Kocourkův mlýn 1997

Bylo, nebylo, za devatero horami a devatero řekami uprostřed temných hvozdů místo kouzelné se
nachází. Tam banda nadšenců vždy rok co rok přijíždí, aby zde 10 dnů plných dobrodružství,
nevšedních zážitků, slunce, větru i deště společně prožila. Letos již čtvrté setkání se datovalo, příští
rok oslavíme malé kulaté jubileum.

Takto naše louka vypadala na začátku srpna, když jsme přijeli připravovat tábořiště

Musíme se pochválit, ale neuvěřitelné se stalo skutkem. Během necelých dvou týdnů dokázali jsme
místo staré kuchyně, která sešla věkem a uhnily jí veškeré stojky, zbudovat mimořádně zdařilou
kuchyň novou. Vyniká jak po stránce architektonické (projekt navrhl sám velký stavitel Eso Sedlák),
tak i po stránce stavebního provedení. V základové desce jsou podepsány takové osobnosti jako již
zmíněný Eso, dále pak Bobo, Milan, Vojtěch, Přéma, Šmoula, Big Boss King Megalev Havlan,
Stoupa Albert, nechybí ani něžné pohlaví zastoupené Pavlínkou, Duc Duc Evíkem a Šárkou Slabou a
věrný přítel Lup. Dokončovacích prací se pak zúčastnily i posily z Hlavatec.

Naše nejstarší s naší nejmladší generací v prostoru před zcela rozpadlou starou táborovou kuchyní

Výstavba nové kuchyně

A je hotovo!
Výsledek můžete
posoudit sami.

Kuchař Jindra zvaný též
Šmoula zatím ještě v polních
podmínkách

Neuvěřitelné, Slaboch
zachycen při práci!
„Moje první a poslední
pracovní fotka. To slibuju“
Šárka Slabá

Bývá slušným zvykem se představit. Zde jsme tedy téměř všichni členové táborového vedení aneb ti
nejkrásnější a nejmoudřejší z celého tábora:

Jmenovitě zleva:
Vojtěch Říha - 1. hlavní programový vedoucí
Alena Jirková - zdravotnice a krom toho je také dobrá coby moderátorka kulturních a
zábavních pořadů. V letošním roce však měla smůlu, několik dní před začátkem tábora si zlomila klíční kost.
Její pobyt zde byl proto neustále přerušován léčebnou kůrou v domácím prostředí, prý že ruka potřebuje klid. I
přes tento handicap byla nezastupitelnou členkou našeho týmu.
Pavla Sedláková - 2. hlavní programový vedoucí, aneb pravá ruka Vojtíškova
Milan Veselý - hlavas - vzhledem k oné radostné události, která postihla jejich rodinu
(narození dcery Barborky), prokládal pobyty na Kocourkáči plněním svých otcovských povinností.
Jindřich Šetka - zvaný Šmoula - šéfkuchař
dřepící
Radek Sedlák - zvaný Eso - externí spolupracovník, hlavní architekt a stavitel
Jiří Slabý - alias Slaboch nebo Šárka - oddílový vedoucí
Tomáš Leibl - zvaný Stoupa, Albert či Kvasnička - též oddílový vedoucí
Petr Havlan - Big Boss King Megalev - taktéž oddílový vedoucí
stojící

chybějící

Martin Smrž - oddílový vedoucí, který na fotce chybí z důvodů mě neznámých
Přemek Zděnovec - aneb holka pro všechno, tou dobou již zasloužilý otec
Radka Veselá - toho času na mateřské dovolené

Na společném fotu
chybějící Přemek a Martin
spolu se Šmoulou při
aktivním odpočinku

Hlavas
Milan
s
kytarou a svojí sestrou
Alenou

Dva bubáci.
Ach, ty výrazy!

Dobré chutnání
povídání!

a

bez

Další do série „spících“ fotek

Ten s tou cedulkou na
zádech je sám velký Vojtěch.
Ještě že má tak hodné
kamarády.

Teď něco k programu.
Jak se dozvíte od Vojtěcha, spisovatel J.R.R. Tolkijen je základ všeho a zná ho každé malé dítě,
tudíž i letošní etapovka byla na náměty knihy již zmíněného autora Hobit aneb cesta tam a zase
zpátky v kombinaci s Dračím doupětem.
Již leták, který děti dostaly domů těsně před odjezdem, navozoval budoucí atmosféru. Hned po
příjezdu pak na každého čekala ve stanu krátká zpráva o tom, co je čeká v následujících dnech.

Zpráva ve stanu:

Vítej bojovníku!
Chceš zažít něco neobyčejného?
Chceš se vypravit do světa, který je plný úžasných pokladů
a dobrodružství?
Potom jsi tu ve správném místě a ve správný čas. Vždyť právě zde se
možná setkáš tváří v tvář se strašlivými nestvůrami a budeš je moci
porazit v boji nebo zachránit tábor před zlým čarodějem čo objevit
poklad. Záleží jen na tobě, jestli se přidáš na stranu dobra či zla, zda
budeš statečný či zbabělý a jakého úspěchu nakonec dosáhneš.
Všechny potřebné informace vždy včas nalezneš na nástěnce v kuchyni, proto jí po
celý svůj pobyt zde pečlivě sleduj!
Nevyptávej se svých vedoucích, jsou vázáni slibem mlčení!

O co tedy šlo:
Každý si musel zvolit postavu a povolání. Starší polovina tak učinila ještě prvého dne v noci, kdy byli
vzbuzeni a po jednom vysláni do lesa, kde rozhodnutí své učiniti měli. Mladší pak celé příští
dopoledne na rozmyšlenou měli. Svou rasu a povolání si každý zapsal do kartičky (Havlan musel mít
samozřejmě zase něco extra, původní barbar - válečník nechal se přepsat na barbánek - váleček).

