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Dvakrát nevstoupíš do jedné řeky, říká se – ale jen v případě, že nepoužíváš
Nimrodův autokanon!
Olomoucké Mistrovství republiky 2017 mělo být pouhým výstřelem do temnot a prázdnot,
které za posledních 20 let Doomtrooper postupně obestřely. Vzpomínali bychom dlouho
a s nostalgií na přípravy jednotlivých výprav bohatě dokumentované na Facebooku
a neskrývanou radost z prvního velkého turnaje po 15 letech, ale také na děravá pravidla,
přešlapy rozhodčích a hádavé hráče. To byly hlavní důvody, proč jsme se letos rozhodli pro
druhý výstřel do tmy lehce rozjasněné zábleskem z výstřelu prvního.
Znamenalo to od základů překopat pravidla z posledního mistrovství a vytvořit tzv. Knihu
zákona neboli Turnajová pravidla hry Doomtrooper. Vycházeli jsme převážně z Winternetu,
osobních stránek Bryana Wintera, otce naší hry, což jsou jediná oficiální a dopodrobna
přepracovaná pravidla, která v současnosti existují. Sporné výklady textů na kartách jsme zase
řešili s pomocí anglických originálů. Seznam zakázaných a omezených karet byl pojat
netradičně se zaměřením na bojové balíčky – omezením (zakázáním) karet, které plošně
blokují souboj nebo znevýhodňují určitou příslušnost či skupinu bojovníků. Po jeho rozeslání
jsme hráčům nechali týden na připomínky, poté jsme ho na jejich základě upravili a uzamkli
pro další úpravy. Zároveň do turnajového formátu přibyly tři další edice – poslední oficiální
Paradise Lost (a tedy otevření Stanice jako nové oblasti vlivu) a dvě neoficiální – Ragnarok
a Heresy (s několika důležitými kartami). Dotazů na pravidla, stejně jako na výklad textů
karet bylo na rozdíl od loňského turnaje minimum, až jsem z toho byl lehce nervózní, ale
nakonec vše dopadlo mnohem lépe než posledně – nikdo se nepohádal kvůli pravidlům, nikdo
nehaněl rozhodčí. Dokonce dvě Mozkové bomby navíc v herním balíčku jednoho z vás byly
soupeřem odpuštěny za pár plechovek piva.
Za pomoc bych chtěl poděkovat především Zackovi, Martinovi, Ageovi, Typosovi a Lukemu,
kteří se na finální podobě výše vyjmenovaných dokumentů podíleli nejvíce.

Páteční setkání hráčů
Velmi přátelské setkání všech příznivců Doomtrooperu proběhlo v olomoucké restauraci
Torture. Přiléhavý název nás měl připravit na originální pokrmy jako Trhanův oživený hrob,
Mrtvola mexického vězně nebo Vývar celestýnského běžence; dokonce se objevila i jídla
z prostředí Doomtrooperu jako Gaunerův útěk nebo Vinckova nasládlá nástraha…
Kolem osmé hodiny večerní jsme byli komplet (asi 20 lidí) a mohli zahájit doprovodný
program v podobě vědomostní soutěže DT Riskuj s originálním světelným přihlašovacím
zařízením (made by Zack). Tři týmy po třech soutěžících odpovídaly na otázky typu: kdo
ilustroval kartu Bauhausská korporační banka, z jaké sady je karta s názvem Zakalená pěst,
vyjmenujte hodnoty Hrůzného důstojníka, jak se jmenuje hlavní představitel Studia Parente
nebo uveďte přesné označení samopalu „Stíhačka“. Druhého kola se zúčastnily již jen dvě
trojice, z nichž zvítězil tým ve složení Nikotin, Pavel, eMH (historické znalosti nakonec
převládly nad těmi číselnými, avšak velmi těsně).
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Sobotní mistrovství
Mistrovství republiky roku 2018 se odehrálo 3. listopadu v reprezentativních a historických
prostorách Laudonova sálu olomoucké Pevnosti poznání. Turnaj se konal v Olomouci
především kvůli moravským hráčům – jeden účastník z Brna (kde příliš hráčů není) a jeden
účastník z Ostravska (kde je naopak hráčů více než dost) mluví za vše. Situaci naštěstí
zachránila účast šesti hráčů z Olomouce a okolí. Nakonec se vás sešlo 26.
Hlavním rozhodčím byl vyhlášen Danny, který se turnaje jako hráč tentokrát neúčastnil;
„čárovými rozhřešiteli“ se stali Martin a Zack. Hráči byli rozděleni do osmi základních
skupin, kde hrál každý s každým jednu hru. Vítěz skupiny postupoval do osmifinále
automaticky, druhá a třetí místa (z různých skupin) musela o postup bojovat. Čtvrtá místa
(pokud byla) naopak automaticky vypadávala. Pro hráče, kteří nedosáhli na vyřazovací boje,
byl přichystán miniturnaj s žoviálním názvem Loser Cup; hlavní cenou (útěchy) byla česká
karta Zrádná štěstěna.

