
TTTááábbbooorrr   „„„HHHrrraaannniiičččááářřř“““   aaa   „„„HHHooobbbiiittt“““          2299..66..  --  2211..77..22001133  

V letošním roce jsme poprvé absolvovali tábor, který pro skauty a skautky trval 3 týdny, Pulci měli 
dvoutýdenní tábor.  

Program skautů byl inspirován knihou Johna Flanagana „„„HHHrrraaannniiičččááářřřůůůvvv   uuučččeeeňňň“““... Rozhodně to pro 

nové hraničářské učně nebyly jednoduché tři týdny. Skauti a skautky se ocitli v království Araluen, 

kterému vládne král Duncan a byli rozděleni do dvou týmů: RRRaaannngggeeerrrsss   a DDDuuubbbííínnnkkkůůů.  

Ze všeho nej-
dřív jsme se 
museli naučit 
zacházet 
s hlavní 
hraničářskou 
zbraní - 
lukem. Luky 
jsme si sami 
vyráběli a uči-
li jsme se 
z nich střílet. 

Ale hraničáři 
musí být vše-
stranní, proto jsme také jezdili na lodích, učili se šifrovat a roz-
šifrovávat zprávy, stavěli jsme si přístřešky a hlavně jsme dělali 
to, čím musí projít všichni hraničářští učni – pomáhali jsme s va-

řením, úklidem a umívali jsme nádobí. Během celého tábora jsme plnili Haltovy úkoly.  

Také jsme si vyzkoušeli „uvařit“ jídlo 
v Setonově hrnci, maso a brambory 
jsme ale nejdřív museli získat pomocí 
šifrovaných zpráv. Po týdnu táboření 
jsme se vydali na celodenní průzkum-
nou výpravu, během které jsme využili 
všechny svoje dosud získané znalosti 
a dovednosti.  

Jelikož hraničář Halt usoudil, že už jsme se něco nauči-
li, rozhodl se nás vzít na hraničářský sněm, ze kterého 
jsme ale museli rychle odjet, proto jsme společně s Hal-
tem dostali za úkol vystopovat nebezpečné kalkary, kte-
ré ovládá zlý Morgarath. Kalkary jsme skutečně vysto-
povali a nakonec se nám je i povedlo zabít hořícím ší-
pem, nejdřív jsme se ale museli vypořádat a wargali. 
Naše vítězství jsme večer oslavili v krčmě.  

V dalším týdnu jsme opět pokračovali v našem výcviku, vyzkoušeli jsme si lezení po skalách, sla-
ňování, lanové aktivity a také jsme zpívali hraničářské písně. Také jsme se zúčastnili historicky 
první hraničářské olympiády, během které jsme soutěžili v různých disciplínách.  

Ale válka proti Morgarothovi ještě neskončila. Zjistili jsme, že staví tajný most, přes který chce pře-
vést  svoji  armádu  a  napadnout  nás ze zálohy. Proto  jsme  ho museli zapálit a zničit.  Potom jsme  



museli projevit další naše hraničářské doved-
nosti a to sledování a stopování, museli jsme 
zjistit, jaké jsou další plány Morgaratha. Zjistili 
jsme, že chce spojit se Skandijci. Proto Halt 
rozhodl, že musíme nejdřív zničit Skandijce a 
potom porazit oslabeného Morgaratha.  

V posádkách jsme se vypravili na Templštejn, 
kde jsme se utkali se Skandijci a pak jsme 
hned šli na pláň nad Babami, kde jsme koneč-
ně porazili nebezpečného Morgaratha.  

Večer byli vyhlášený výsledky našeho snaže-
ní, nejlépe si vedla Anička.  

 
Tábor Pulců byl inspirován knihou J.R.R. Toliena 

„„„HHHooobbbiiittt,,,   aaannneeebbb   ccceeessstttaaa   tttaaammm   aaa   zzzaaassseee   zzzpppááátttkkkyyy“““ 

Společně s Bilbem Pytlíkem a jeho kamarády tr-
paslíky absolvovali dlouhou cestu k hoře Erebor, 
kterou „osvobodili“ od draka Šmaka. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Vůdcem tábora byl Bohuš Zedník, zástupcem Mrož. Tábora se zúčastnilo 27 členů našeho oddílu. 
                      

                                                                                                                                                                                            zapsala KIKI 

Nácvik záchrany házečkou 

Soutěž o největšího „bahňáka“ 

Zpěv písničky o hobitech, kterou Pulci sami složili 

Mapa Středozemě 