Mít určité povolání není jen tak. Každý si musel vlastnoručně zhotovit svou rodovou zbraň, kterou
pak v boji s nepřítelem ocenil. Také při přehlídce rodových zbraní spolu s praktickou ukázkou jejich
použití bylo možné získat nemálo bodů do celotáborové soutěže.

Rodové zbraně
luk
prak
oštěp
meč
sekyra

Motivace
Cílem etapové hry bylo dobýt dračí doupě, zničit draka Šmaka a získat jeho poklad. Vše se nakonec
podařilo, i když cesta to nebyla nijak snadná.
Ústřední postavou celého příběhu je hobit Bilbo Pytlík. Pan Pytlík je váženým občanem, žije ve své
velmi dobře vybavené noře a nemá rád dobrodružství. Až jednou. Za všechno vlastně může
kouzelník Gandalf, který trpaslíkům dal tip právě na pana Pytlíka. Trpaslíci, jak známo, jsou proslulí
svou touhou po zlatě a bohactví. Jejich majetku však drak Šmak se zmocnil a ukradené zlato v Hoře
střežil. I usmysleli si trpaslíci, že bohactví své získají nazpátek. Ke své výpravě k Hoře však
potřebovali pana Pytlíka. Ten, až nerad, nakonec vydal se s nimi na dlouhou a strastiplnou cestu, kde
nejednou jen o vlásek jisté smrti unikl.

Neočekávaný dýchánek
„Stejně bych to rád všechno slyšel jasně a zřetelně,“ odpověděl Bilbo
paličatě, zatvářil se obchodnicky (což si obvykle rezervoval pro lidi, kteří si
od něho chtěli vypůjčit peníze) a vůbec se všemožně snažil vypadat moudře
a prozíravě a profesionálně, aby to odpovídalo Gandalfovu doporučení.
„Taky bych rád věděl, jak je to riskantní, co bude s hotovými výlohami,
kolik to zabere času, jak to bude s odměnou, a tak vůbec –“ čímž myslel:
„Co z toho budu mít? A vyjdu z toho živý?“
„No prosím,“ přikývl Thorin. „Před dávnými časy, za mého děda Throra,
byla naše rodina vyhnána z dalekého severu a usadila se s celým svým
jměním a s nářadím tady v té Hoře na mapě. Kdysi předtím ji objevil můj
vzdálený předek Thrain Starý, ale tentokrát tam za čali kutat a prorážet
tunely a rozšířili podzemní síně a dílny – a k tomu myslím našli i spoustu
zlata a hromadu drahokamů. V každém případě nesmírně zbohatli a
proslavili se, můj děd se znovu stal králem pod Horou a byl ve velké
vážnosti smrtelných lidí, kteří žili na jihu a postupně osidlovali kraj podél
Bystré řeky až do údolí ve stínu Hory. Založili tam tenkrát veselé m ěsto
Dol. Králové si posílali pro naše kováře a i toho nejméně šikovného bohatě
odměňovali. Otcové nás prosili, abychom přijali jejich syny do učení, a
štědře nám za to platili, zvláš ť v potravinách, s jejichž pěstováním či
hledáním jsme se my sami nikdy neobtěžovali. Vůbec to pro nás byly časy
hojnosti, i ti nejchudší z nás měli dost peněz na útratu i na půjčování a dost
volného času na výrobu krásných věcí jenom pro potěšení, a to ani
nemluvím o báječných kouzelných hračkách, jaké se už dnes ve světě
nenajdou. Tak se dědovy síně naplnily zbrojí a klenoty a řezbami a poháry,
a hračkářský trh v Dolu se stal divem celého severu.
To nepochybně přilákalo draka. Draci, abyste rozuměl, kradou zlato a
šperky lidem, elfům i trpaslíkům, kde na ně jenom přijdou, a hlídají pak
naloupenou kořist, dokud jsou naživu (což znamená prakticky věčně,
pokud je někdo nezabije), ale sami z ní nic nemají, ani z toho posledního
mosazného prstýnku. Vlastně ani nerozeznají dobrou práci od špatné,
třebaže obvykle dobře znají její běžnou tržní hodnotu, a sami nic vyrobit
nedokážou, dokonce ani spravit si uvolněnou šupinku ve svém pancíři. Na
severu v té době žila spousta draků a zlato tam patrn ě bylo čím dál
vzácnější, když trpaslíci utíkali na jih nebo byli pobiti, a všeobecné
zpustošení a zkáza způsobená draky byla čím dál zoufalejší. Jistý obzvlášť
hrabivý, silný a zlý drak se jmenoval Šmak. Jednoho dne se vznesl do
povětří a přiletěl na jih. Napřed jsme slyšeli hukot, jako když se od severu
žene uragán, a sosny na Hoře praštěly a praskaly v té vichřici. Někteří
trpaslíci, kteří byli náhodou venku (já byl naštěstí jeden z nich – býval jsem
tenkrát zamlada samé dobrodružství, pořád jsem se toulal po kraji, a to mi
ten den zachránilo život), – zkrátka viděli jsme zdaleka, jak se drak usadil
na naší Hoře a chrlí plameny. Pak se pustil dolů po úbočí, a když se
doplazil k lesům, zachvátil je požár. V té době v Dolu vyzváněly všechny
zvony a válečníci sahali po zbraních. Trpaslíci pospíchali ven svou velkou
bránou, ale tam na ně už drak čekal. Nikdo tamtudy neunikl. Řeka se
vypařovala, Dol zahalila mlha a drak je v té mlze pochytal a většinu
válečníků zahubil – obvyklá nešťastná historie, v těch dobách až příliš
častá. Potom se drak vrátil, vlezl Přední bránou dovnitř a vrhl se do všech
síní, průchodů a tunelů, štol, sklepení, paláců a chodeb. Po tomhle útoku
nezůstal uvnitř žádný z trpaslíků naživu a drak se zmocnil všeho jejich
bohatství. Pravděpodobně, jak už to mají draci ve zvyku, nahrnul všechno
na jednu velikou hromadu hluboko v jeskyni a spí na ní jako v posteli.
Později vždycky vylézal v noci velkou bránou, pouštěl se do Dolu a odnášel
odtamtud lidi, zvlášť panny, aby je sežral, dokud město nebylo v troskách a
všichni lidé nebyli mrtví nebo neutekli. Co se tam děje teď, to určitě nevím,
ale nezdá se mi, že dneska někdo žije u Hory blíž než na vzdálen ějším
břehu Dlouhého jezera.
Těch pár, co nás zůstalo venku v bezpečí, sedělo v úkrytu, naříkali jsme a
proklínali jsme Šmaka, a pak se k nám nečekaně připojil můj otec a můj
děd s ožehlými plnovousy. Tvářili se náramně ponuře, ale skoro nemluvili.

