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Uvítání ve Středozemi 
Dnes se nám otevřely dveře do světa fantazie. Táborníci se vydali do temné noci po 

cestě z planoucích ohňů, aby se dozvěděli, ke kterému z šesti rodů budou patřit. Lesem 
se ozývaly elfské písně, skřetí válečné rohy, slova trpasličích odrhovaček, praskání 
pekelných ohňů, zaříkání nekromantů, verše lidských bardů. Na konci cesty táborníci 
předstoupili před zástupce šesti rodů. Rada mocných každému z nich určila osud. Tuto 
noc každý rod získal oddanost tuctu nových věrných. Prastaré přísahy zazněly hvozdem. 

   

Po roce zas zpátky tady! 
Tábořiště Tallhoferův dol nás přivítalo a předvedlo nám svou slunečnou i deštivou 

stránku. Ráno bylo chvílemi až vedro a odpoledne jsme se zase pěkně osprchovali. 
Během roku jsme vyměnili několik podsad i celých stanů za nové, takže se určitě 
žádných nástrah počasí bát nemusíme.  

 Kolem druhé hodiny odpolední začaly přijíždět děti s vlastní dopravou a společně 
s rodiči si udělali vycházku po táborovém rynku. Během odpoledne jsme si zahráli pár 
seznamovacích her, aby se všichni oťukali a skamarádili. Po půl šesté dorazil autobus se 
zbývajícími táborníky a ve všech stanech se ubytovali na příštích 14 dní noví nájemníci. 

Nakonec jsme se všichni sešli v krčmě na slavnostní uvítání a představení vedoucích. 
Naučili jsme se zavazovat stany, prošli si program dne a pak si dali první společnou 
výbornou večeři – buřtguláš s chlebem z ešusu! 

Rychlé zprávy 
 
Jídelníček: 
Snídaně: sýrová pomazánka 
Svačina: okurky, rajčátka 
Oběd: hráškový krém, vepřové na paprice,     
knedlík 
Svačina: broskvová buchta 
Večeře: krupičná kaše 
 
Počasí: 
Několik táborníků se shodlo na tom, že zítra 
bude teplo a slunečno. My jsme pro!  

 
 
V noci hlídali: 
Skřeti 
 
Služba dne: 
Huliman: Míša 
Pravá ruka: Anet Línková 
Kuchyně: Anička, Markéta, Kukuřice 
Topiči: Dan, Marek, Štěpán, Bořek 
Uklízecí četa: Kudlanka, Nela, Adam 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
Zde budete moci sledovat jak se daří 
jednotlivým rodům v jejich soutěžení.  

 
 

Co nás čeká a nemine? 
Rody budou mít plné ruce práce. Čeká 

je spousta úkolů. Táborníci si musí vyrobit 
rodové hávy, totemy, vymyslet pokřiky. 

Vládce Inferna Mériodin zatouží získat 
jeden z prstenů moci, který odváží 
z elfského hvozdu Lothlórienu paní 
Galadriel. Vyšle pekelnou vojevůdkyni 
Azazel, aby elfskou družinu zajala a prsten 
pro něj získala. 

 

 

Láska, drby a něžnosti 
Uprostřed magického lesa na rozhraní 

země obrů a duhových jednorožců stojí 
kouzelná vrba. Říká se, že tajemství 
pošeptaná do této vrby zůstanou utajena 
navždy.  

To ale neplatí pro naše redaktory! 
Budeme pro Vás mít romantické drby 
z táborových celt a nocí pod hvězdami 
vždy z první (nebo maximálně třetí) ruky. 

Těšte se už v příštím čísle našeho 
plátku! 
 