Příznivci světa Mutant Chronicles po odehrání základní skupiny

Očekáváno bylo mnoho bojových a korporačních (kmenových) balíčků; první se víceméně
potvrdilo, druhé nikoli. Bojových balíčků bylo poměrně hodně, přestože se v nich velmi často
opakovala čtveřice karet Primitivní past, Poddejte se, Smrtelné zranění, Zanícená zranění
a spoustu vyřazovaček bojovníků. Korporačních balíčků bylo naopak málo, konkrétně šest:
3x Imperiál (vše Zákopníci), 1x Mishima, Bauhaus a Kybertronik. Kmenových balíčků se
sešlo ještě méně, přesněji dva Synové Rasputina. Souboj Černá legie vs. Bratrstvo opět
vyhráli zplozenci z Desáté planety poměrem 7:2 balíčkům. Nejvíce hráčů (devět) vyslyšelo
volání Kartelu a jeho obecných bojovníků v čele s Agentem Nickem Michaelsem a velmi
oblíbeným Potulným žoldákem, který se stal jako loni ústřední postavou většiny vítězných
decků, přestože Obětní beránek a Tajemství byly letos zakázány.
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Zackův příspěvek
Bylo, nebylo… Teda hlavně bylo a byla to paráda! Skoro by se mi chtělo napsat „proběhl
festival hráčů a fanoušků karetní hry Doomtrooper a světa Mutant Chronicles“. Před lety jsem
na různých evropských webech vídával heslo: „Keep Doomtrooper alive!“ Po tomto víkendu
si myslím, že toho o moc víc udělat nelze. Hráči jsou v republice rozděleni do lokálních
skupin, a byť jich spousta pravidelně jezdí do Prahy na turnaje DT Tour, největší pozornost se
upíná na olomoucký turnaj.
Druhý ročník této slavnosti přivedl na svět opět olomoucký harcovník Danny, přidal tak další
zářez na pažbu své tvůrčí a organizátorské činnosti! (Ve zkratce připomenu: organizace dvou
celorepublikových turnajů v Olomouci, produkce a tisk sad Heresy a Corporate Wars, tisk
dalších českých promo karet, příprava pamětihodností: trička, záložky, Kniha zákona,
odznaky atd.) Tohle všechno jsou stovky hodin času, nezměrného úsilí a nemálo peněz. Před
Dannym smekám a děkuji! Doomtrooper je moje srdcovka a díky lidem jako jsou Danny
a Martin (org. DT Tour) máme hru pod rukama hmatatelně živou. Ještě jednou tedy – díky
borci!
příprava
Ihned po čtvrtém turnaji DT Tour (booster draft 30. září) jsme započali s přípravou na
olomoucký turnaj (DTO 2018). Tréninkové uskupení ve složení Martiin, Kubas, Zack doplnil
ve druhé polovině ještě eMH a testování jelo na plné obrátky. Kohortou se proháněli
Martiinovi kacíři, Mužstvo vyplnilo nejdříve Bratrstvo, poté Kybertronik s vraždícími
Chemimany, následně Imperiální Zákopníci se svým vozovým parkem… Poslední týden se
pak finalizovala myšlenka s Potulným Žoldákem a kombinací Poddejte se, Smrtelného
zranění a především Průzkumných netopýrů. Tímto děkuji výše zmíněným borcům za
všechen jimi věnovaný čas. Navíc díky za výkon ve čtvrtek 1. listopadu, kdy všichni přiložili
ruce k dílu a společně se podařilo dokončit repliku Nazgarothu v životní velikosti!
pátek
V den odjezdu jsem se ráno omluvil z práce a jal se transportovat Nazgaroth Kachovi, který
nám atrakci přesunul do a z Olomouce ve svém Plenitelském transportéru. Děkuji mistře!
Následně jsem do zavazadla uložil Atentátnické brnění a sepsal decklist. V 16.33 jsme s naší
skupinou osobností (eMH, Martin, Martiin, Zack, Kubas – seřazeno podle věku) nasedli na
vlak a pelášili směr Haná. Cestu jsme si krátili hraním DT a pojídáním sushi.
Ubytování v hotelu (Stahlerův) Palác jsme volili záměrně, neboť je doslova přes ulici od
restaurace Torture (součástí řetězce restaurací Inkviziční mučírny), kde se v místním salonku
konal páteční i sobotní večerní program.
Již během příjezdu bylo z dálky možné zahlédnout známé postavy, jak na ulici odpalují své
dýmovnice a po ubytování následovala naše (ne)překvapivá invaze do restaurace. Po večeři
vypukla organizační tisková konference následovaná vrcholem večera: vědomostní soutěží
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DT Riskuj. 9 neohrožených válečníků se rozdělilo do 3 týmů a jalo se dokazovat své znalosti
karet, sad, hodnot, tvůrců, ilustrátorů a já nevím, čeho všeho ještě!:D Týmy ve složení Kach,
Martenssen, Alakhai (Triáda), eMH, Pavel a Nikotin (VBS – Vylepšený bezpečnostní systém)
a Padlar, Martin a Béďa (Žoldnéři). V původním plánu byla 2 kola, přičemž vítězný tým
z prvního kola by se rozdělil a hrál by každý za sebe, jenže ke štěstí organizátorů, skončily
2 týmy se shodným počtem bodů, a tak do finále postoupily 2 týmy. Což byla větší legrace.
Přes první kolo neprošla Triáda (přestože ji sázkové a právnické kanceláře pasovaly do role
favorita :D). Druhé kolo bylo jako na houpačce, mnoho heroických správných odpovědí
a brilantní závěrečný výkon Nikotina, který snad použil Zdokonal se (dal si další Plzeň)