Když jsem se jich zeptal, jak se dostali ven, řekli mi, abych držel jazyk za
zuby, že se to jednou v patřičný čas dovím. Pak jsme odtamtud odešli a
museli jsme si vydělávat na živobytí v různých krajíc, jak nejlíp jsme
mohli, často jsme museli klesnout až k obyčejnému černému kovářství nebo
dokonce ke kopání uhlí. Ale nikdy jsme nezapomněli na svůj ukradený
poklad. A dokonce i dnes, kdy připouštím, že jsme si zase dost
nahospodařili a nejsme na tom tak špatně –“ Thorin pohladil zlatý řetízek,
který měl kolem krku – „pořád ho chceme dostat zpátky a uplatnit proti
Šmakovi svoje kletby – jestli na to budeme stačit.
Často jsem si lámal hlavu, jak se mému otci a d ědovi podařili uniknout.
Teď chápu, že museli znát nějaký tajný boční vchod, o kterém věděli jen
oni sami. Ale zřejmě pořídili tuhle mapu, a já bych teď rád věděl, jak se jí
zmocnil Gandalf, a proč se nedostala do rukou mně, oprávněnému dědici.“
„Nijak jsem se jí ‘nezmocnil’,“ odpověděl čaroděj, „ale dostal jsem ji. Jak
víte, vašeho děda Thora zabil v morijských dolech skřet Azog –“
„Kletbu na jeho jméno, to vím,“ přisvědčil Thorin.
„A váš otec Thrain se někam ztratil jednadvacátého dubna, minulý čtvrtek
to bylo právě sto let, a vy jste ho od té doby nikdy neviděl –“
„Pravda, pravda,“ přitakal Thorin.
„Tak tedy váš otec mi tuhle mapu svěřil, abych ji odevzdal vám, a jestli
jsem si pro to zvolil svůj vlastní čas a způsob, sotva mi to můžete mít za
zlé, když uvážíte, s jakými potížemi jsem vás vůbec našel. Váš otec si už
nepamatoval ani své vlastní jméno, když mi tuhle listinu dával, a nikdy mi
neřekl, jak se jmenujete vy; takže si celkem myslím, že bych spíš zasloužil
pochvalu a poděkování. Tady ji máte!“ podal mapu Thorinovi.
„Tomu nerozumím,“ zavrtěl hlavou Thorin a Bilbo už měl na jazyku totéž.
Takovéhle vysvětlení nic nevysvětlovalo.
„Váš děd,“ pokračoval čaroděj pomalu a ponuře, „dal mapu do úschovy
svému synovi, než se vydal do morijských dolů. Váš otec se po smrti
vašeho děda vypravil s mapou zkusit své štěstí, zažil spoustu krajně
nepříjemných dobrodružství, ale do blízkosti Hory se nikdy nedostal.
Nevím, jak se tam octl, ale našel jsem ho jako vězně v kobkách Černého
mága.“
„Co jste tam prosím vás dělal?“ zeptal se Thorin se zachvěním a všichni
trpaslíci se otřásli hrůzou.
„Na to se mě ani neptejte. Po něčem jsem pátral, jako obvykle, a bylo to
zatraceně nebezpečné pátrání. Dokonce i já, Gandalf, jsem jen taktak unikl.
Snažil jsem se vašeho otce zachránit, ale už bylo pozd ě. Blouznil úplně
beze smyslů a skoro na všechno zapomněl, až na tu mapu a na ten klíč.“
„Už dávno jsme si to vyřídili se skřety v Morii,“ poznamenal Thorin. „Teď
si musíme vzít na mušku Černého mága.“
„Nemluvte nesmysly! To je nepřítel, který se naprosto vymyká síle všech
trpaslíků dohromady, i kdyby se dali znovu sehnat ze všech čtyř úhlů světa.
Váš otec si nepřál nic jiného, než aby jeho syn uviděl tuhle mapu a využil
toho klíče. Drak a Hora jsou pro vás úkoly ažaž!“
„Slyšte, slyšte!“ ozval se Bilbo a náhodou to řekl nahlas.
„Co máme slyšet?“ obrátili se všichni náhle k němu a jeho to tak zmátlo, že
odpověděl: „Poslyšte, co vám chci povědět!“
„A copak to je?“ ptali se jeden přes druhého.
„Inu řekl bych, že byste se měli vypravit na východ a pořádně se tam
rozhlédnout. Koneckonců tam vede ten boční vchod a i draci nejspíš musí
někdy spát. Když zůstanete sedět na prahu dost dlouho, jistě vás tam něco
napadne. A potom, abyste věděli, zdá se mi, že na jednu noc jsme mluvili
už dost dlouho, jestli mi dobře rozumíte. Co byste říkali posteli, abyste ráno
brzy vyrazili, a vůbec? Dám vám dobrou snídani, než se vydáte na cestu.“
„Chcete snad říct, než se vydáme na cestu?“ namítl Thorin. „Nejste snad
lupič vy? A není sedění na prahu vaše práce, a to ani nemluvím o tom, jak
se tím vchodem dostaneme dovnitř? Ale souhlasím s tou postelí a snídaní.
Já bych chtěl před cestou šest vajec se šunkou; ne naměkko, ale smažená, a
pozor, ať je nerozmícháte“!

