrazily k Vltavě 

na Trojku. Nejstarší si dali na 

čas, tak dopoledne již další 

program neměli. 

 
Střední holky při Biatlonu 

Odpoledne bylo ve znamení olympij-

ských kruhů a jihokorejského 

Pchjongčchangu (pozn. zde proběhne 

zimní olympiáda 2018). Disciplíny 

byly veskrze zimní – Bobování, 

Skok v přeskáčích, Sjezd, Kraso-

bruslení, Klasický běh na lyžích a 

Biatlon. 

 
Střední kluci na Bobování 

 
Mladší holky – 1. Verča, 2. 

Emilka a 3. Nela 

 
Mladší kluci – 1. Tomáš, 2. 

Honzík a 3. Vojta 

 
Střední holky – 1. Eliška, 2. 

Elen a 3. Adéla 



 
Střední kluci- 1. J.Pek, 2. 

Vincek a 3. Kuba 

 
Starší holky – 1. Malvína, 2. 

Ajda a 3. Majda 

 
Starší kluci 

Bohužel došlo při Bobování 

k jednomu úrazu, ale nyní již 

seržant Ondra se zotavuje. 

Večer již proběhl v klidné 

atmosféře. V noci pak Petr splnil 

noční výsadek. 

Oddílová středa 

Středa nás přivítala deštěm, ale 

záhy se vyjasnilo a zbytek 

dopoledne byl slunečný. 

Celý den byl po oddílech. 

Dopoledne se dva nejmenší oddíly 

věnovaly přípravě na blížící se 

Vánoce v MASHi a dělaly řetězy na 

stromek. Jednička kromě toho psala 

dopisy a kreslila. Trojka se 

věnovala hlavně služebním 

povinnostem a starala se o 

palivové dřevo. Nejstarší si 

vyráběli kroketové hole a branky. 

Majda a Ajda se vydaly na zkoušku 

Tajná cesta, kterou byť s potížemi 

splnily. 

K obědu byly špízy s bramborem. Ke 

konci poledňáku se začalo mračit a 

začátek odpoledne byl přivítán 

deštěm. Ale opět se vyčasilo, byť 

slunce na nás jen mírně pomrkávalo 

skrz mraky. 

První tři oddíly se vydaly na 

Trojku ke stánku a poté na 

procházku do Čeřína, kde si 

prohlédly místní zvířenu. 

Nejstarší hrály kroket. Majda a 

Ajda plnily Zručnost II, kterou 

ale Majda záhy vzdala. Ajda jí 

splnila, ale opět s odřenými uši. 

 
Marťák hraje kroket 

Po rizotu k večeři byla volná 

zábava. 

 
Menší se valí do tábora 



Vánoční čtvrtek 

 
Hawkey a B.J. operují Klingera 

Štědrý den nás přivítal slunečními 

paprsky. Ráno Klinger simuloval, 

že je těhotný, takže došlo na 

„císařský řez“. Ještě byli někteří 

vojáci povýšeni za své zásluhy. 

Poté byl přečten další generálův 

rozkaz a začalo stíhání Santa 

Clause. 

 
Sanitáři řídí sobí spřežení 

 
Tom ukazuje na další psaníčko 

První byla disciplína v řízení 

sobího spřežení. Následovalo 

hledání rozsypaných psaníček pro 

Santu. Poté se převážely dárky a 

nakonec bylo třeba zastavit 

splašeného soba. Vánoční etapu 

nejlépe zvládli Spojaři, 

následováni Sanitáři, dále Piloty, 

4. Řidiči, 5. Zdravotníci a 

poslední Zásobovači. 

 
Zuzka ze Zdravotníků veze 

dárek 

 
Týnka se snaží trefit 

splašeného soba 

Odpoledne opět došlo k chybě 

v zásobování, proto místo 

pořádného jídla dorazil sníh. Naši 

vtipálci Hawkey a B.J. toho 

využili a zatáhli celou jednotku 

do koulovačky. Mezitím se nad 

MASHem začaly stahovat mraky, bylo 

tedy jak v sauně. 



 
Koulovačka 

Během odpoledne byl také 

demaskován Santa Claus, za kterého 

se převlékl vyšinutý generál 

Hammond. Okamžitě ho do své péče 

přijal major Freedman. Následně 

jsme obdrželi rozkaz 

z velitelství, že mise MASHe 4077 

se naplnila a během pár dní bude 

odsunut zpět do USA. 

 
Večeře 

Štědrovečerní večeře začala za 

bubnování kapek deště do hangáru, 

ale za dobré nálady. Po večeři 

došlo na dárky, které si vybírali 

vojáci podle svých úspěchů ve hře 

– 1. Sanitáři, 2. Řidiči, 3. 

Piloti, 4. Spojaři, 5. Zdravotníci 

a 6. Zásobovači. Poté ještě 

následovala diskotéka. 

 
Sanitáři u dárků 

Silvestrovský pátek 

 
Skákání v pytli 

Na Silvestra se opět objevilo 

slunce, které tak přálo dopolední 

pouti. Jako již tradičně čekalo na 

vojáky mnoho disciplín – Běh 

v plynové masce, Šipky, Skákání 

v pytli, Střelba na plechovky, 

Foukání míčků, Odpal pálkou, 

Střelnice, Šťastných 18, Zatluč 

hřebík, Pití na čas, Chůze na 

rovnováhu a samozřejmě Kórejská 

krámek. 

 
Běh v plynové masce 

 

 
Krámek 



 

Odpoledne jednička a dvojka 

využily počasí a naposled zašly na 

Trojku k Vltavě, následně již 

začaly balit. Trojka a čtyřka 

zatím připravovaly závěrečný oheň. 

 
Závěrečný oheň 

Tradice zůstává, proto poslední 

večer je vyhrazen ohni. Proběhla 

různá ocenění a samozřejmě hlavně 

rozdílení moudrostí, nejvýzna-

mnějšího zisku dosáhl Dádík, který 

získal 4. stupeň. Tento den se nám 

podařilo rozsvítit vánoční 

stromek, ve čtvrtek to bohužel 

nedovolilo počasí. A také jsme 

oslavili Nový rok. 

 
Dádík přebíra 4. stupeň 

 
Vánoční stromek 

 
Oslava Nového roku 

Návrat z Koreje 

Sobota již nemohla proběhnout 

jinak než balením a úklidem 

tábora. Kolem oběda vojáci 

opouštějí MASH a vyráží vstříc 

autobusu, který je převeze do 

civilizace. Cesta proběhla 

poklidně, takže v podvečer se 

všichni táborníci rozešli do svých 

domovů. 

The End 

 
Odjezd z Čeřína 

 

 

 

 

 

 

 



Galerie oddílů 

 
1. oddíl 

 

 
2. oddíl 



 
3. oddíl 

 

 
4. oddíl 

 

 

 

 

 

 

 



Galerie čet 

 
Sanitáři 

 

 
Řidiči 

 

 
Piloti 



 
Spojaři 

 

 
Zdravotníci 

 

 
Zásobovači 

 



Hodnocení čet 
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Spojaři 16 16 8 4 4 24 78 4 

Zdravotníci 12 12 16 8 8 8 86 5 

Sanitáři 24 20 24 24 20 20 18 1 

Řidiči 20 4 12 20 24 12 58 2 

Piloti 8 24 4 20 16 16 62 3 

Zásobovači 4 8 20 12 12 4 90 6 
 

 

 