a urval tak výhru pro svůj tým. Po půlnoci se všichni uchýlili do svých skrýší, aby načerpali
potřebnou energii na turnajový den.
sobota
Rok se s rokem sešel a s Martinem jsme znovu vstávali na ranní rozcvičku (8 km výběh
k nastartování organismu a uklidnění mysli). Tentokráte ovšem vybíháme do deštěm zalité
Olomouce. Po snídani se vydáváme na pochod do Pevnosti poznání. Fantastický prostor
historické budovy nám připravil parádní kulisu pro náš event. Jako součást Velkého
olomouckého deskohraní jsme zaplnili nám přidělený prostor a okupovali jsme také pódium
a plátno, kam se promítaly tabulky a výsledky z průběhu turnaje. Prvním překvapením byly
odznaky s obrázky bojovníků pro účastníky turnaje. K registraci všichni obdrželi odznak,
vstupenku a nové české promo karty. Hráči také přebírali trička vytvořená k MČR a předávali
decklisty. Po upřesnění systému turnaje a zodpovězení dotazů následovalo rozdělení do
skupin.
26 hráčů v 8 skupinách (2 skupiny po 4, ostatní po 3). Za zmínku jistě stojí skupina 1 (neboli
„skupina smrti“) – ostřílení borci eMH, Roman, Nikotin a hrdý nositel vlajky Bratrstva Ivo.
Los mi přiřkl skupinu 2 ve složení Boras, Petr (se kterým se přetahujeme o vedení v letošní
DT Tour) a já. Samozřejmě, jak to bývá, Kubas a Martiin (tréninkoví parťáci) se potkali ve
skupině 8.
První hru jsme rozehráli s Borasem. Ten mi nejdříve zmasakroval jednoho netopýra, ale balík
se mi následně parádně roztočil, soupeři se nedostávalo bodů, a když Borasovi nezůstala ani
jedna karta v ruce, tak si Žoldák došel sabotáží pro první vítězství 40:1. Ve druhém zápase ve
skupině Boras vyzval Petra a po lítém bratrovražedném boji mezi obecnými bojovníky
triumfoval poměrem 12:9. Můj následný duel s Petrem ovlivnila chvilku po začátku mnou
vyložená Blokáda, která Petrovi znemožnila vykládání dalších Osobních strážců a zasekla mu
ruku; vzhledem k systému postupu (vítěz skupiny postupoval přímo do osmifinále a hráči na
druhém a třetím místě do předkola) Petr zápas vzdal a soustředil se na předkolo.
První místo mi zajistilo pauzu, a tak jsem okouknul duel mého příštího soupeře z dvojice
Padlar vs. Bauhaus. Tím byl po lítém boji Padlar. Jeho Stopaři a Behemoti vybojovali výhru
28:17. S Padlarem se utkáváme na turnajích pravidelně již od ligy z roku 2008. Ten se však
vůbec nerozpakoval a do hry posílal své hordy! Začátek byl plně v jeho režii, okamžitě byli
na stole 2 Behemoti a kosili, co jim do cesty přišlo. K tomu plnil úkoly, a když už jsem
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konečně protlačil Smrtelné zranění na Behemota, byl vybaven Sebevražedným úkolem…
Zhruba v polovině osmifinále Padlar vedl 24:10. Hru se mi podařilo otočit až ve chvíli, kdy
vyřazovačky a nedostatek bodů vyčistily stůl. Žoldák si mohl dojít pro další vítězné body a za
další 2 kola karta na splacení dluhu souboj ukončila 24:40 v můj prospěch.
Mým soupeřem pro čtvrtfinále se stal Nikotin (vítěz „skupiny smrti“) a jeho obávané kombo
Alakhai s Vlčounem. Na časový limit nedal v osmifinále šanci letošnímu vítězi obou booster
draftů a zástupci Olomoucké ligy Typosovi. O Typosově kvalitním tréninku se před turnajem
nesly zvěsti; bronzový hráč loňského mistrovství a jeho Zákopníci v čele s Plukovníkem
Max-very-wellem však po úmorné bitvě padli a Nikotin zvítězil poměrem 13:9. Čtvrtfinále
jsme zahájili s menším zpožděním způsobeným předbitevní meditací. Nikotin rozehrál partii
stylově. Na stůl přifrčel Nassal a vzápětí Alakhai, ze hry se brzy pakoval první Netopýr…
Oba jsme do hry dostali Banku a můj první pokus o Poddání Alakhaie byl sice úspěšný, ale
před Smrtelným zraněním přisvištěla Vlna a (byť Ukradená tam a zase zpátky) odvlnila
Alakhaie do hrobu bez bodového zisku. Jako bonus jsme si v Bance oba nadělali – pěkné
dluhy. Nikotin ovšem během několika kol dluh splatil, odporoučel mi dalšího Netopýra a vedl
2:0… Bez okolků přiznám, že mi v tu chvíli začalo být ouvej. Kombo se Žoldákem
nepřipadalo v úvahu, Nikotin dobře věděl, proti čemu hraje a do hry poslal dalšího Alakhaie.
Zbývala mi prakticky jediná šance, protlačit Poddejte se a dokončit Álu Smrtelným zraněním.
V tom byl ohlášen konec základní hrací doby a po vynucené pauze obou borců jsme rozehráli
prodloužení, tedy poslední kola. Zbývalo odehrát moje předposlední, Nikotinovo poslední
a moje poslední kolo. V předposledním kole se mi podařilo realizovat plán na zabití Alakhaie,
získat 12 vítězných (2:12) a také splatit dluh v Bance. Ufff… Nikotin měl před sebou poslední
kolo a po zvážení svých možností usoudil, že hru již otočit nedokáže. Já tak s VELKOU
dávkou štěstí a vypětím všech sil otevřel brány semifinále!

