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Sehnat véhikl

Motorku

Rimmerovi 
bude 

fungovat 
jenom 

zpátečka.

Motorku Krytonovi 
nesvítí světla.

Sportovní 
auto

Lister píchne 
gumu. Čtyřkolku

Kocourovi 
došel benzín 
a musí tlačit.

Dopravit do 
restaurace

2

Jídlo

Toasty

- chleba
- Ďábelskou 
pomazánku
- curry

Krytonovi 
místo oleje 

vodu.

Pomazánka

- chleba
- ryby
- kečup

Listerovi 
místo curry 

sladkou 
šlehačku

Gaspačo

- voda
- protlak
- sůl

Kocourovi 
místo chleba 

sladký 
pišingr.

Mazadlo

- olej
- Worchester
- olivy

Rimmerovi 
místo soli do 

polévky 
jedlou sodu.

Pití ležák
Rimmerovi 

místo pití 
ocet.

mléko
Krytonovi 
místo pití 

ocet.
káva

Listerovi 
místo pití 

ocet.

koncentr. 
solný 
roztok

Kocourovi 
místo pití 

ocet.

3 Zadostiučinění Sbalit 
Kochanskou

Krytonovi 
se vzbouří 

ruka 1, 2 i 3, 
takže nebude 
schopen prát, 

ani žehlit.

Provést 
novou šatní 
skříní přes 

několik 
časových 
pásem.

Rimmerovi 
přijde otec 
říct, že je 
absolutní 

pako.

Večírek s 
admiralitou, 

autogra-
miádu 

svých knih 
a uznání od 

otce.

Kochanská 
porodí 

Listerovi do 
oběda 6 dětí 
a stane se z 
ní ukrutná 

semetrika a 
slepice.

Hromadu 
špinavého 

prádla

Všechno 
šatstvo v 

Kocourově 
skříni bude o 
2 čísla menší. 

1. Problémy s dopravou:

Funguje-li jen zpátečka, chodí se s autem pozpátku.
Nesvítí-li světla, všichni si zavážou oči, krom jednoho, který je vede.
S píchnutou gumou musí všichni kulhat.
Bez benzínu někteří nesou, ale každého nosiče musí jeden další tlačit.

2. Záměny jídla a pití se zařizují podplacením Otce Résórse, který pak vydá jinou komoditu pod záminkou že požadovaná 
není a nebude. Škodíci se musí k Résórsovi dostat dřív, než správná skupina.

3. Zadostiučinění se prostě odehraje či oznámí a poškozený pak odehraje zklamání.



Lister

1.a Lister chce motorku. Silný a reprezentativní stroj.

1.b Dále chce, aby Rimmerovi fungovala u auta jen zpátečka.

Jakýkoliv véhikl vyrobíte z cca 3 přiměřeně silných větví. Pro auto nebo čtyřkolku z nich uděláte např. trojúhelník. Pro 
motorku vyberete dobrou větev, na kterou si lze obkročmo bezpečně sednout, a přiděláte řídítka. Na véhiklu budete 
muset svého hráče bez úrazu dopravit do restaurace! Uvažte, zda si nevzít s sebou i zdroje pro případnou drobnou 
opravu véhiklu. Otec Résórs vám poradí, na co postačí jen karta zdroje a na co budete muset najít hmotné zdroje.

2.a Lister požaduje k jídlu toasty s ďábelskou pomazánkou (chléb, ďábelskou pomazánku, curry) a k pití ležák.

2.b Dále si přeje, aby Krytonovi byla místo oleje podána voda a Rimmer dostal k pití vodu s octem.

Suroviny lze opatřit u Otce Résórse. A tamtéž lze zařídit, aby některá surovina pro někoho došla. Kdo dřív přijde, ten dřív 
mele.

3.a Lister si přeje sbalit Kochanskou.

3.b Také si přeje, aby se Krytonovi vzbouřily ruce 1, 2 i 3 (tedy všechny, i náhradní), aby nebyl schopen prát, ani žehlit.

Vytvořte virtuální model požadované situace, nebo předmětu. Nanoboty, viry a jiný záškodný materiál dle vlastní fantazie 
a výkonu X-Boxu vydá známý Otec Résórs.



Kocour

1.a Kocour chce motorku. Něco vhodného k jeho atraktivnímu zevnějšku.

1.b Dále chce, aby Krytonovi nesvítila světla.

