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Radegasti 
S oddílem zelených jsme vyrazili z tábora přímo na sever pod vedením navigátorů Máry a Kudlanky. Prošli jsme kolem farmy v Sobětuchách a brzy dorazili ke 
geoparku v pískovcovém lomu. Připravili jsme si ohniště, trojnožku na kotlík a Kiki, Eliška a Koala se vrhly na přípravu surovin na polévku. Mezitím co 
dobroučká bramboračka bublala nad ohněm, jsme prozkoumali zkameněliny v lomu. Po jídle se oddíl chopil pod vedením Innky úkolu výroby vlasů a vousů 
pro zlatníka. Celá paruka se povedla krásně, měla huňatý plnovous i s knírem. Poté, co Miki s Vojtou uklidili ohniště, jsme zamířili k táboru. Petrachtace se 
vydařila a vrátlili jsme se beze ztrát za Mahu, která na nás počkala v táboře. 
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Valkýry 
Oddíl bílých se vydal do neznáma – směrem na Palučiny, kde zatím nikdo nikdy Petrachtaci neměl. Přes Dagorlad jsme dorazili do Čejkovic a pak dál do lesa. 
Mezi spoustou cestiček a posedů jsme si našli místo na přípravu polévky. Dívčí část týmu se hned chopila krájení surovin, zatímco ostatní připravovali 
ohniště. Polévka se povedla a všichni se olizovali až za ušima. Po obědě následoval odpočinek v hamace a výroba vlasů a vousů z trávy a kytiček. Cestou zpět 
jsme šli podél kukuřičných polí do Stolan. Následně přes geopark až do tábora. 

Freyové 
Oddíl černých vyrazil směrem na rozhlednu Bára, respektive na ohniště, které se pod rozhlednou nachází. Po cestě jsme čelili menším potížím při hledání 
správné cesty a prodloužily jsme si výlet o kousek, jelikož jsme se potřebovali vrátit a zamířit správným směrem. Když jsme dorazily pod Báru, pustily jsme se 
do přípravy polévky a ohniště. Starší členové oddílu mezitím započali výrobu čelenek a vousů, se kterými si dali záležet a podle toho vypadal i výsledný účes. 
Po snězení vlastnoručně uvařené bramborové polévky jsme se s plnými břichy vydali na cestu zpět. Výlet se vydařil i přes to, že jsme některé členy oddílu 
museli nechat v táboře. 

Hromoví válečníci 
Hromoví válečníci vyrazili s modrou barvou v srdcích čelit dobrodružství, která jim osud s bohy nachystal. Cestou lesem volili cesty nejkratší, ne ovšem  
nutně nejsnadnější. Zdolali nejednu houštinu, potok, bahniště a skálu. Členové výpravy dobyli hrad Rabštejn a na místě vyrobili požadovaný příčesek i vous. 
Následně v lokálním ohništi připravili žhavé uhlíky pro vaření a před samotným rituálem zažehli olej v kotlíku, kterým chtěli získat přízeň bohů.  Jejich přání 
bylo vyslyšeno a bramborová polévka dostala požehnání ve formě příchuti hub, které ovšem v polévce nebyly. Cestu zpět volili jinou než původní, aby 
poznali další taje místního kraje. 

Ragnarok 
Oddíl červených se vydal po červené turistické stezce od tábora směr zřícenina Rabštejn. Zde jsme se utábořili u již předpřipraveného ohniště v lese, 
kde započala příprava na vaření bramboračky. Mužská část týmu se postarala o oheň a technické věci a dívky o krájení a vaření. Problém nastal 
v okamžiku, kdy se kotlík skoro celý převrhl a muselo se začít skoro od začátku. Vše se zachránilo. Aby toho pro tento den nebylo málo, zachraňovali 
jsme opuštěného pejska bez páníčka, kterého si asi po půl hodině převzala místostarostka Rabštejnské Lhoty. Následně po záchranné akci celý tým 
vyráběl paruku a vousy pro zlatníka, které se opravdu velmi povedly. Přes několik úskalí jsme se šťastni a najedeni vrátili zpět do tábořiště.  
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Ledoví vlci 
Oddíl fialových vyrazil na starý dobrý Kočičí hrádek. Po zdolání těžkých kopců, které na místo vedou, a které potrápily nohy nejmladších táborníků, jsme 
založili ohniště kousek od samotného hrádku. Hned na začátku nastaly potíže s ukotvením vidlic, které měly držet kotlík, ale společnými silami a 
dostatečným počtem kamenů to Ledoví vlci přece jen zvládli. Polévka z kotlíku všem chutnala a ani trochu nezbylo. Po obědě byl čas na odpočinek, ale 
hlavně také na výrobu vousů a vlasů pro vedoucí. Tento kreativní úkol vlci hravě zvládli. Po tomto úkolu se vydali vycházkovým tempem zpátky do tábora.  