Jádro Nikotinova stylového balíčku v kombinaci s armádou Nassalů

5

Report – MČR Doomtrooper Olomouc 3.11.2018
Své čtvrtfinále v naší části pavouka zvládnul také Roman. Petra porazil v časovém limitu
21:19. O napínavé souboje tak nebyla nouze. Roman hrál podobným stylem se Žoldákem
s tím rozdílem, že vítězné body se snažil nashromáždit hned na začátku a následně splácet
dluh v bance pomocí Průmyslových komplexů. Začátek ovšem vyšel mému balíčku. Zkraje
mého druhého kola se mi na stole hřála Banka, Pokladnice a Archiv, jako bonus prošlo
Zjevné předurčení a dobíral jsem 10 karet. Zíval na mně prázdný stůl. Z ruky jsem pod Archiv
odložil Převelení a odvanul se na 8 karet, kde čekal Žoldák, Bohem požehnaný a Šum.
Vyložení Žoldáka ještě provázela licitace a jeho výsledná hodnota činila veselých 90. Sabotáž
za 40 vítězných a ukousnutí z dluhu. Začátek Romanova kola. Moje kdykoli. Bohem. Akce
karta z pod Archivu. Akce Převelení = splacení dluhu. Vítězství! 40:0. Postup do finále!!!
To byla hra z říše snů. Přišlo mi to neskutečně dobře (nejlépe za celý turnaj) a k Romanově
smůle neměl v ruce nic, čím by tomu mohl zabránit. Zbývalo vyčkat na soupeře z druhé
semifinálové dvojice. Kubas a Boras sváděli bitvu delší dobu a šťastnější byl Kubas. 40:7.

