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Klanový ateliér 
 

Po dopolední hře proběhlo první utkání všemi oblíbeného turnaje vybíjené, kde po velmi 

rychlé bitvě vyhrál tým Nekromantů. Během poledního klidu si mnoho táborníků 

vytvořilo vlastní týmy a trénovali spolu na ostrý zápas oddílů. 

Celé dnešní odpoledne bylo vyhrazeno na zdobení a zkrášlování hábitů všech klanů, 

proto už od sobotního večera proběhla velká batikovací akce, kdy vedoucí jednotlivých 

klanů uzlovali a obarvovali hábity svých oddílů. Nekromanti si na ně vyrobili malé kosti, 

elfové vznešené obrazce, lidé erby se jmény, členové oddílu Inferna si zase vyrobili rohy, 

skřeti řetězy a trpaslíci cejch svého klanu. Vznikla tak řada originálních a překrásných 

kostýmů. Dále si každý klan vyrobil totem, vymyslel pokřiky a jméno svého města. 

 

Ve víru intrik 
Konečně jsme se vrhli do víru středozemských intrik. Mériodin, pán Inferna, získal velmi 

cennou informaci – dozvěděl se, že elfí družina, která bude mít za úkol přepravit jeden 

z mocných prstenů, opustila elfí hvozd Lóthlorien. Toho také obratem využil a vypravil 

přepadovou skupinu. Skupina vojáků Inferna pod vedením pekelné vojevůdkyně Azazel 

dostala za úkol elfí eskortu přepadnout a pokud možno zajmout. Pekelní vojáci se svého 

úkolu zhostili skvěle a nyní má Mériodin v držení elfí šlechtičny Galadriel a Erien. 

Mériodin považuje jen za otázku času, kdy elfky povolí a převážený prsten vydají. Navíc 

má v plánu vyměnit jejich životy za další prsten, který má v držení Círdan – manžel zajaté 

elfky Erien.  

  

Rychlé zprávy 

 

Jídelníček: 

Snídaně: Vánočka a kakajíčko 

Svačina: Melouny 

Oběd: Rajská polívka a pečený salám s 

brambory 

Svačina: Jogurt a rohlík 

Večeře: Těstovinový salát 

 

Počasí: 

Dnes jsme se probudili do chladnějšího a 

rosou provoněného rána. Během dne se 

počasí umoudřilo a dokonce Nikča sundala 

mikinu. Sluníčko nám krásně vysušilo všechny 

hábity a večer u táboráku bylo příjemné teplo 

a mohli jsme zahlédnout i hvězdy. 

 

V noci hlídali: Trpaslíci 

 

Služba dne: 

Huliman: Velký Žižka 

Pravá ruka: Michal 

Kuchyně: Tomáš Havlín, Luisa, Kraken, Sára Š. 

Topiči: Kuba Krejsa, Vojta Č.,  

Uklízecí četa: Krstýna Jirků, Sisi, Ema 

Kovalčíková, Anna Vlasáková 

 

Hodnocení celotáborové hry družin: 

(kolik zlata si rody celkem vydělali) 

Skřeti:  3 000 

Trpaslíci:  5 000 

Nekromanti: 7 000 

Lidé:  8 000 

Inferno:  6 000 

Elfové:  4 000 

 
 

Co nás čeká a nemine? 
V poslední etapě se povedlo Infernu pod vedením 

generálky Azazel zajmout družinu elfek Galadriel a Erien. 

Ty jsou nyní v zajetí a zůstává otázkou, jak se se situací 

vypořádají elfové. Ti už určitě spřádají plány na 

osvobození své družiny – Mériodin totiž na výkupném 

rozhodně nebude chtít méně, než samotný mocný 

prsten.  

Situace ale není jednoduchá ani v řadách pekelníků. 

Únosu elfek velela generálka Azazel – mladší z pekelných 

dvojčat. To rozhořčilo její starší sestru Azazel – obvykle 

totiž Mériodin určoval velitelkou podobných akcí právě ji. 

Astaroth zjišťuje, že Mériodin ztratil důvěru v její 

schopnosti, když v minulosti ztratila jeden z prstenů. 

Svou důvěru si ovšem může získat zpět – musela by ale 

vybojovat ztracený prsten z rukou skalního obra.  

 

 

 

 

Láska, drby a něžnosti 
Během dnešní vybíjené potvrdil Lucinka (Vojta N.) 

svou pozici jednoznačného alfatáborníka – jeho 

obratné obnažení horní poloviny těla rozhodně 

nezůstalo bez odezvy ze strany tábornic. Tou 

nejiniciativnější se jevila Lenty – při táboráků 

jednomu z našich důvěryhodných zdrojů nemohlo 

uniknout, v jak těsném objetí  se Lenty a Vojta 

nacházeli. Na hraně zklamání se nachází postoj naší 

redakce k aktivitě tábornice Bambůči – ta zjevně 

zůstává věrná svému amantovi Paličkovi (na táboře 

nepřítomnému). V hledáčku našich špehů je i 

tábornice Kukuřice – jak dopadne její lovestory 

s jejím současným externím přítelem Jardou?  

A co Krysa, má nějákou oběť v hledáčku? 

 


