
_____________________________TALLHOFERŮV DOL DNES______________________________ 
 

 

            Legendy Zelánie 
9. SRPEN 2019 – PÁTEK                                     ROČNÍK Č. 15                                                          CENA 10 TDA 

   

SERVIS 
Co bude dnes 

dobrého? 
Ke snídani 

nám 
Krčma u 

Veselé 
Mileny 

nabídne 
kornflejky 
s mlékem, 

dopolední svačinkou bude 
ovoce. Oběd bude již tradičně ve 
formě velkolepého rautu. 
Odpoledne si dáme zeleninovou 
svačinku a k večeři máme 
nachystáno překvapení 
kuchařského dua La&La. 
 

Jaké bylo počasí? 
Dneska konečně zůstalo prádlo, 
které jsme sušili na šňůrách 
suché. Celý dne se na nás smálo 
sluníčko a válečné šílenství 
mohlo proběhnout bez 
problémů. Díky teplé vodě jsme 
večer mohli nahnat odvážné 
táborníky na noční koupel. 

 

Bodový stav družin 
1. I. A.N.G.L.I.E.           189 
         (Anglie) 

2. V. Společenství TR     182 
         (IFS) 

3. II.  Rudí vlci                173 
         (Polsko) 

4. IV. Zbloudilá legie      166 
         (Germáni) 

5. VI. Oxroni                  151 
         (Norsko) 

6. III. Francmágové       108 
         (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: Vitalinea 
Služba: mrzáci a marodi ze 

všech oddílů 
 

Včerejší prasáci: 
Zůstali nám pouze jediní. Ržízek 
a H. Fort.  

Válečné šílenství! Stezka odvahy! 
Další návštěvy! Příběh už skončil?!? 

Zase všichni spí! Koalice nám ničí hry! 
Očividně jsou už všichni táborníci z táborového režimu celkem unavení. Tedy 
nejenom táborníci. Včera jsme po triskošce plánovali posunout budíček na 8:45 
tak, aby se všichni prospali. Ovšem v tento čas nebyl skoro nikdo vzhůru. Tak 
jsme budíček posunuli až na 9:30, aby byli táborníci na celodenní válečné šílenství 
pořádně prospaní. Válečné šílenství začalo hned po ranní maně, rozcvičce, 
snídani a bodování stanů. Tentokrát bylo trochu jiné, cílem bylo zabít Norgothy 
ostatních družin. Každý oddíl měl jednoho Norgotha a jednoho Leandra. Leandrova hodnota byla hned po Norgothovi 

nejvyšší a neustále klesala. Pokud dosáhl hodnoty 1, mohl zabít Norgotha. V ten okamžik ale všichni ostatní mohli zabít jeho. Opět se 
vytvořili koalice, což nebylo po předešlém dni jednoduché pro Francii. Ve středu totiž Francie přepisovala (opět) dějiny SpT. Půlka 
týmu udělala koalici s Norskem a IFS, druhá půlka s Anglií, Polskem a Germány. Že se nakonec vybíjeli Francouzi mezi sebou, jim 
došlo až časem. Z koaličního uskupení nakonec vyšli nejlépe Poláci. Ti těsně před koncem hry domluvenou koalici opustili a zabrali pár 

anglických měst. „Srabíci, já věděl, že to s nimi nemáme dávat dohromady, to už by byla lepší ta půlka Francie“, 
rozhořčeně a velice těžko skousl zradu Hafík. Včera se koalice přeskládaly a nejenom poláky ihned napadlo, že si 
Leandry budou vybíjet mezi sebou, aby dostali nad druhou koalicí taktickou výhodu. „Tyhle jejich koalice fakt hru 
ničí, na sraze, kde byly dva oddíly, mi tahle hra fungovala perfektně!!“, naštvaně komentoval Haše. Nakonec koalice 
napadlo vybít si navzájem i Norgothy, aby měl každý z nich body navíc. Anglie si opět do 
koalice nevybrala dobře. Jejich koaliční Germáni hned na začátku hry ztratili kartičku Leandra 

a nejsilnějšího vojáka úrovně 10. „Já věděl, že jakmile za ně bude hrát Kiki, dopadne to blbě“, opět truchlil 
z mizerné koalice Hafík. Odpoledne se na nás přijeli podívat staří táborníci Goryla, Rocki a Plavec. Kvůli 
všemožným povinnostem už jim to moc nevychází, ale rádi se přijeli podívat. Spousta táborníků je stále zná, tak 
je rádi přivítali a dokonce možná i přesvědčili Gorylu, aby se příští rok vykašlal na povinnosti hasiče a jel opět 
jako vedoucí. Večer konečně proběhla dlouho očekávaná stezka odvahy. Eda s Nakladačem si vzali organizaci 
na starosti a i přesto, že jsme se domluvili okruh zmenšit, na to nějak pozapomněli a udělali nejdelší stezku, jakou jsme za posledních 
pár let měli. Po letech jsme měli trasu i na koupaliště, které borci přeplavali a srabíci jen smočili nohy. „Ta voda je studená ale zároveň 
teplá“, slyšeli jsme z úst většiny táborníků. Někteří ovšem nemile překvapili - „Srnu bych fakt na sraba netipoval, takový to býval 
borec“, hodnotil počínání žabáckého neplavce Hafík. Včera se nám také uzavřel děj celotáborové etapové hry. Přes všechny nesnáze 
nakonec zlý démon Norgoth nevyhrál a království zůstalo zachráněno. „Hašeho příběh se mi fakt líbil, pochopili to i malí, ale bylo to 
taky dost zajímavý pro nás starší táborníky.“ chválil děj Srna. 