Semifinále Zack vs. Roman – Zackovo vítězství ve 2. kole

Los nás letos nesvedl do stejné základní skupiny a ve vyřazovacích bojích jsme se naštěstí
také ocitli každý v jiné části pavouka, takže mohlo dojít k repríze loňského finále! Stejně jako
loni jsme spolu balíky stavěli i trénovali, byly de facto totožné, pouze finální verze sideboardů
jsme si nechali pro sebe. Před začátkem finále jsme se probrali sideboardy a tady jsem zcela
nepochopitelně poprvé zaváhal. Namísto uvedení balíku do „bojové“ zahajovací verze ze
začátku turnaje, jsem si prohodil pouze druhé Skryté agenty za Strategické přeskupení
a spoléhal na kartu Falešný útok. Na začátku finále Kubasovi přišlo více bojovníků včetně
Mortifikátora s Autokanonem a odstřelil mi jednoho Netopýra. Následně se mi balík roztočil,
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se Zjevným jsem dobíral více karet… Sešel se mi Falešný útok, Žoldák, Šum, Zlé časy,
Božská inspirace, Předzvěst vítězství, A jedem znovu. Na stole byla Banka (bohužel už
s dluhem) a Čtvrté oddělení, tedy 4 akce. Jako dvě akce jsem se podíval Kubasovi do ruky,
znovu navýšil dluh v Bance a uviděl Poddejte se, Smrtelné a Vlnu (na tu neměl body, ani
Banku), neměl ani Šum. Teď přišlo mé druhé zaváhání, namísto trpělivosti a posunutí hry do
dalšího kola jsem nepochopitelně vyložil Žoldáka a zahrál Falešný útok. Jelikož jsem si
nemohl pomoct body ze Zlých časů z ruky (Kubas by měl body na Vlnu), stačila půjčka jen
na hodnotu 41 (opět to nebylo nutné, mohl jsem Žoldáka vložit třeba za 30, aby v případě
jeho úmrtí Kubas ještě nevyhrál). Jím zahrané Poddejte se jsem vyšuměl a sabotoval za
21 vítězných. Předzvěst vítězství stáhla dluh v Bance o 42 B a to bylo z mojí strany všechno.
Na ruce žádná reakční karta… Kubas dobral a přišel mu Dar osudu! Sáhl si pro Poddejte se,
Smrtelným zraněním kuchnul Žoldáka za 41 vítězných a bylo rozhodnuto!
Stejně jako loni si myslím, že už postup do čtvrtfinále na takhle velkém turnaji je úspěch,
a kdyby mi ještě ráno před turnajem někdo řekl, že obhájím loňské druhé místo, bral bych to
všema deseti! Takhle je to takové veselé olomoucké deja vu. Stejní finalisté (letos i stejná
trička), stejné balíky, stejný výsledek. :D Navíc za měsíc nás čeká druhý vrchol sezóny
v závěrečném předvánočním turnaji DT Tour, takže jak se říká, vždycky je o co hrát!
Prakticky ve stejný okamžik, kdy se rozhodlo finále, vyválčil Roman nad Borasem 3. místo
poměrem 40:18.
Následovalo předávání cen. Náš třetí parťák Martiin opanoval Loser Cup, tedy miniturnaj
mezi nepostupujícími hráči ze základních skupin, a jeho odměnou byla česká karta Zrádná
štěstěna. Kubas ještě obdržel cenu Řezník duší za nejvíce vítězných bodů v jednom zápasu ve
skupině (54) – nerozřezaný karetní arch sady Corporate Wars.
závěr
Po závěrečném fotografování a telefonické objednávce večeří jsme vyrazili na galavečer do
Torture, tam probíhal herní večírek. Jeden kout zabírala oblíbená porno verze Princezny.
Druhý kout Kassova vlastní hra na motivy DT s herními prvky ze 4 her, před kterou smekám!
Třetí kout ovládla Mutant Chronicles RPG a čtvrtý byl kout diskuzní. S blížící se zavíračkou
jsme vystopovali famózní podnik cca 100 metrů daleko – irskou whiskerii Black Stuff. Tam
vesele pokračovala hrstka statečných v hraní Princezny, diskuzemi o všem možném
i nemožném a ochutnáváním zdejších tekutých skvostů. Příjemné zakončení náročného dne.
V neděli jsme zopakovali ranní výběh a po snídani vyrazili na vlak… Cesta se nesla
v duchu hodnocení celé akce, která byla prostě FAMÓZNÍ! Projevily se zkušenosti
z minulého ročníku, každý si odvezl nějakou památku a věřím, že i super vzpomínky.
Olomouc je zkrátka pro Doomtrooper zemí zaslíbenou! Děkuji všem, kteří se jakkoli podíleli
na přípravách, a všem účastníkům! Atmosféra byla skvělá! Velmi rád jsem potkal harcovníky
ze všech koutů republiky a byl toho všeho součástí! Nezbývá mi než doufat, že to nebylo
naposledy…
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Kubasův příspěvek
Ahoj lidi, prý mám napsat pár řádků ohledně letošního Mistrovství republiky v Doomtrooperu.
Tak směle do toho:
skupina
V základní skupině jsem byl já, Béďa a Martiin. S Martiinem se známe – poslední tři týdny
jsme Martiin, Zack, eMH a já trénovali. Tak jsem věděl, co hraje, a nechal jsem ho hrát
s Béďou. Než začali, tak jsem (podle pravidel turnaje) na Béďu nasajdoval (protože bych
viděl, co přesně hraje, a měl bych v první hře výhodu). Kluci začali hrát a já si vzpomněl, že
si úplně nepamatuju, kam jsem dal klíče od hotelového pokoje, protože jsem jako poslední
zamykal. Prohledal jsem si všechny věci a nikde nic; šel jsem se zeptat obou Martinů, ale oba
tvrdili, že jsem je měl naposledy já. Tak jsem se sebral, a jelikož byl hotel asi deset minut od
budovy, kde se turnaj odehrával, vyběhl jsem klíčům vstříc a prohledal celou cestu, kudy jsme
šli. Doběhl jsem až do hotelu, podívat se, zda jsem je náhodou nenechal v zámku – nic.
Seběhl jsem dolů na recepci a zeptal se recepční, jestli náhodou nenašli nějaké klíče – bez
úspěchu. Ale protože nebylo času nazbyt, běžel jsem zase zpátky na turnaj a svou první hru.
Když jsem se vrátil, už měli dohráno. Martiin mi řekl, že aby měl klid na duši, tak se mrkne
do baťohu – a ejhle, klíče tam byly!!! Tak jsme se zasmáli a začal jsem s čerstvě prokrveným
mozkem a nastartovaným organismem (jako Zack s Martinem z ranního běhu) hrát.
Už si to zase tolik nepamatuju, ale asi ve třetím kole s Béďou jsem měl 75 bodů osudu ze
Zlých časů a asi 10 normálních. Za chvíli přišel Potulný žoldák a bylo. S Martinem to
vypadalo podobně – proběhlo Smrtelné zranění, Sabotáž a bylo. Pak jsem měl hrát osmifinále
s Martinem Schenkem.
osmifinále
Jelikož hrál Kmenové válečníky a věděl jsem, že zaúřaduje i Tatsu Gigameka – vyčkával
jsem, až přijde, abych ho mohl co nejdříve sundat. Na začátku hry mi přišel jenom jeden
Netopýr a Mladý strážce (ten dokonce jednou zasabotoval, ale dlouho se neohřál a šel, aby
neprošlo Zjevné). Přišel Soldát plamenometčík, měl na sobě, myslím, Ocasňáka a zabil mi
Netopýra (mám za to, že z Rozsáhlé ofenzívy). Potom přišel Gigameka, proběhla jeho
nebezpečná Sabotáž a já musel navždy vyřadit své vyřazené karty. Vypadalo to se mnou
docela nahnutě. Další kolo mi toho moc nepřišlo, alespoň jsem měl Napálen. Došlo i na další
Sabotáž, ale zároveň prošlo i moje Napálen a soupeř nezískal vítězné body. Avšak Napálen
mi Ukradl, body osudu dostal on a zase jsem musel vyřadit karty navždy! Tak jsme se dostali
do dalšího kola, Martin celou dobu vedl, ale myslím, že se mi podařilo zabít jednoho
Rasputince mým Luteránským učedníkem s OPM. Pak mi konečně přišlo Poddejte se
a dokonce prošlo, ale Martin mazaně zahrál na Gigameku Missing, aby ho uklidil, a já na to
neměl odpověď. Za nějakou dobu ho chtěl zase vrátit zpátky do hry, protože to bylo hodně
vyrovnané a do konce nezbývalo moc času – asi chtěl Gigameku nějakým způsobem úplně
vyřadit nebo ještě jednou zasabotovat, proto sám zrušil Missing. Ale to já už měl připravené
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Smrtelné, Šum, Malou domů a Skryté agenty (a udělal bych to ve svém následujícím kole
taky tak). Byl konec, Gigameka podlehl Smrtelnému zranění, a jelikož mi Kohortu už zase
strážili Netopýři a stanovených 45 minut uběhlo, vyhrál jsem poprvé v turnaji na časový limit.
Ve čtvrtfinále na mě vyšel Luke.

