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Legendy Zelánie
3. SRPEN 2019 – SOBOTA
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám
ráno dodá kornflejky s mlékem
do vlastního ešusu, k dopolední
svačině okurkový suk. K obědu
bude jako první chod polévka
z červených fazolek a pak výběr
ze zapečených těstovin s masem
a kuřecích jater na cibulce
s omáčkou a brambůrkem.
Posvačíme ohryzkový kompot.
K večeři pak bude tradiční
plesový hotdog, hranolky a cola.

Jaké bylo počasí?

Z rána i k večeru byla trošku
zima
(aspoň
v porovnání
s ostatními dny), ale přes den
bylo skvěle. Sluníčko sice svítilo,
ale nijak zvlášť jsme se nepotili.
Deště a bouřky, která nám
neustále předpověď nabízí se
nám stále vyhýbají a nám to
nikterak nevadí. Snad nám
podobné počasí bude přát i
nadále!

Bodový stav družin

1. I. A.N.G.L.I.E.
(Anglie)

103

2. V. Společenství TR

99

4. II. Rudí vlci

94

3. IV. Zbloudilá legie

81

(IFS)

(Polsko)

(Germáni)

5. VI. Oxroni

66

6. III. Francmágové

49

(Norsko)
(Francie)

Vedoucí oddílů:
I. Sedma+Mat
II. Error+Bodlinka+Tarzan
III. Eda+Kecal+Nakladač
IV. Wydra+Kiki
V. Pat+Šimpo+Bolt
VI. Vitalinea+Well+Kübel

Služba a hlídka dne:
6. oddíl
Huliman: Kübel
Služba: Horal, Smajlík, Suri,
Tatra, Tweety, Anýša
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Modrá vogonská loď! Družinové foto!
Všichni pořád tancují! Slepý Nakladač!
Taktika „na hovno“! LaKom! Další odpadlík!

Nakladač se včera vzbudil s tím, že ho strašně bolí a nevidí na
levé oko. „Vždyť totéž se stalo Errorovi první den!“ hned
křičel Haše. Errora to ale za pár hodin přešlo, navíc na oko
viděl. Nakladač údajně na oko neviděl ani metr daleko. Chodil
celý den s šátkem přes oko a odpoledne byl odvezen do
nemocnice, kde ovšem zjistil, že na očním mají dovolenou.
Nakladač pak řekl, že to prostě vydrží a snad to přejde. Večer už to bylo lepší, ale pořád viděl
rozmazaně. Navíc říkal, že se mu líbí, že vypadá jako Pyrát. Dopoledne se hrála hra „Lodě“. Táborníci se rozdělí a každý dělá článek
libovolného počtu lodí. Každý mohl být motor, sklad nebo dělo. Lodě plné děl přepadaly skladové lodě, nebo se ničily mezi sebou.
Cílem hry ovšem bylo s lodí jezdit ze stanoviště do stanoviště a prodávat suroviny za víc než je nakoupí. Angličané se hned pustili do
taktizování a přiběhli přesvědčit Germány, aby spolu utvořili koalici a měli tak nad ostatními oddíly výhodu. To se Rudým vlkům,
Oxronům ani Společenství TR nelíbilo a tak se rozhodli utvořit koalici tří. Chudáků Francmágů se ani nikdo nezeptal... Ani Angličané
se nijak nesnažili si je získat k tomu, aby vybalancovali sílu týmů. A kdyby tahle jedna chyba
nestačila, Angličané se rozhodli, že sklady nepotřebují a prostě si jen vezmou potřebné motory a
zbytek zaplní děly. Děla zaparkovali u pár měst a tím, že motory odjely, děla se nemohla hýbat. Pro
nepřátelské lodě pak nebyl problém se nepohyblivým dělům vyhnout nebo je velice snadno zničit.
Anglie si tuto taktiku udržela celou hru. „To byla fakt na hovno! Vymyslel to Horal a my ho
poslechli… Komár nám ale říkal, že to nemůže vyjít!“, nadával (a
klikoval za sprostá slova) rozzlobený Hafík. Stále však angličané
skončili mnohem lépe než jejich partneři Germáni, kteří jen dělali,
co se jim řeklo. Mysleli si, že Angličané, vzhledem k tomu, že jsou první, ví, co dělají. Geniální taktiku
měli Oxroni, kteří si na papíry a na ruce nakreslili tabulku, do které při hře doplňovali seznam obchodů
a kolik co kde stojí. Nakonec usoudili, že bude nejlepší běhat pro diamanty. Sice nejdelší cesta, nákup
za 4 a prodej za 18. Po velice zajímavé hře jsme měli naplánované další, ale všichni chtěli trénovat
předtančení na dnešní ples. A pár hodin jim nestačilo, tak jsme celý den jen tancovali a zkoušeli divadlo.
Také jsme si udělali foto po oddílech a jednotlivcích, tak se máte na co těšit. A příští týden budeme
dělat další! Večer jsme uspořádali první sázkovou kancelář LaKom, když jsme chtěli vysvětlit
pravidla, vyrušil nás Vogon v modré lodi, který si jel pro zbytky z Kentucky. Pak jsme si konečně
vsadili! Na to, že si Hořtice překlopí na hlavu misku plnou hořčice - udělala to bez váhání - a jestli
se H. Fort udrží na trámu déle než 45 vteřin - bohužel nevydržel. Táborníci vydělali při sázení
celkem pěkné balíky. Večer nás také opustil nás zásobovač Michal, který má bohužel jiné
povinnosti. Každý oddíl od něj dostal sladkou odměnu a on na oplátku hobla a potlesk. Díky!