Orákulus mrtev! Norgothova armáda!! 
Zmírající expedice!! Norgoth poražen!? Je to tak!!! 

Poté, co se Leandrova expedice nasnídala ranní manou, její členové se doslechli, že se 
Norgoth rozhodl zabít Orákula, aby o něm již nikdy nemohl nic říct. Princ se tedy 
rozhodl se s novým mečem utkat s Norgothem právě tam, kde viděl Orákula 
naposled, když tam ale dorazil, nejenže všichni vojáci, které tam předtím zanechal, 

byli mrtví, ale Norgoth stihl utíkajícího Orákula dohnat a zabít ho. Leandr i se svojí družinou Norgotha okamžitě 
napadl, ale démon rychle seslal kouzlo, kterým zvedl mrtvé na nohy a vdechl do nich démonický život. Nyní Expedici 
v cestě na záchranu světa nestál jen Norgoth, ale jeho (dříve naše) celá armáda. Po dlouhých bojích byla Norgothova 
armáda ale poražena, a ten s radostí Leandrovu družinu napadl sám. Poté co přemohl Leandrovy stráže, byl napaden Čarodějčinými kouzly, 
které odrazil a následně si magicky k sobě Čarodějku přitáhl a rozbil jí hlavu Žezlem moci. Tento čin chtěl pomstít nejen Paladin, ale i Erik, který 
mu vběhl do cesty. Erik byl ale velmi nezkušený dobrodruh a tak i jeho Norgoth snadno přemohl a zabil, a rychle srazil na zem Paladina. Rychlý 
útok Leandrovým mečem z Nebeské oceli vykryl též, vyrval mu ho z ruky a zahodil ho pryč od něj. Celá expedice tedy byla poražena, Čarodějka 
s Dobrodruhem mrtví, Paladin omráčený a Leandr se snažil se odplazit od Norgotha pryč. Celá situace se již zdála beznadějná, Leandrova smrt 
nevyhnutelná a konec světa jistojistý. Naštěstí se k Norgothovi zezadu připlížil král Theodoric II. který vzal Leandrův meč z Nebeské oceli a 
přesekl Norgothovu ruku. Pak již stačilo málo a princ svalil démona na zem, vzal svůj magický meč, Norgothovi Žezlo a tím zatloukl meč 
Norgothovi do hrudi. Ten se již nerozpadl v prach jako minule, jak je známo ze starých spisů, zůstal ležet na místě, mrtev, kde už nikdy nikomu 
neublíží. Království bylo zachráněno, byly zachráněny Příběhy Zelánie a my se můžeme vrátit do našeho světa. 

Konec tábora se blíží! 
Konec tábora je v sobotu 10.8.2019 v 10:00. 

Prosíme 
všechny 
rodiče, 

aby 
nejezdili 

před 
devátou 

hodinou, 
abychom 

mohli 
v klidu 

vypravit 
všechny táborníky, kteří jedou busem. Dále 
prosíme všechny, kteří by měli nějaké změny 
oproti přihlášce, aby upřesnili odjezd dětí na: 
perejane@sptlomnice.cz. Doufáme, že autobus 
nenabere během cesty příliš velké zpoždění, ale i 
tak Vás prosíme o trpělivost. 

Láska, sex a něžnosti 
Hárty se zamilovala do návštěvníka Gorily, že 
prý pořádného Moraváka ještě neviděla. Rey-
Nock se strašně moc těší na zítřejší společnou 

službu s Banánem, protože jí Banán už od začátku tábora dost 
přitahuje. Locyka se včera chlubila, že si dala pusu s Buřtem a on jí na den 
propůjčil svůj náramek s kompasem. Při stezce odvahy si Jezdec počkal na 
Hořtici a vystrašil jí tak, že se bála pokračovat sama v cestě. Tak se od něj 
nechala donést až do cíle. Měl to dobře promyšlené. Horal se při dnešním 
válečném šílenství naschvál zranil, aby mohl zůstat s Notkou v táboře. Notka si 
ho ale moc nevšímala, tak zalezl do stanu, kde ho pak tajně, utěšovala Suri. 
Anýša celý den běhala za Šintym, prý, protože on byl Norgoth a ona Lenadr, 
ale při té výmluvě jí nedošlo, že jsou oba ve stejném týmu a ve hře by to 
nemělo moc pointu. Šašan se před stezkou odvahy držel za ruce se Smajlíkem, 
že prý se bojí jít sám. Tak se Smajlík nabídla, že mu s cestou pomůže. To jim 
ale bylo zakázáno Komárem, protože řekl, že musí jít každý sám. 

Čeká nás 
Celé dopoledne se budeme věnovat klasickému 
rozstřelu, který může bodově zachránit i ty 
oddíly, které jsou trochu pozadu. Odpoledne 

proběhne tradiční dražba a den bude zakončen slavnostním vyhlášením vítězů. 

„POMOOC, NESTRAŠTE, JÁ SE  STEJNĚ NEBOJÍM!!“ (VITACITÝNA NA CELÝ LES  NA STEZCE ODVAHY) 

mailto:perejane@sptlomnice.cz