čtvrtfinále
Věděl jsem, že hraje Černou legii, tak jsem si na něj nasajdoval Vzpouru a Očistný plamen
a dal pryč Missing a Tajného atentátníka. Začali jsme hrát, jemu přišel Nejvyšší nekromág
a zase odešel, ani nevím jak. Moji Netopýři mi opět začali chránit Kohortu, a protože Lukemu
moc bojovníků nepřišlo, zase zaúřadoval Žoldák a bylo rozhodnuto. Mým semifinálovým
soupeřem se stal stejně jako loni Boras.
semifinále
Boras hrál, myslím, Místní hrdlořezy a Potulného žoldáka a mám za to, že taky Ex-žoldnéře,
ale to už si moc nevybavuju. Každopádně jsem byl přesvědčený, že pokud vyložím Žoldáka
jako první za jakoukoliv cenu, tak to bude v pohodě. Ale on začínal, vyložil Místního
hrdlořeza a už mi bylo jasné, že v téhle hře budu muset bojovat. A jelikož měl jenom dva
body osudu, tak jsem ve druhém kole vyložil Žoldáka za dva body a zabil Hrdlořeza. Další
kolo jsem sabotoval za celý jeden bod a nic moc se nedělo. Sem tam přišlo nějaké to
Přeprogramován a zase zpátky. A pak Žoldák na chvíli odešel úplně, ale hned co proběhly
Pozitivky, Zlé časy a Banka, přišel zpět. Protože to bylo stále docela vyrovnané (asi 8:7),
přišel jenom za dvacet. Jelikož jsem měl pouze jednu malou kostku, řekl jsem mu, že tam
dávám dvojku jako dvacet. A proběhla Sabotáž za deset. Ale v dalším kole soupeři prošel
placený Dar osudu a už jsem se bál, že Žoldák nepřežije. Soupeř si vzal omylem
Přeprogramován, neboť myslel, že Žoldák je jen za dva body (jako na kostce). Potom už jsem
to nějak dotáhl do vítězství.
finále
A bylo tu finále – myslím, že ze Zackovy strany zasloužené a z mojí – no, jak bych to řekl…
šťastné… Před zápasem jsme hodně sajdovali, protože jsme přesně věděli, co hrajeme, a taky
to, že budeme chtít tomu druhému tu strategii rozbít. A to jsem dosud nenapsal o naší strategii
(sice jsem ji asi ani jednou nezahrál – no, možná s Martiinem ve skupině): mít tři vzdušné
koráby vyložené do Mužstva se Vzdušnou převahou (tzn. dvě Sabotáže v jednom kole), plus
Netopýry (kteří drží Kohortu co možná nejdéle a ještě můžou nakouknout soupeři do karet
v ruce) a jako třešnička Potulný žoldák za čtyřicet dvakrát do prázdna… To jsem věděl, že
neprojde, tak jsem všech pět karet vyhodil a dal tam dva malé Mortíky s Nimrodem,
Zapuzením a Anihilací. Děj se vůle boží!
Petr to pěkně roztočil, držel mě poměrně bez bodů a bez Zjevného a já nakonec hrál jenom
Netopýry. Myslím, že tam byl i jeden Mortík s Nimrodem, který Zackovi zabil jednoho
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Netopýra, ale pak mi ho Přeprogramoval a já si ho musel Převelet. Soupeři přišel Mladý
strážce a následně Žolík taktéž jako Mladý strážce – jeden šel, když jsem ho chtěl
Přeprogramovat, druhého odpálil, aby (snad) neprošlo Zjevné. Jinak jsem stále vedl 1:0 za
zabití jedno Netopýra. :-) Každopádně za malou chvíli dobral, co potřeboval, ale než se
k tomu prolízal, stačil se docela zadlužit (myslím kvůli placenému Daru a kvůli A jedem
znovu). Pak přišel Potulný žoldák, ale jelikož měl dluh, tak mu nestačily body a vyložil ho
pouze za 41. Už jsem jen čekal – na ruce Poddejte se, Smrtelné zranění a Vlna poctivosti, ale
žádný Šum a na Vlnu jsem neměl body. Holt jsem to musel zkusit! Zahrál jsem Poddejte se,
ale neprošlo. Měli jsme oba stejný počet Netopýrů ve stejných oblastech, proto Zack zahrál
Falešný útok a zasabotoval „jenom“ za dvacet, a jelikož jeho bojovník vydělal vítězné body,
zahrál si ještě Předzvěst vítězství, aby získal dvojnásobek bodů osudu. Částečně splatil dluh,
ale tím skončilo jeho kolo a já si dobral – dvě karty, které jsem potřeboval: Šum a Dar.
To jsem už tušil, že protivník moc Šumů nemá – poslední šance, ale neměl jsem body. Zahrál
jsem neplacený Dar, vzal si úplně jasně zpátky Poddejte se, zahrál Smrtelné a bylo!!! :-)

