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Legendy Zelánie
8. SRPEN 2019 – ČTVRTEK
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Budeme v televizi! Triskoška!

Ke
snídani
nám Krčma u
Veselé Mileny
nabídne
vánočku,
makový závin
a kakao. Ke
svačině bude jablko a k obědu,
který tradičně během válečného
šílenství
proběhne
v polních
podmínkách,
bude hovězí
vývar
s krupicí a vejcem. Ke druhému
jídlu si dáme těstovinové motýle
s nivovou omáčkou a kuřecím
masem. Druhá svačina bude
jablečná přesnídávka a rohlík.
Na večeři se těšíme na chléb
s pomazánkou.

Jaké bylo počasí?

Od rána bylo teplo, přestali jsme
topit v Krčmě a přesunuli jsme
mokré věci ven na sluníčko.
Odpoledne bylo krásně, ideální
na hru v potoce. Odpoledne
lehce mrholilo a vydrželo to až
do večera, díky čemuž jsme
museli zrušit oblíbenou Stezku
odvahy.. Dnes už bude hezky, na
celodenní Válečné šílenství to
ani jinak být nemůže. A na
Stezku určitě zavítáme i do
místního
akvaparku,
kde
táborníci prokáží odvahu i
plavbou napříč koupaliště.

Bodový stav družin
1. I. A.N.G.L.I.E.

182

2. V. Společenství TR

173

(Anglie)
(IFS)

3. II. Rudí vlci

162

4. IV. Zbloudilá legie

157

5. VI. Oxroni

146

(Polsko)

(Germáni)
(Norsko)

6. III. Francmágové
(Francie)
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Brutální Notka! Nový brutar! 7 her?!

Nedokončená hra!! Zrušená Stezka odvahy!

Doručili nám nový brutar, protože se starý nad prostorem proděravěl a na ohínek nám tekla
voda. „Jo to je fakt blbý, když ohřejváš vodu a ona ti přitom do toho ohně teče“, mudroval
zkušeně Hafík. Roman se pustil do práce, odstranil starý brutar a nainstaloval nový. Tu ale
zjistil, že zapojil do sprchy dva horké přívody vody a do kuchyně dva studené, tedy ve sprše
tekla jen horká, tak to musel Labuš předělat. Nový brutar je ale celkem dobrý, ten předtím
jsme měli dlouho a za výměnu jsme rozhodně rádi. Dneska se Notka při odpolední hře
rozeběhla, aby urychlila absolutně jisté vítězství svého týmu, když kde se vzal, tu se vzal pařez. Pochopitelně o něj
zakopla a poranila si nohu. Dostala obvaz a berli. „Další den je závěrečná bitva a ona bude mít zakázáno běhat, to je jak kdyby Žába
tajně fandila nějakýmu týmu a chtěla zabránit Zbloudilé legii ve vítězství...“, analyzoval situaci Haše. Na půl třetí jsme byli domluvení
s Českou televizí, že se na nás přijedou podívat a udělají reportáž do Zpráviček na Déčku. Volal Komárovi asi hodinu před časem
očekávaného příjezdu, že jsou v Chrudimi na obědě, ale i tak se jim povedlo dorazit o 40 minut pozdě. Dorazili akorát, když jsme
ukončili jeden program a vrhali jsme se na scénky a na další hru, tak to naštěstí ničemu nevadilo. Jen poznamenali, ať
se nikdo za žádných okolností nekouká do kamery a začli natáčet. Při hrách občas táborníky vyrušili, aby s nimi
udělali rozhovor, třeba s takovou Pampel dělali rozhovory dva, protože se jim líbilo, že vždycky ví co říct. Z natáčení
si ovšem nic nedělala Notka, která při převozu pingpongových míčků prostě na překážejícího reportéra zakřičela
„UHNI!“. No uhnul a Notka mohla nerušeně pokračovat v plavbě. Večer proběhla další skvělá Triskoška pod
vedením DJ Mata. Předtím měla proběhnout i Stezka odvahy, tu jsme však museli zrušit, protože nám zas začalo
pršet. Snad jí stihneme dnes, protože mnozí táborníci o ní jevili celkem zájem. Na triskošce nejdřív všichni trsali
v mnoha různých stylech, někdo celkem v podobných, a pak se na Mata hrnul jeden požadavek o ploužák za druhým,
tak už se nic jiného nehrálo a všichni tančili v párech (snad kromě
Well, která tancovala okolo sloupečku a Hašeho, který tancoval
venku s bojovou tyčí a trénoval své bojové dovednosti). Mělo to být krátké a skončit
v 11, Mat však jel až do 11:36, kdy přišel Komár, že už by se to mělo ukončit. Tak
tam Mat hodil ploužák od Pokáče, protože si byl jistý, že to Komára přesvědčí, aby
povolil ještě pár písniček. Nezabralo to, nechal dohrát jen Pokáče a následně tradiční
Sloupeček. Haše nás letos zásobuje nepřeberným množstvím her! Včerejší den proběhlo hned 7 etapových her. Výsledky jedné z nich
se musely dokonce zrušit, protože se kvůli nabitému programu nestihla dokončit. To táborníkům nijak nevadilo, hra je bavila i tak.
Uvidíme, jak zvládnou dnešní den, kdy nás čeká pouze Válečné šílenství.PS: ve zprávičkách budeme tuto sobotu, nebo neděli. Tak se
nezapomeňte podívat!