Dřív nežli vzejde světlo dne,
přes horstvo, jež se v mlze pne,
jdem do hlubin, kde vládne stín,
hledat své zlato kouzelné.

Znal naše kouzla zemský klín,
když rod náš v třesku kovadlin
kul klenoty a temnoty
zaháněl v slujích, kde spal stín.

A mnohý elf i dávný král
měl od nás meč, co zářně plál,
kdyžte náš um těm vladařům
do jílců oheň včaroval.

Dali jsme stříbru hvězdný třpyt,
korunám zlatým slunce svit –
tu krásu krás a skvělý jas
jsme předli z drátků jako nit.

Dřív nežli vzejde světlo dne,
přes horstvo, jež se v mlze pne,
jdem do hlubin, kde vládne stín,
pro svoje zlato ztracené.

A co jsme měli pohárů
a zlaté harfy postaru,
jenže náš zpěv člověk či elf
neslýchal z hlubin, ani hru.

Sosny se z nářkem prohnuly,
zlé vichry nocí vanuly,
les rázem vzplál a plápolal
tak jako tisíc fakulí.

Zvon v údolí bil na poplach
a lidem zbělil tváře strach,
když dračí spár hůř nešli žár
jim pohřbil město v sutinách.

Dýmala hora pod lunou
v tu chvíli pro nás osudnou,
každý se hnal, než drak ho sklál
pod svými drápy, pod lunou.

Dřív nežli vzejde slunce svit,
přes chmurný, mlžný horský štít
jdem do hlubin, kde vládne stín,
mu harfy své i zlato vzít!

Gandalf a Bilbo Pytlík

Nora – obydlí Bilbo Pytlíka

Rozbij talíř, třískni flaší!
Zlámej rukojeti lžíc!
To pan Pytlík těžko snáší –
sklenkou křápni ještě víc!

Propal ubrus jenom směle!
Vylej mlíko ve spíži!
Kosti vysyp u postele!
Víno cákni do díží!

Šálky házej do moždíře,
pak je roztluč palicí!
Když nestačíš na talíře,
koulej s nimi světnicí!

To pan Pytlík těžko snáší!
Proto opatrně, braši!

Zmizení Bilbo Pytlíka v hospodě

Jak si budeme vybírat rasu a povolání
Každý z vás se musí rozhodnout, jakou postavu (rasu) a jaké povolání si zvolí. Výběr
postavy bude probíhat v průběhu následujícího dne. Podle speciálního klíče se pak
sestaví 4 družiny (družstva) tak, aby v každé z nich byla zastoupena všechna povolání
v obou kategoriích.
V takto sestavených družinách, které se stanou zároveň základními organizačními
jednotkami, budete plnit všechny úkoly a hrát hry.

Každý má svou postavu (rasu) a své povolání a to proto, že v jednotlivých etapách
budou některé úkoly určené speciálně jen pro určitá povolání nebo pouze některá
povolání budou odměněna několikanásobným bodovým ziskem, zvýhodněni časovým
bonusem apod. Právě proto je důležitá vaše zítřejší volba.

Jak se rozhodnete, tak se budete muset chovat po celý zbytek etapové hry. Změna
postavy bude možná pouze výjimečně, pokud to bude v zájmu celé družiny a ta bude
ochotná za tuto změnu zaplatit.

Postavy a povolání
Elf

- hraničář
- kouzelník

Trpaslík - alchymista
- válečník
Barbar

- válečník
- hraničář

Člověk

- kouzelník
- zloděj

Hobit

- zloděj
- alchymista

Trpaslík
Trpaslíci jsou jednou z nejznámějších člověku podobných ras. Jsou menší, podsadití,
zocelení dlouhými věky strávenými povětšinou v nehostinných pustinách. Jejich
větrem ošlehané tváře snad vždy (trpaslice nevyjímaje) zdobí hnědé až černé vousy,
které jim však, stejně tak jako vlasy, poměrně záhy šediví.
Sídlí v horách, zpravidla daleko od civilizace. Díky infravidění vidí v omezené míře i
ve tmě, a proto mohou pod zemí budovat rozsáhlé skalní komplexy šachet, jeskyní a
sálů, kde těží drahé kamení, stříbro a především svoje milované zlato.
Trpaslíci většinou postrádají jakýkoliv smysl pro humor, jsou vždy vážní a někdy až
příliš sebejistí. Dané slovo dodrží, zejména kyne-li jim z toho nějaká výhoda.
Jejich nejoblíbenější zbraní je bojová sekera. V boji jsou nesmírně stateční a jen
neradi ustupují z prohrané bitvy. Brání-li trpaslík svoji hroudu zlata, neustoupí ani před
smečkou rozvzteklených, vyhladovělých ohnivých draků.

Člověk
Lidé jsou snad nejrozšířenější rasou, žijící v oblastech hor, tak i ve stepích, lesích i
tundrách. Budují rozsáhlá sídla, ať už města či vesnice, která zpravidla leží na velkých
obchodních křižovatkách.
Lidé jsou velmi houževnatí a i když nejsou tak silní jako krollové, ani tak inteligentní
jako elfové, nacházejí uplatnění v celé škále povolání. Většina z nich se zabývá
především zemědělstvím a řemeslnou výrobou, ale najdete mezi nimi i zdatné lovce a
zkušené dobrodruhy všeho druhu.