Vítězové Mistrovství republiky v Doomtrooperu 2018 (Bohem požehnaní a osvícení)

Až budete číst tento „román“, asi si budete říkat, jaké dítě to psalo, ale já jsem se tak
i opravdu cítil, protože když jsem byl asi dvanáctiletý kluk, hráli jsme ve čtyřech
Doomtrooper totální válku – já, Zack, Luc (Lukáš Vajgl hrál Doomtrooper snad od roku
1996, tak nějak když to začínalo) a Ondra Zich (ale toho už asi znát nebudete). Hráli jsme
všichni proti všem a já byl opravdu začátečník, a přesto jsem nějakým způsobem vyhrál. :-)
A tak jsem se cítil i tento víkend v Olomouci.
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A nejen kvůli tomu, ale taky proto, že tento víkend jsme hráli karetní hru, na kterou už
spousta lidí zapomněla, mají karty sice někde doma schované a zaprášené pod postelí, ale
už je nehrají. A ejhle – stačí jeden člověk a najednou přišla jedna nová sada (Heresy) a velký
turnaj v Olomouci. A letos vyšla druhá nová sada a Mistrovství republiky v Olomouci.
No prostě klobouk dolů před Dannym protože z 99 % za to může on!
Běda těm, co na něj řekne jen jedno křivé slovo, protože od teď je to náš Patriarcha!
Abych to nějak ukončil – chci poděkovat:
- našemu týmu (Martinu Holubovi alias eMH, Martinu Tabáčkovi alias Martiinovi a Petru
Špánkovi alias Zackovi) za skvělou přípravu, protože bez přípravy bychom asi nikdo tak
daleko nedošli,
- organizátorovi a hlavnímu rozhodčímu (Dannymu) za precizní přípravu, prostředí a skvělou
atmosféru a úžasné ceny,
- rozhodčímu DT Tour Martinu Schenkovi za přípravu formátu turnaje atd.,
- a nakonec hlavnímu moderátorovi Zackovi za výrobu repliky Nazgarothu ve „skutečné“
velikosti, za tiskovku a přípravu hry Doomtrooper Riskuj – to bylo opravdu zpestření, a super.
Takže všem Rozhřešitelům moc děkuju,
- a taky své rodině – těch X hodin strávených u karet a tréninků bylo perných.