Expedice dorazila! Togron je vskutku Norgoth!!!

Získal Žezlo!! Porazíme jeho armádu?? Víme jak!!

Hned ráno Expedice konečně dorazila do království a namířila si to
okamžitě do trůnního sálu, kde na ně již čekal král. Ten s nadšením
svého syna prince Leandra uvítal i s jeho věrnými společníky a Žezlo
s radostí přijal. Rozhodl se této družině představit svého nového rádce,
kterému chtěl Žezlo svěřit. Princ Leandr okamžitě věděl, že je s rádcem něco špatně – rádcova hluboká
kapuce působí nedůvěryhodně – a Paladin okamžitě přitakal, že z něj cítí nějakou temnotu, a i Čarodějka
poznala, že má v sobě Togron hodně magie. Společně v jeden moment si všichni tři uvědomili, že Togron je pozpátku Norgoth a okamžitě tasili
zbraně. Togron stáhl svoji kapuci a odhalil svoji rudočernou tvář, do které okamžitě dostal zásah Leandrovým mečem. Všichni začali společně
bojovat o to, aby Norgoth žezlo nezískal, ten ale po čase všechny přemohl a efektním parakotoulem Žezlo uloupil. Pře našimi zraky Norgothovy
dorostly rohy, zmohutněla postava a obecně se prohloubila jeho síla. Norgoth, jak už je jeho zvykem, nechal své oběti žít, aby mohly sledovat
jak ničí jejich svět. Naši hrdinové se tedy vydali za moudrým Orákulem, který jim o Norgothovi povyprávěl. Kdysi dávno to byl řadový démon,
který prahnul po moci a tak své srdce nahradil srdcem z Nebeské oceli. Proto jediné, co může Norgotha opravdu zabít a zničit je zbraň z této
oceli ukutá. Orákulus dodal, že mít takovou zbraň nestačí, že je ještě potřeba k tomu použít Žezlo moci, které právě bohužel vlastní Norgoth.
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Láska, sex a něžnosti

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:
5. oddíl
Huliman: Pat
Služba: Pinky, Perlák, Leo,
Notka, Ještěrka, Banán

Včerejší prasáci:

Po dešti se nám urodilo velké
množství prasátek!
H. Fort+Ržízek, Fre-Dee+Buřt,
Škorpík, Bender, Piko+Leo
FUJ!

Neskutečná pošta

Je to rok od roku horší.
Nejenom, že nám během
14 dní dojde kompletně
toner
v tiskárně,
ale
nástupy se stávají delší a
delší! Ano, jsme zavaleni
poštou!
Elektronickou
každý den tiskneme na více než 10 listů papíru
(a to dáváme velikost písma 9). Traktor Zetor
24 by se u nás díky balíkům mohl prodávat a
pohledy vůbec nepočítáme! Jen Blúe včera
měla 15 pohledů! „To je fakt neskutečný,
vždyť to za večer ani nemůže přečíst!“,
přemýšlel Hafík s jedním pohledem v ruce.

Kvůli
dnešnímu
nabytému
programu jsme nestihli vypozorovat
mnoho párů, i přesto tu pro Vás
máme
několik
exkulzivních
novinek. Buchta vyměnil Locyku a celou triskotéku se věnoval
L’píkovi. Této příležitosti se chopil Piko a vřele nahrazoval Locyce partnera.
Barbossa se také nechal inspirovat, a stejně, jako Ržízek vyzval k tanci Bubu. Jedlík
vyzval k tanci Márvina. Když se Trys rozhodla, že nepůjde na diskotéku, byl Fort
smutný. Poté co se neukázala ani na jednom tanci, rozhodl se, že bez ní to nemá
cenu a šel také spát. Na závěr jedna horká novinka – Šašan se dnes celý den motal
okolo Béďi, prý to byla jen „nehoda“, ale my, stejně tak jako vy, víme svoje. Pampel
se svěřila, že tajně miluje Zejna a při každém ploužáku se snažila k němu přitulit.
„Hlavně mu to ale Komáre neříkej! Je to tajný!“ No neřekneme. Zejn ovšem často
dával přednost Hárty. Skiller se s Ajs-Ice už ani neskrývá. Narmen celou diskotéku
byla bok po boku Šintymu, který ale často pokukoval po Anýše. Bender opustil
Bubbu a večer trávil v náručí Lyšky. Anna vybírá mezi Zejnem, Ržízkem a Šašanem.

Čeká nás

Od rána až do večera bude probíhat již tradičně
Válečné šílenství. Letos v novém netradičním kabátě.
K večeru táborníci budou mít své vlastní osobní
volno, aby si mohli po těch již dvanácti dnech konečně
i odpočinout. A snad nám konečně vyjde i ta Odvaha!

„SLUŽBA JE SKVĚLÁ, TAM SE NEMUSÍ NIC DĚLAT, JEN PRACOVAT!“ (MAUGLEE RÁNO NA ROZCVIČCE)