Barbar
Barbaři jsou v podstatě lidé, ale jejich po staletí trvající odloučení od skutečné lidské
civilizace způsobilo, že barbar zpravidla není tak inteligentní jako člověk, avšak je
silnější a mnohem odolnější. Tyto vlastnosti jej také předurčují k tomu, aby se stal
dobrým válečníkem, i když v boji zpravidla není tak divoký a krutý jako kroll. Oproti
krollovi má typický barbar tu výhodu, že je chytřejší, obratnější a v neposlední řadě
také pohlednější.

Hobit
Hobiti jsou malým, veselým nárůdkem. Jsou ještě menší než trpaslíci, chlupatí a
jaksi dobrácky kulaťoučcí. Žijí zpravidla v úrodných údolích, kde si ve stráních budují
komfortní nory a doupata. Rozhodně nejsou nějak zvlášť silní, ale zato jsou velmi
obratní a povětšinou inteligentní. Dobrodružství příliš nevyhledávají, protože mají rádi
pohodlí, dobré jídlo a silné pití. Jestliže se však jednou přeci jen vydají na cesty, patří
k těm nejlepším zlodějům, jaké si dovedete představit.
Hobiti mají také zvláštní psychickou schopnost, díky které dokáží vycítit na dálku
většinu živých tvorů. Této zvláštní vlastnosti říkají mezi sebou čich a přestože jejich
pohodlnickým životem již dosti zakrněla, dokáží díky ní lokalizovat živou bytost,
dokonce i když je od něj oddělena například železnou stěnou.
Přestože hobiti nejsou zbabělí, jen neradi podstupují boj tváří v tvář a raději
používají své kuše, než těžké meče nebo halapartny.

Elf
Elfové jsou známou rasou, žijící zpravidla hluboko v lesích nebo odlehlých údolích
nebo roklinkách. Jsou menší než lidé a zdaleka ne tak robustní. Pro své plavé vlasy a
jemné rysy obličeje jsou pokládáni za velmi krásné až poněkud změkčilé.
Protože jsou velmi inteligentní, jen neradi bojují, avšak jsou-li k boji donuceni,
mohou být nebezpečnými soupeři. Díky své obratnosti dovedou dobře zacházet
zejména s lukem a se střelnými zbraněmi vůbec.
Největším potěšením jim však činí studium a učení se kouzlům, a proto z jejich řad
vzešlo již mnoho kouzelníků. Také milují krásné věci, ale od trpaslíků (které
mimochodem nemají příliš v lásce) se liší především tím, že krásu hned
nepřepočítávají na zlaťáky.
Elfové jsou vesměs velmi čestní a spravedliví a nikdy se mezi nimi nevyskytují
jedinci, kteří by vysloveně uznávali zlo jako zákon.

Zloděj
Zloděj je mrštný a umí se vloudit do přízně lidí. V boji zpravidla nestojí v první řadě
– a není to ani jeho poslání – ale dokáže i tvrdě zasáhnout. Zloději jsou odborníky na
nebezpečné situace, které vyžadují důvtip a obratnost místo hrubé síly. Zloději studují
své řemeslo v obávaném zlodějském cechu a prostí lidé si vyprávějí bájné zkazky o
jejich umění. O zlodějích, kteří sami pronikli do přísně střežených pevností anebo
zakletých hrobek a ukradli královské poklady, o zlodějích, kteří unikli z okovů
v podzemním žaláři, který hlídali ty nejlepší královské gardy.
Zloději z pochopitelných důvodů jen neradi odhalují svou profesi. Dokáží být velice
zábavní společníci a snadno si získají přízeň jiných lidí. Získaných informací využijí
ku svému prospěchu, nebo ku prospěchu družiny.
Díky svým pozoruhodným schopnostem, které nemá žádné jiné povolání, je zloděj
žádaným členem v každé družině. Postavám, se kterými půjde, ušetří mnoho životů.

Alchymista
Alchymista je šikovný a leccos vydrží. Zabývá se výrobou lektvarů a různých
kouzelných předmětů. V boji většinou nepomáhá přímo, ale prostřednictvím svého
umění. Alchymisté se liší od kouzelníků svým přístupem k magii. Zatímco kouzelníci
rozvíjejí svou inteligenci a z ní těží magenergii, alchymisté ji získávají z různých
předmětů (netopýřích křídel, žluče toulavých psů…) a záleží jen na jejich obratnosti,
zda a kolik magenergie se jim z nich podaří vytěžit. Díky tomu jsou alchymisté bližší
„obyčejným lidem“ a nevzbuzují u nich strach.
Svým způsobem mají alchymisté mnohem důvěrnější vztah k magenergii, než jiná
povolání nadaná schopností kouzlit.
Alchymistovy kouzelné předměty mohou být užitečné v mnoha různých situacích.
Jejich účinky se často liší od účinků kouzelníkových kouzel a žádná družina neprodělá,
když bude mít alchymistu ve svém středu.

Válečník
Válečník je silný a houževnatý. Vládne mnoha druhy zbraní a umí se v jejich
používání zdokonalovat. V boji má větší šanci, že zasáhne cíl. Vzhledem k tomu, že
bitvy a souboje jsou v dračím doupěti tak běžné, jako v našem světě jízda
automobilem, je pro každou družinu nezbytné, aby ve svém středu měla jednoho nebo
více válečníků. Postavy jiných povolání sice také mohou bojovat, ale mohou být
svázány různými omezeními. Válečníci jsou jediní, kteří boj skutečně studují a mají
v něm některé výhody, které žádné jiné povolání nemá.
Válečníci jsou nepostradatelní všude tam, kde je zapotřebí hrubá síla. A takových
situací není v Dračím doupěti málo: družina přijde ke vzpříčeným dveřím, které je
třeba vyrazit, velký kámen zatarasí cestu, apod.
Žádná družina si nemůže dovolit jít do jeskyně bez válečníka. V družině je místo
válečníka vpředu a na krajích – tam, kde je možné očekávat útok.

