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SERVIS 
Předpověd na sobotu: 

 

Jídelníček: 

Snídaně: tvarohová pomazánka 

 

Počasí: 

Přišlo další mírné ochlazení, které bylo během 

dnešní bitvy více než vítané. Odpoledne pak 

zkropil horké hlavy bojovníků krátký deštík. 

 

Noční hlídka: Pinkfly Unicorn 

 

Vedoucí dne: Mel 

Služba dne: dobrovolníci 

 

Celkové výsledky hry družin: 

1. Zelení - Greenfly Dragonfly - 87 500 

2. Růžoví - Pinkfly Unicorn - 81 500 

3. Červení - Redfly Adventure Life - 81 000 

4. Modří - Bluefly Infinify - 80 500 

5. Fialoví - Purplefly Butterfly - 70 500 

6. Žlutí - Yellowfly Galaxy - 67 500 

 

Celkové výsledky jednotlivců: 

Nejmladší: 

 1. Sára Špringerová 

 2. Dan Benš 

 3. Jasmínka, Kokos 

Mladší:  

 1. Miki, Čiči  

 3. Kraken 

Starší:   

 1. Šíma, Tomáš Kroužel 

 3. Matthew 

Nejstarší:  

 1. Krysa 

 2. Lenty 

 3. Bořek 

 

Hláška dne:"Skupina dětí tří vteřiny před zásahem z děla:,,Držte se u sebe, tak nás 
nedostanou!" 

 

Láska, perseidy a asteroidy 
Dnešní den se nesl ve znamení ohně , po 
návratu Ádi Trbuškové znovu přeskočila 
jiskra mezi Aďou a Bořkem a byli celý den 
viděni spolu. 
Podle našich zdrojů se spolu při odpolední 
hře i dělili o jednu židli! 
Na druhou stranu Kořala se dnes držel 
stranou, jeho nízká známka iniciativy o 
jakýkoli vztah se naší redakci nelíbí, že by 
snad ztratil zájem? 
Že by snad přestal hledat v taborových 
vodách?  Možná se stále nevzpamatoval z 
uvržení do friendzonu s Bambůčou.  
Jeho trápení naaše redakce bude 
respektovat. 

Co nás čeká? 
Po boji s Aliancí se na bojišti nachází spousta šrotu, 
nevybuchlých granátů (smradlavých fuskometů) a je 
načase sbalit provizorní kajuty/stany obyvatel 
Verony.  
 
Úklid očekáváme, že bude dlouhý a úmorný. 
Prosíme všechny obyvatele Verony o pomoc s 
úklidem po nepořádku Aliančních vojsk.  
 
Hlavní transportní loď odjíždí v 11:00 z Verony a letí 
dle jízdního řádu na našich stránkách: 
http://www.sptlomnice.cz/chci-jet-na-
tabor/pruvodce-tabornika 
Soukromé lodě pro ostatní obyvatele očekáváme 
kolem 12 - 13 hodiny. 

 Aliance rozprášena. Lord Helma uprchl. 
Ráno jsme se vrhli do bitvy proti Alianci v jejímž čele stál zlotřilý Lord Helma. Statečně jsme odolávali 
náletům stíhaček v podobě vedoucích a ubránili zásoby v krčmě. Následně jsme zničili motory, generátor 
štítů i reaktor křižníku a vyřadili ho z boje. Naše letky musely odolávat střelám z Žižkova děla a Afrikovo-
Pavoukové plasmové zbrani. Před obědem nás ještě čekalo znovu dobytí základny. Poté jsme se vrhli na 
zničení pozemní techniky Aliance a sestřelení lodě kontra admirála nadporučíka maršála Bačkůrky. 
Aliance byla již v koncích a následovala závěrečná bitva, kdy jsme vytlačili Alianční vojáky z Verony. 
Jediný lord Helma zbaběle uprchl ve svém modulu. Večer nás čeká vyhlášení vítězů celotáborové hry 
jednotlivců a družin a po sladké odměně i závěrečná triskoška. 
 

Hrrrr na ně! 
Alianční výhružky nebyly jen výhružkami. Opravdu přiletěla celá armáda Aliančních vojsk s Lordem 
Helmou v čele. Malcolm si s Lordem Helmou vyměnil pár slov, ale ani jeden nebyl ochotný přistoupit na 
podmínky toho druhého. Lord Helma na Malcolma vytáhl meč, ale Malcolm byl připravený a zamířil na 
Helmu revolverem. Bohužel revolver selhal a v ten moment začala bitva. Obě strany začali střílet. Lord 
Helma se s mečem, o který záhy přišel, vrhl na Malcolma. Jejich duel nebyl nikým rušen. Nikdo po nich 
nechtěl střílet aby náhodou netrefil velitele svých vojsk. Po dlouhých bojích na více frontách byla Aliance 
zahnána. Bohužel ale při přestřelce byla zraněna Kaylee. O ní se okamžitě postaral Simon, který byl do ní 
zamilovaný. Wash ale takové štěstí neměl. Laser z alianční pušky ho zasáhl do životně důležitých orgánů, 
neměl šanci na přežití. Všichni truchlili pro ztrátu tak skvělého člověka a pilota. Nejvíce ze všech jeho 
žena Zoe.  
K čemu je nakonec válka, když přináší tolik utrpení, že ho ani vítězství nedokáže vyvážit. 
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