
 

Speciál Petrachtace Cena: 2000 thd 

 
Petrachtací jsme symbolicky zakončili příběh princezny Asami. Po úspěšné výměně dívek Asami a Tamiko jsme mohli sledovat cestu princezny Asami se svým milým samurajem 
Isumuem domů. Aby ale princeznin příběh nebyl málo spletitý, osud je zavedl do javorového háje. Zde na mladé milence zaútočil rozzuřený medvěd. Byť byl mladý Isumu 
zručným a udatným bojovníkem, mohutný medvěd nebyl soupeřem, kterého by Isumu sám zdolal. Naštěstí měli cestu okolo dva samurajové, shodou okolností ti stejní 
samurajové, kteří dříve zachránili Noční motýli s falešnou Asami před lapky. Samurajové společně medvěda zahnali, poté si ale samuraj Nikko, otec skutečné Tamiko, všiml, že 
s Isumuem cestuje jeho dcera, kterou už několik týdnů hledá. Po výchovném zásahu Nikka ovšem otec dceři a jejímu mladému milenci odpustil, a tím se celý kruh uzavřel. 
Princezna Asami zvládla zahrát výměnu tak dobře, že ji Nikko nerozeznal od své dcery. 
Na výletě měli táborníci za úkol podle topografických nápověd hledat indicie prozrazující polohu brlohu medvědů. Po návratu do tábora se oddíly vydaly hledat medvědy do 
lesa. Po nalezení brlohu si oddíly zvolily své zástupce, ti v brlohu poslepu nalezli vylosovaného vedoucího – medvěda – a následně odešel oddíl s medvědem do tábora. Zde bylo 
úkolem oddílu povalit medvěda na záda – v tomto úkolu nejlépe obstál oddíl Hadů. 

Žabáci 
Oddíl Žabáků se na základě topografických nápověd dostopoval až k okraji vesnice Čejkovice. Zde se Žabákům po krátké chvíli povedlo najít poslední indicii potřebnou k odhalení 
pozice brlohu medvědů. Poté oddíl rozbalil svou polní kuchyni a ukázal, že na výuce treku a ohňů nebyl jen do počtu – oddílu se povedlo rozdělat oheň jen za pomoci křesadla a 
papíru a následně si i poradil s výrobou závěsu na kotlík. Završením výletu potom byla výborná bramboračka uvařená pod taktovkou Bambůči a Marka Ž. Odpoledne potom 
Žabáci perfektně prokázali své bojové schopnosti, když bez větších problémů pokořili v souboji svého vzteklého medvěda Einsteina. 

Hadi 
Oddíl hadů, jako všechny ostatní oddíly, vyrazil dnes na petrachtaci. Cílem naší cesty byla hospoda Na Hájence. Po dosažení našeho cíle, díky indiciím, jsme začali vařit. Avšak 
oddíl zjistil, že nikdo nezná recept na bramboračku. Naší jedinou záchranou se stala babička Michala K. Během pár vteřin vysypala celý recept z rukávu. Tým se jejich rad řídil tak 
dobře, že zvládl i jíšku. Po krátkém odpočinku a vytvoření mandaly, jsme se vydali zpět k táboru. Jako první jsme objevili doupě medvědů a porazili jej bez větších obtíží. 

Tygři 
Oddíl tygrů putoval nejprve dle slepé mapy, aby nalezl souřadnice místa, kde se měla být ukryta další nápověda. To, co oddíl hledal bylo doupě medvěda. Účastníci byli nejprve 
zmateni, neb si nezorientovali slepou mapu správně, a tak hledali na špatné straně cesty. Drobné zdržení však kompenzovali nadšením a rychlou spořádanou chůzí. Nyní naši 
milí čtenáři je zde pro Vás méně zážitků. Těžko popisovat chvilky, kdy jsme sledovali na poli i lesy kroužící dravé ptáky, naslouchali jejich křiku v letním vánku a usedali do stínu 
odpočinout si. Den šel dále a hlad začal pracovat, tak si naši mladí tygři uvařili polévku bramborovou. Během vaření vytvořili mandalu (kresbu) z přírodnin, jež vyobrazovala 
princeznu Asami, nyní Tamiko. Své úkoly zvládali bravurně a po uklizení celého prostoru jsme vyrazili zpět do tábořiště, kde jsme po chvilce odpočinku získali svého medvěda 
(Červa), kterého celý oddíl společnými silami udolal. Sláva vítězům a snězení poraženým. Tygři svou oběť dostali a slavně ukázali, že mají své místo mezi adepty na vítězství CTH. 

Kočky 
Kočičí oddíl se vydal podle slepé mapy na cestu. Během své pouti hledali nápovědy, které jim měli pomoci najít medvědí doupě. Došli nedaleko zříceniny Rabštejn, kde si sami 
uvařili bramborovou polévku v kotlíku. Během vaření ještě museli vytvořit portrét princezny Asami z toho, co jim nabízela příroda. Zpočátku neměli žádné nápady, jak portrét 
vytvořit, ale nakonec se jim to díky společní spolupráci podařilo. Po pečlivém úklidu se vydali zpět do tábora. Po krátkém odpočinku následovalo hledání medvěda. I přes 
počáteční zranění jednoho člena se kočkám podařilo svého medvěda najít a následně se jim v poměrně krátkém čase podařilo medvěda porazit. Růžový oddíl se i po dnešní hře 
drží stále na první příčce.  

Opice 
Tým Opic se po odchodu z tábora vydal najít nápovědy, které jim měly zaručit úspěch ve hře o medvěda. Ty se jim podařilo dle slepé mapy najít velice rychle, a tak pokračovali 
do cíle – ohniště u rozhledny Bára. Zde opičáci započali přípravu bramborové polévky, kterou by uspokojili hladového medvěda. I přes nehodu, která se jim přihodila v podobě 
urvaného háčku na trojnožce a částečného vylití polévky do ohně, svůj úkol plnili svědomitě a měli dostatek krmiva jak pro sebe, tak pro obávaného medvěda. V mezičase si 
z přírodnin vyrobili mandalu alá princezna Asami. Následně se vydali zpět do tábora najít medvěda. Toho sice nakonec nalezli (v podobně vedoucího Kořalky), ale sotva se na něj 
chtěli vrhnout, překvapila je matka medvědice (Velký Žižka). Opice se však s obtíží i tak vypořádali a medvěda položili na lopatky. Příště snad budou vařit lépe, aby nerozhněvali 
medvědici. 

Medvědi 
Tým medvědů se měl díky nápovědám dozvědět, kde je ukryt jejich medvěd. Dle slepé mapy bylo jejich první místo zastavení pomník v blízkosti tábora. Zde se dozvěděli 
souřadnice místa, na kterém je následně čekala poslední nápověda, kde je ukryt medvěd. Jelikož byl čas oběda, medvědi si postavili své ohniště, přichystali suroviny a uvařili si 
výbornou bramboračku. Je vidět, že při výukách ohňů a treku dávali dobrý pozor, protože vše zvládli na výbornou. Před cestou do tábora museli ještě vytvořit z přírodnin mandalu 
portrétu princezny Asami a odebrat vzorek své bramboračky k následnému ohodnocení. V táboře si našli svého medvěda (Páju), statečně se s ním utkali v souboji a položili ho 
na lopatky.  


