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Balíme a vyrážíme na petrachtaci! 
Ráno jsme začali první částí hry - táborníci, již včera řádně poučeni o záludnostech balení batůžků 
a krosen k výletům, předvedli, jaké znalosti jim utkvěli a jak je dokáží převést do praxe.  Musíme je 
pochválit, většina táborníků prošla na výbornou, zbylé jsme dovybavili a vyrazili na petrachtaci. 
Oddíl skřetů zamířil pod Rabštejnek, oddíl inferna k rozhledně Bára, oddíl lidí si vybral Kočičí 
hrádek, oddíl elfů pak měl za cíl Čejkovice, oddíl nekromantů Sobětuchy a oddíl trpaslíků obsadil 
oblast Dvou rybníků. Všichni si pak za větší či menší pomoci vedoucích připravili ohniště, 
přichystali suroviny a uvařili bramboračku. Čekání na její dokončení si táborníci zkrátili hledáním 
„akcí“ k večerní hře. Každý oddíl měl samozřejmě tu nejlepší polévku ze všech . Návrat do 
tábořiště již proběhl bez klasických „už tam budem“ dotazů. Večer se oddíly převtělili do rolí 
trpasličích průzkumníků a ve hře motivované legendární PC gameskou Hledání min zmapovali 
město Khazad-Dum. 
 

   
 

Průzkum města 
I přes útok skřetů se trpaslíci pod vedením jejich krále Durina III. dostali do opuštěného trpasličího 
města Khazad-Dum. Město se jim ale nepodařilo získat jednoduše. Ve městě byla spousta pastí a 
různých dalších nebezpečí. Skřeti jim město samozřejmě nedali zadarmo. Za svou pravlast padlo 
pár trpaslíků. Nebýt Ruktini a jejího golema, byli by ztráty na životech mnohem větší. Durin 
následně na nic nečeká a posílá trpasličí průzkumnici Zunri spolu s Ruktini a golemem do podzemí 
pro prsten moci, který se zde má skrývat. 
Mezitím Sauron, který při příchodu trpaslíků do Khazad-Dum byl stále v podzemí toho města, si 
nechal zavolat Azoga. Řekl mu, ať se snaží trpaslíky co nejvíce zpomalit a že on sám půjde podrobit 
zbytek skřetů do Mordoru. Dále mu nakáže, aby až Kgrasha s Nasghůlem najdou prsten, ať 
zákeřně napadnou trpaslíky a následně se stáhnou k němu do Mordoru.  
 
 
 
 

Rychlé zprávy 
 
Jídelníček: 
Snídaně: Chleba s medem/marmeládou, čaj 
Svačina: Lupínky s mlíkem 
Oběd: Česnečka, kuřecí čína s rýží 
Svačina: Mrkvový salát s ananasem 
Večeře: Zelňačka 
 
Počasí: 
Ve čtvrtek bude možná z rána chladněji a 
zahřejeme se běháním. Celý den má být 
slunečno, takže odpoledne se budeme zase 
běháním chladit  
 
V noci hlídali: Inferno 
 
Služba dne: 
Huliman: Honza 
Pravá ruka: Týna 
Kuchyně: Mátěj, Máňa, Matylda, Lucinka  
Topiči: Delfín, Mickeymouse, Čiči 
Uklízecí četa: Vojta, Vráťa, Martin 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
(kolik zlata si rody celkem vydělaly) 
Skřeti:  21 000 
Trpaslíci:  18 000 
Nekromanti: 18 000 
Lidé:  24 000 
Inferno:  27 000 
Elfové:  24 000 
 

 

Co nás čeká a nemine? 
 
Zítra se podíváme na to, jak se bude dařit 
Kgrashe a Nasghůlovi při hledání prstenu a zda 
ho stihnou najít dříve, než Zunri s Ruktini. 
Prsten moci ale není předmětem zájmu jenom 
těchto dvou dvojicí, ale i dalších bytostí.  
Mezitím se Sauron v Mordoru sejde s mistrem 
nekromantů Mortimerem. Saurona už dlouho 
iritují lidé, kteří odporují jeho nadvládě. Jedním 
z měst, co je mu trnem v oku je právě dobře 
opevněný Núrneon. Ten ale nedokáže dobýt 
sám a proto se bude snažit získat pomoc od 
mocného nekromanta Mortimera.  
 

Láska, drby a něžnosti 
 

Z dnů předešlých jsou nám již dobře známá jména 
alfasamců , jako Krysa a Vojta. Ale dnes přišel zlom, 
kdy se jako další milovník projevil Bořek. Stala se 
věc, do dnes nám neznámá. Ano, moderní 
technologie se dostaly i sem k nám, do naší rubriky. 
Bořek byl přistižen, jak si nadšeně četuje s (zatím 
nepřítomnou, což je zajímavé) Áďou Trbuškovou. 
Situace se zdá vážnější než jsme si mysleli, u jejího 
jména v četu má 3 srdíčka! Také petrachtace nám 
pomohla odhalit nové rýsující se páry. Mezi ně 
řadíme například Dodo a Lucku Vaněčkovou. Situaci 
budeme sledovat bedlivěji než je zvykem neboť se 
nám blíží ples.  

 