Závěrečné foto v Pevnosti poznání
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Turnajové ceny
1. místo: pohár, Kniha zákona, figurka Záludný Alakhai z válečné hry miniatur Warzone
2. místo: pohár, Kniha zákona, prémiové obaly a interaktivní krabička na karty
3. místo: pohár, Kniha zákona, karta Arciinkvizitor Nikodemus (česká alfa)
všichni hráči: nové české promo karty, odznaky s ilustracemi bojovníků od Paula Bonnera
Řezník duší: originální karetní arch nové edice Corporate Wars
Ty už si nějak poradíš!: artbook Spectrum 5: The Best in Contemporary Fantastic Art (1998)

Pár cen již ubylo, ale ty hlavní zůstaly…

Pokud jste report dočetli až sem, jste opravdoví fandové „naší hry“!
Sledovat nás můžete na portálu dtonline.cz neboli Romanových jedinečných stránkách.
Naleznete zde nejen videa a další fotografie z mistrovství, ale také kompletní databázi
českých karet Doomtrooper a informace o dalších chystaných turnajích.

Děkujeme za Vaši přízeň!

12

Report – MČR Doomtrooper Olomouc 3.11.2018
Hlavní zpravodajství ze světa Mutant Chronicles
Aktuální zprávy z Kapitolu: Američtí vývojáři Secret Cow Level chystají už několik let
spuštění online karetní hry Doomtrooper. Po kampani na Kickstarteru však zjistili, že
finance vystačí na zpřístupnění pouze tří příslušností – Mishimy, Kybertroniku a Černé
legie (prozatím zvané Algeroth).
Zpráva z válečné zóny Finských ledových ker: Nipa, jeden z tvůrců legendárních
neoficiálních edic Heresy, Corporate Wars ad., se po obdržení jedné děkovné sady nechal
slyšet, že české vydání Heresy je graficky zdařilejší než finský originál.
Z domova: Na Mistrovství České republiky roku 1996, kde se rozhodovalo o postupu na
jediné Mistrovství světa ve Stockholmu (což tehdy nikdo nemohl ani tušit), byl turnaj
natolik vyhrocený, že někteří hráči křičeli vzteky nebo brečeli zklamáním z prohry.
V mezičase: Cabinet entertainment, současný vlastník práv ke světu Mutant Chronicles,
se nedohodl s Prodos Games, čímž ukončil vydávání kultovní hry válečných miniatur
Warzone. Sláva Cabinetu, smrt Prodosu!
Otcovská rada: Bryan Winter, otec a tvůrce Doomtrooperu, v roce 1996 na Mistrovství
světa ve Stockholmu prohlásil, že už s touto karetní hrou vlastně nemá nic společného
a po celou dobu konání turnaje se opíjel na baru. Tomu říkám užít si mistrovství světa ve
hře, kterou jsem osobně vymyslel! Pravděpodobně si to později rozmyslel a rozhodl se hru
„vylepšit“ jejím 2. vydáním s upravenými a komplexně propracovanými pravidly
Sabotáže. Tento krok někteří hráči z 90. Let dodnes nepochopili. V současnosti Bryan
Winter spolupracuje s americkým uskupením Secret Cow Level na vydání online verze
této nezapomenutelné karetní hry.
Z domova: Karta anglického názvu „Out of Ammo“, neboli naše staré známé „Došlo
střelivo“, byla prvotně přeložena jako „Pryč z Amma“. Původní překladatel, který se
profesně nedožil 1. vydání Základní edice, si totiž hrubě neuvědomil, že „ammo“ není
planeta, na které nefungují střelné nebo zápasnické/střelné zbraně, ale zkratka anglického
slova „ammunition“.
Španělská inkvizice: V Barceloně nejsou žádní otevření hráči Doomtrooperu.
V Barceloně je spoustu skrytých hráčů Doomtrooperu, které se mi kvůli jejich dokonalé
schopnosti vyhledávání úkrytu bohužel nepodařilo objevit. V Barceloně všeobecně
a zarytě tají, že vědí cokoli o světě Mutant Chronicles (jediným důkazem jeho existence,
jenž přede mnou nestačili uschovat, byla zlevněná kniha RPG pravidel v jednom
z místních fantasy knihkupectví).
Z domova: Kalistonianský tanečník neboli Semaiův stoupenec z edice Golgotha, se měl
původně jmenovat Orator. Společnost Blackfire Games, tehdejší distributor hry
Doomtrooper, to však rozvášněnému překladateli z neznámých důvodů nedovolila.
A ještě jednou z domova: Mistrovství republiky v Doomtrooperu roku 2018, které se již
podruhé konalo v Olomouci, opanoval a ve finále drtivým skóre 42:0 zvítězil hráč, jehož
kvality jsou po celé republice dobře známy a kterého nemusíme nikomu dlouho
představovat – Jakub „Kubas“ Slezák!!! Velké gratulace a ovace pro vítěze!!!
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