Hraničář
Hraničář je silný a moudrý. Zná přírodu a tvory, kteří ji obývají a umí svých znalostí
využívat. V boji má určitá omezení, ale stále může být platným bojovníkem po boku
válečníka. Kromě toho je vhodný jako silná zadní stráž v družinách, které nemají dost
válečníků.
Hraničáři zpravidla žijí v hlubokých hvozdech, kde sami jen se svými psi střeží
stezky a pomáhají těm, kteří pomoc potřebují. Proto jsou takřka všude vítanými hosty.
Dlouholetým stykem s přírodou a přírodní magií se u nich vyvíjí i jisté nadpřirozené
schopnosti, které jim pomáhají při jejich nebezpečném a osamoceném životě.
Hraničáři se dají přemluvit, aby se připojili k družině. Jsou vynikající lovci a stopaři,
a proto jsou neocenitelní při dobrodružstvích ve volné přírodě. Ale jejich mimořádné
schopnosti jsou užitečné i jinde, a to například v boji v podzemí. V boji i mimo něj je
hraničář hodnotným členem každé družiny.

Kouzelník
Kouzelník je chytrý a umí ovlivňovat druhé. Studuje kouzla, která mu slouží
k mnoha různým účelům. Není příliš silný v boji, ale vynahrazuje si to svými
zvláštními schopnostmi. Kouzelníci byli vždy terčem nejrůznějších dohadů a nikdo
vlastně neví, co všechno mohou dokázat. Lidé se k nim chovají uctivě, ale podezřívavě
a se strachem. Kouzelníci sami dávají přednost samotě, ve které studují svá kouzla.
Stýkají se jenom se svým učitelem.
Kouzla jsou přirozenou součástí světa Dračího doupěte. Jsou předměty, které jsou
bezcenné pro někoho, kdo se v kouzlech nevyzná a které se mohou stát strašnou
zbraní v rukou mága. Řadu situací je mnohem lehčí vyřešit pomocí kouzla, než
obvyklým způsobem. Ale pozor! Nejde to vždy a zvláště zpočátku jsou kouzla spíše
vzácná.
Pro své mimořádné schopnosti je kouzelník vyhledávaným členem každé družiny.

Motivace

Hledání Meddědova domu - výprava do
nedaleké vesnice
Neděle

Hledání Meddědova domu
1. Horní světlá
2. Pojbuky
3. Zadní Lomná
Cíl: Zadní Střítež
Cílem dnešní etapy je nalézt Meddědův dům.
Ten se nachází v osadě Zadní Střítež. Jedná se o dům č.p. 36.
Cesta k němu není ale jednoduchá. Musíte překonat tyto překážky a
splnit následující úkoly:
Na své trati musíte projít osadou plnou skřetů
Zde zjistíte:
- jaká je nejvyšší budova v obci
- jaká je nejkrásnější žena v obci /jméno, adresu, míry, popř.
věno/
Pak už jste očekáváni u Medděda.
Propustkou ke vstupu vám bude takové množství dřeva, které vydrží
hořet cca 20 minut.
S pozdravem
Váš Gandalf

Motivace

Po lesní řece - vycházka družstev
v sudech
Středa

Po lesní řece
Ačkoliv průchod temným hvozdem by se mohl na první pohled zdát
jednoduchý, na druhý pohled již tomu tak není. Trpaslíci spolu
s Bilbo Pytlíkem se nechali zlákat vidinou tepla, jídla a pohodlí
a sešli z cesty. Jediný, komu se podařilo vyváznout byl Bilbo,
ostatní se dostali do zajetí lesních Elfů. Hobit nelenil a udělal
vše pro záchranu svých přátelů trpaslíků. Našel cestu ze zajetí,
ta však vedla po řece. Elfové posílali každý den prázdné sudy do
Jezerního města, odtud je plné zásob dopravovali zase zpátky po
řece do svého sídla. Bilbo zavřel trpaslíky do prázdných sudů a
sám si také do jednoho vlezl. To byla jediná možná cesta úniku.
I vaším úkolem nyní je zachránit se ze zajetí lesních Elfů.
Nezbytnou podmínkou vaší záchrany je, aby alespoň dva členové vaší
družiny vždy cestovali v sudu, který máte vyrobený. V sudu ale
nesmí hobit mít u sebe žádné zavazadlo, tzn. po celou dobu své
cesty hobit neponese nic kromě své rodové zbraně. A to proto, že
hledáním únikové cesty byl již natolik vyčerpán, že další zátěž by
již nevydržel.
--------------------------------------------------------------Kudy povede vaše cesta:
Vaše šlépěje musí bezpodmínečně spočinout ve vísce ...Domamyšl...
Odtud pak poplujete lesní řekou dál až k vodnímu dílu ...Mlýnský
rybník...
Zde bude vaším úkolem zjistit:
- rozlohu jezera a množství vody v něm obsažené
- něco z historie
- něco zajímavého, co jinde není
- ulovit vodní příšeru
- množství a druhy ryb, speciálně se zaměřit na dravé druhy, které
by mohly ohrozit posádky projíždějících plavidel.
Zprávu o průběhu a výsledcích vaší výpravy zpracujte po příchodu
do tábora. Veřejně bude publikována v zítřejším televizním
zpravodajství.
Návrat do tábora: mezi 18.30 a 19.30 hod.
Po příchodu do tábora se proto, aby vám mohla být vydána večeře,
budete muset prokázat speciální kouzelnou kartou, kterou
představuje kontrola číslo 1 v temném hvozdě.