Přístav je civilizace!?! Pi-pi-pi-piráti?! YARR!
Princ diplomatem! Země na obzoru! Togron je Norgoth?!?!

Princ Leandr dnes ráno, dle rady starého Orákula, dorazil do přístavu, který, k jeho
překvapení, je civilizací. Zjistil, že majitelem celého přístaviště je jeho starý známý
z války, který po válce vyrazil na moře a začal obchodovat s okolními přístavy, na
čemž začal vydělávat natolik, že si mohl pořídit přístav vlastní. Princ Leandr se s ním
dohodl, že když lodníkovi před lety zachránil život, tak princi vlastně dluží, takže princ
si od lodníka všechny lodě vypůjčí zadarmo. Poté, co se celá expedice vydala na moře,
princ usoudil, že bude lepší, když využijí stejnou taktiku co lodník a vydělají si
překupováním surovin, že žezlo ještě nějakou dobu může počkat. Znělo to jako docela
fajn plán, dokud ale nenarazili na piráty, kteří začali expediční lodě plundrovat. Naštěstí princovy lodě byly
mnohem lépe vybaveny a piráti byli rychle zničeni. K večeru tedy expedice již konečně dorazila k plážím království Khorne. Večer jsme byli
svědky toho, jak kněžka konfrontovala králova rádce Togrona s tím, že jí její Bůh prozradil, že se jedná o temného Norgotha. Chvíli se jí
Norgoth smál, že šla právě za ním, ale ona začala kouzlit a Norgotha oslabila. Chvíli se i zdálo, že jej dokonce porazí. Nával bolesti a vzteku však
v Norgothovi vyvolal příboj síly a kněžku přemohl svým kouzlem, pomocí kterého ji ovládl a rozhodl se, že ji využije později.

Bufet zas vyprodán!

Celý polední klid (i po něm) si někdo chtěl
něco koupit v táborovém Bufetu.“Oběd
jsem snědl, ještě jsem si byl přidat, ale
lízátko a tatranka jsou stejně super!“, radoval
se Piko s rukou plnou táborových Dol-Árů.
Ke konci poledního klidu už nám toho
v bufetu moc nezbývalo, tak se musel zase,
stejně jako předvčírem, dokoupit při nákupu
zásob.

Stobodová Anglie!

Láska, sex a něžnosti
Rey-nok se snaží sbalit Bendera, celý den ho pošťuchuje a její
přízeň se mu snaží dát najevo pomocí přísloví „Co se škádlívá,
rádo se mívá“. Bender to však vidí jinak. „Ta holka mě šikanuje“,
brečí v komárovo chatce. A už dnes musíme řešit ples. Suri byla
pozvána Horalem. Na Kiki tak zbyl Jezdec, obě dívky ale vypadají spokojeně. Zítra
však ještě uvidíme, které páry spolu zítra budou plesat. Adél byla ráno zklamaná, když
zjistila, že na službě byla Anký. Chtěla totiž co nejvíce času trávit se Srnou. Srna jí to
však vynahradil, a celý polední klid s ní seděl u ohniště. Leo dnes přinesl malý dáreček
Palmě a ta mu to oplatila skromným polibkem. Blesk byl zase zahlédnut, jak na hřišti
vášnivě debatoval s Žalkou. Když se pak vydal na cestu zpět, celý se usmíval a červenal.
Dryft celý den sledoval Anýšu a Anký se tradičně tulila ke každému, koho potkala.

Dlouhá léta
jsme měly
Čeká nás
po
dvou
týdnech Předtím, než to rozjedeme na již 21. Plese SpT družiny
oddíly během hry Královský šat se všechny družiny pokusí vystrojit
Včerejší prasáci:
s maximálně se na ples. Po dopolední expedice dorazí do Údolí padlých
Zase žádní nebyli, všichni mají
30
body. králů, kde budou bojovat proti Gorgonám, jejichž pohled
uklizeno. Už vymýšlíme nový Poslední dobou se ovšem s bodovanými činí z lidí kámen. Odpoledne družiny dostanou poslední
systém, příští rok bychom ho hrami roztrhl pytel a díky tomu Anglie již 6. šanci, během oddílového volna, připravit vlastní předtančení na Ples. Hromadně po
měli představit, nebojte se, den
překonala
stobodovou
hranici! družinách projdou také očistou těla v Janových lázních a čas bude i na osobní volno,
všechno se tím vyřeší!
což naše tábornice před Plesem urputně vyžadují. A trsat budeme až do noci..
Gratulujeme!
„NO NEJSOU ÚPLNĚ NEJBYSTŘEJŠÍ, ALE STEJNĚ VEDOU! MĚLI BYSTE SE STYDĚT!“ (SEDMA O SVÉM ODDÍLU NA OSTATNÍ VEDOUCÍ)