Jakýkoliv véhikl vyrobíte z cca 3 přiměřeně silných větví. Pro auto nebo čtyřkolku z nich uděláte např. trojúhelník. Pro 
motorku vyberete dobrou větev, na kterou si lze obkročmo bezpečně sednout, a přiděláte řídítka. Na véhiklu budete 
muset svého hráče bez úrazu dopravit do restaurace! Uvažte, zda si nevzít s sebou i zdroje pro případnou drobnou 
opravu véhiklu. Otec Résórs vám poradí, na co postačí jen karta zdroje a na co budete muset najít hmotné zdroje.

2.a Kocour požaduje k jídlu rybí pomazánkou (chléb, ryby, kečup) a k pití mléko.

2.b Dále si přeje, aby Lister místo curry dostal sladkou šlehačku a Kryton dostal k pití vodu s octem.

Suroviny lze opatřit u Otce Résórse. A tamtéž lze zařídit, aby některá surovina pro někoho došla. Kdo dřív přijde, ten dřív 
mele.

3.a Kocour si přeje být proveden svou novou šatní skříní, která zasahuje do několika časových pásem.

3.b Také si přeje, aby Rimmerovi přišel vlastní otec říct, že je tento absolutní a totální pako.

Vytvořte virtuální model požadované situace, nebo předmětu. Nanoboty, viry a jiný záškodný materiál dle vlastní fantazie 
a výkonu X-Boxu vydá známý Otec Résórs.



Rimmer

1.a Rimmer chce rychlé sportovní auto.

1.b Dále chce, aby Listr píchnul cestou do restaurace pneumatiku.

Jakýkoliv véhikl vyrobíte z cca 3 přiměřeně silných větví. Pro auto nebo čtyřkolku z nich uděláte např. trojúhelník. Pro 
motorku vyberete dobrou větev, na kterou si lze obkročmo bezpečně sednout, a přiděláte řídítka. Na véhiklu budete 
muset svého hráče bez úrazu dopravit do restaurace! Uvažte, zda si nevzít s sebou i zdroje pro případnou drobnou 
opravu véhiklu. Otec Résórs vám poradí, na co postačí jen karta zdroje a na co budete muset najít hmotné zdroje.

2.a Rimmer požaduje k jídlu polévku Gaspačo (voda, protlak, sůl) a k pití kávu.

2.b Dále si přeje, aby Kocourovi byl místo chleba podán sladký pišingr a Lister dostal k pití vodu s octem.

Suroviny lze opatřit u Otce Résórse. A tamtéž lze zařídit, aby některá surovina pro někoho došla. Kdo dřív přijde, ten dřív 
mele.

3.a Rimmer si přeje být admirálem, prožít večírek s admiralitou a autogramiádou svých knih o vlastní hvězdné kariéře a 
dočkat se konečně slov uznání od svého otce, se kterým nikdy nevycházel dobře.

3.b Také si přeje, aby Kochanská porodila Listerovi do oběda 6 dětí a stala se z ní ukrutná semetrika a slepice.

Vytvořte virtuální model požadované situace, nebo předmětu. Nanoboty, viry a jiný záškodný materiál dle vlastní fantazie 
a výkonu X-Boxu vydá známý Otec Résórs.



Kryton

1.a Kryton chce silnou čtyřkolku, vhodnou do jakéhokoliv terénu.

1.b Dále chce, aby Kocourovi došel cestou benzín.

Jakýkoliv véhikl vyrobíte z cca 3 přiměřeně silných větví. Pro auto nebo čtyřkolku z nich uděláte např. trojúhelník. Pro 
motorku vyberete dobrou větev, na kterou si lze obkročmo bezpečně sednout, a přiděláte řídítka. Na véhiklu budete 
muset svého hráče bez úrazu dopravit do restaurace! Uvažte, zda si nevzít s sebou i zdroje pro případnou drobnou 
opravu véhiklu. Otec Résórs vám poradí, na co postačí jen karta zdroje a na co budete muset najít hmotné zdroje.

2.a Kryton požaduje v restauraci Mazací směs (olej, worchester, olivy) a k pití koncentrovaný solný roztok.

2.b Dále si přeje, aby Rimmer dostal do polévky místo soli jedlou sodu a Kocour dostal k pití vodu s octem.

Suroviny lze opatřit u Otce Résórse. A tamtéž lze zařídit, aby některá surovina pro někoho došla. Kdo dřív přijde, ten dřív 
mele.

3.a Kryton si přeje hromadu špinavého prádla, pračku a žehličku.

3.b Také si přeje, aby všechno šatstvo v Kocourově skříni bylo o 2 čísla menší.

Vytvořte virtuální model požadované situace, nebo předmětu. Nanoboty, viry a jiný záškodný materiál dle vlastní fantazie 
a výkonu X-Boxu vydá známý Otec Résórs.