Motivace

Celodenní výlet - K Osamělé hoře
Čtvrtek

K Osamělé hoře
Cestou v sudech jste se dostali až do Jezerního města. Lidé vás
zde vřele přivítali, pohostili a dali vám jídlo na další cestu.
Dnes ráno vyrážíte z Jezerního města hledat Osamělou horu, ve
které je ukryt poklad krále Thorina střežený drakem Šmakem.
Vzhledem k tomu, že v okolí se nachází několik vrcholů, musíte
zdolat tyto čtyři: 2. Jirkova skála
699,1 mnm
4. Hranice
705,1 mnm
1. Homole
665,9 mnm
3. kóta 672,6 mnm západně od Domamyšle
abyste odhalili, který je ten pravý.
Na prvním vrcholu zřiďte zásobovací stanici, protože větší
množství zásob vás brzdí v rychlejším postupu. Pro snazší opětovné
nalezení této železné zásoby vyznačte cestu k vrcholu fáborky na
min. 100 m dlouhém úseku.
Na každém vrcholu, který projdete, zaznamenejte svůj výstup do
vrcholové knihy zde umístěné.
Na vrcholu čtvrtém v pořadí hledejte poklad ukrytý v okruhu 25 m.
Cestou si připravte vyprávění vašich zážitků. Ve vaší povídce
použijte pouze slova začínající na 2 libovolná písmena. Bude
oceněno, pokud vaše zkazka bude proložena rýmem.
Návrat do tábora: 16 – 17 hod. Ne později, ne déle.
Pro lepší představu toho, jaká vás čeká cesta:
Ráno bylo studené a teskné. A výpravu opouštěla i kuráž. Mířili
k severovýchodu a odchýlili se od Bystré řeky a čím dál víc se
blížili k mohutnému ostruhovitému výběžku hory, který jim vybíhal
vstříc. Hledali pomalu cestu, poněvadž tu nebyly žádné stezky.
Byla to vyčerpávající cesta. Mlčenlivá a pokradmá. Neozýval se při
ní smích ani zpěv, ani hra na harfy a pýcha i naděje, které jim
rozněcovay srdce při zpěvu starých písní u jezera teď pohasly
v trmácivou zasmušilost. Věděli, že se blíží ke konci své pouti a
že to může být hrozný konec.
Šťastnou a příjemnou cestu
Váš Gandalf

Motivace

Hledání jeskyně draka Šmaka závěrečná etapa celotáborové hry
Pátek

KLÍČ ke dveřím od tajné chodby vedoucí do nitra Osamělé hory
nachází se nedaleko chýše v lese ukryté. Chýši nalézti není
snadné. Své kroky směřujte směrem severním téměř až k okraji lesa.
Chýši dobře prozkoumejte, teprve poté se k hledání klíče vydejte.
Je možné též do tajné mapy nahlédnouti a cíl svůj si zde ověřiti.
K tomuto je třeba ještě dva klíče papírové nalézti, u znalce
měsíčních run pak předložiti /Pavle/.
Klíčem u chýše nalezeným prokažte se poté u jeskyně jídelní, kde
vám bude umožněno proniknouti až k samotnému
DRAKOVI ŠMAKOVI.

1. den - čtvrtek 14.8.1997
odpoledne
- příjezd účastníků
- vstupní prohlídka
- zabydlení se

Vstupní prohlídku důkladně a svědomitě provedla firma Havlan houp
Doktorem není nikdo jiný než sám Velký Big Boss King Havlan, asistuje zdravtní bratříček Peťák

večer

- táborák, úvod do etapové hry
- noční vycházka
- A - volba rasy a povolání

Vojta při noční vycházce
vypravuje dětem o Bilbo Pytlíkovi,
Gandalfovi a trpaslících

2. den - pátek 15.8.1997
dopoledne
- rozcvička - úvod do pořadové přípravy - Vojtěch (tou dobou ve výkonu základní
vojenské služby)
- A - orientační čtyřúhelník - zdolání čtyřech vrchlů vyznačených na mapě
- B - fáborkový závod s otázkami
odpoledne
- B - volba rasy a povolání
- táborová škola - zdravověda, azimuty, topografie, příroda okolo, práce se
sekyrou a pilou, základy chování a táborový řád
večer
- vysílání televize - stejně jako loni a předloni jsme chytali signál TV Vojtěch
- táborák
- noční hra - luštění run - formou křížovky

3. den - sobota 16.8.1997
dopoledne

odpoledne

večer

- rozcvička - Stoupa
- hádanky - soutěž pro družstva v nalezení a vyluštění hádanky
- Rodenův závod
- kvíz - přírodovědný
- turnaj ve volejbale, ringu a boccie - odděleně pro A a B
- makárna - 20-ti minutový závod dvojic, ve kterém se na vytyčené trati opakují
tyto prvky: běh trojnohých, kačáci, trakař, normální běh, rak, nošení
- vysílání televize
- táborák

A zde přinášíme několik záběrů z oblíbeného závodu MAKÁRNA
bohužel, jak jsme později zjistili, měla tato vynikající soutěž nepříznivý vliv na zažívací trakty
některých jejích účastníků. I když, po pravdě řečeno, asi to hromadné vracení z části již strávené
potravy nebylo důsledkem pouze zvýšeného fyzického výkonu při makárně. Po pravých příčinách
epidemie se dosud pátrá.

Kamča zatím ještě plná síly a s úsměvem na
rtech. Ing. Prouza vypadá poněkud
vyčerpaněji.

„Zhora to vypadá mnohem lépe“ libuje si
Šárka. Martin pouze tiše závidí.

Na pokraji smrti

Botky Sedmimílky

Živá mrtvola 2x

4. den - neděle 17.8.1997
dopoledne
odpoledne

večer

- rozcvička
- vycházka s hrama
- kvíz - zdravověda
- Meddědův dům - motivace viz. příloha
- soutěž družstev ve vaření vejce na tvrdo
- vysílání televize
- soutěž v jízdě na káře

Rozcvička - Vojtěch a
pořadové cvičení. Radost
táborníků nezná mezí.

5. den - pondělí 18.8.1997
dopoledne
odpoledne

večer

- rozcvička
- výroba rodových zbraní
- kvíz - topografie
- dohrávka turnajů v boccie
- turnaj v softu (A) a hořícím míči (B)
- B - fáborkový závod s použitím rodových zbraní
- A - orientační běh - cca 6 km

Společný večerní program v
jídelně.

Poslední medvěd
v Čechách

Vojta v roli utěšitele
a neutěšitelný kamil

Prohraná sázka,
aneb v náručí až do stanu

6. den - úterý 19.8.1997
dopoledne
odpoledne

večer

- dohrávka turnajů soft, hořící míč
- výroba „sudů“ viz. foto
- kvíz - celkový přehled
- útěk v sudech - viz. foto
- pečení hadů z kynutého těsta
- vysílání televize
- B - noční cesta odvahy na nedaleký hřbitov

Útěk v sudech - soutěž družstev, štafetově po dvojicích,

část trati vedla samozřejmě potokem

Start závodu. Lodě (sudy)
jsou v docích.

Sud na vodě

Sud na suchu

7. den - středa 20.8.1997
dopoledne
odpoledne

večer

- rozcvička
- vycházka družstev v sudech
- kvíz - kultura
- ruční práce
- příprava na celodenní výlet
- volno

Martinovo družstvo
přeplněný sud.

Máma hub

Záznam z
oblíbeného
Rodenova závodu.
Nic není lepší než
běh se zavázanýma
očima a ještě k
tomu svázaní. To už
je taková tradice.

8. den - čtvrtek 21.8.1997
celodenní výlet - motivace viz. příloha
večer
- táborák a vyprávění zážitků

Není nad to slavit na táboře narozeniny či svátek.

Šťastné
oslavenkyně
poprvé - hurá
do vody!

Šťastné oslavenkyně podruhé - není nad
potoční koupel! Čím víc věcí na sobě, tím líp.

9. den - pátek 22.8.1997
dopoledne

- rozcvička
- vodní den aneb výprava k rybníku, vodní hrátky
odpoledne
- kvíz - znalost okolí
- přehlídka rodových zbraní spolu s ukázkou bojového umění
- hledání draka
1. rozšifrování zprávy
2. nalezení klíče
3. objevení draka
večer
- vysílání televize
- bojovka - vždy dvě družstva proti sobě, úkolem je dostat se na soupeřovo
území a ukrást mu jeho vlajku. Každý hráč má život v podobě fáborku
zastrčeného za pasem. Hraje se za tmy.

K obědu budou brambory,
proto hurá škrábat! Nutno
podotknout, že ztráty na
váze materiálu se u některých
jedinců pohybovaly až k
hranici 50%.

Zlý dvouhlavý drak Šmak střeží truhlu s
pokladem ve své jeskyni.

Vodní den u rybníka Kačer

Nejlépe bylo na molu

Jiří Šárka Slabý
Zaskočen.

Na této fotce stojí za povšimnutí
především Vojtovi nové plavky, které
vybírala sama 2. hlavní programová
vedoucí Pavla (viz. foto dole).

Noční bojovka

Visící chuchvalec aneb
Vojta rozdává životy v
podobě bílých fáborků.

Připravit, pozor,
plížením vpřed!

Nedaleký židovský
hřbitov
byl jako
stvořený pro noční
hry. Ne náhodou se
proto nejednou stal
cílem nočních výprav.

10. den - sobota 23.8.1997
dopoledne
odpoledne

večer

- přehrada
- Stoupův memoriál - soutěž lodiček na potoce
- kvíz - hvězdná obloha
- Kocourkovský slavík aneb přehlídka hudebních hvězd
- příprava na táborák
- závěrečný táborák
- A - cesta na hřbitov - závod jednotlivců

Stoupův memoriál
Letos se konal již druhý ročník oblíbeného Stoupova memoriálu. Každé družstvo nominovalo svojí
nejlepší loď, ty spolu potom soutěžily na dravé vodě zdejšího potoka.

HMS Šárka dnem vzhůru

Kocourkovský slavík
aneb soutěž pěveckých talentů.

Přehlídku zahájili nesoutěžním příspěvekem
vedoucí. Vojtěch alias Steve a Přemek coby
tlustá bréca vedoucí. Ta když běží polese, tak
všechno na ní třese se.
Jinak též milenci v teniskách.

Odborná porota a
právě vystupující King
of Havlan.

John Albert Lenon a
hudební těleso
Brouci.

Bláznivá skupina
Švédská čtyřka

Perličkou byla árie z
Prodané nevěsty
Znám jednu dívku, ta
má dukáty v podání
našich předních
operních pěvců

Skupina Berušky
aneb hudebně a
pohybově ztvárněná
rekonstrukce
epidemie. Míša
zrovna vyprazdňuje
obsah svého žaludku
do připravené emitní
misky. První pomoc
dává Havlan Houp.

Přehrada
Tento závod se stal také velmi oblíbeným a to především díky jeho úvodní etapě, kdy jak řekl
Vojtěch: „Trasa vede mimo jiné i přes malý rybníček. Vody je tam tak něco nad kolena“. Hloubku
vodní hladiny můžete posoudit sami.

11. den - neděle 24.8.1997
dopoledne

- rozcvička
- balení, úklid
- závěrečný nástup s vyhlášením celkových výsledků a zhodnocením tábora
- odjezd

Závěrečný nástup a poněkud netradiční způsob snímání vlajky. Pavla totiž koupila krátké lanko.
Mělo to však i své výhody. Během celého našeho pobytu zde se ani jednomu přepadu nepodařilo
vlajku ukrást.

Společné foto

Valčíček na
rozloučenou

Balíme a nakládáme
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