13. 8. 2019

Rychlé zprávy
Jídelníček:
Snídaně: Budapešťská pom. s chlebem, čaj
Svačina: Zelenina
Oběd: Kuřecí vývar, žemlovka
Svačina: Loupák
Večeře: Boloňské špagety

2 990 THD

Ohně plnou a Skřetfaktor jede
Během dopolední hry proběhla výuka ohňů, kde se děti učily, jak správně zapalovat
oheň. Dovednost v době centrálního vytápění a plynových kotlů notně opomenutá, ale
pro táborníka nezbytná. Večerní program vyplnil Skřetfaktor, během kterého pódium na
plné čáře ovládla Koník a její umění s míčem. Cenu poroty získal Překladač.

Počasí:
Ráno se probudíme do oblačna, kolem oběda
bude oblačno, místy oblačno, večer přejde
Středozemí oblačná fronta. Obláčky jsou
nastaveny na příjemnou úroveň.
V noci hlídali: Nekromanti
Služba dne:
Huliman: Štěpa
Pravá ruka: Bambůča
Kuchyně: Eni, Tomáš, Bilie
Topiči: Překladač, Kuba Munk, Kokos
Uklízecí četa: Lucipuk, Marek, Kuba Kulhavý,
Bára
Hodnocení celotáborové hry družin:
(kolik zlata si rody celkem vydělaly)
Skřeti:
11 000
Trpaslíci:
11 000
Nekromanti:
10 000
Lidé:
11 000
Inferno:
13 000
Elfové:
8 000

Galadriel a Erien v zajetí, Astreroth a sklaní obr
Círdan, jeden ze tří elfů, který vlastní prsten moci, byl obeznámen s tím, že jeho žena
Erien a elfka Galadriel, vládkyně hvozdu Lóthlórienu, byly zajaty vládcem Inferna
Mériodinem. Mériodin požadoval Círdanův prsten moci jako výkupné za propuštění žen
ze svého zajetí. Mezitím se vězněné elfky pokusily dostat samy ze zajetí kouzlem, které
pekelnici Azazel přivedlo do transu. Ta pod vlivem kouzla málem propustila zajatce na
svobodu. Mériodin však v poslední chvíli kouzlo zmařil.
Velitelka vojsk Inferna Astaroth vyrazila získat prsten moci od skalního obra. Její elitní
jednotka se s obrem utkala v krutém zápase. Během boje obr bombardoval vojáky
Inferna kameny a kostmi svých dřívějších obětí. Nakonec obr padl a Astaroth se
zmocnila jednoho z devatenácti prstenů moci. Tímto statečným činem si Astaroth získala
zpět přízeň pekelného pána Mériodina.

Co nás čeká a nemine?
Zítra se uzavře náš příběh vznešených elfek a pekelného
pána. Uvidíme, zda Mériodin získá prsteny, které má na
dosah ruky. Vyvine se situace ve prospěch démonů,
nebo naopak elfský vládce Círdan osvobodí svoji ženu
Erien a paní Galadriel?
V odpoledních hodinách na scénu poprvé vstoupí
vojevůdce Sauron. Se svou jednotkou skřetích vojáků
osnuje plán na získání prstenu moci ukrytého v ruinách
prastarého podzemního města.
Do téhož města se v tuto dobu vrací král trpaslíků Dúrin
III., aby zde také pátral po ztraceném prstenu. Uvidíme,
komu bude štěstěna nakloněna. Získají prsten trpaslíci,
nebo oddíly skřetů?
Táborníky také zítra čeká první kolo cechů, večer potom
pekelná diskotéka.
.

Láska, drby a něžnosti
Je Vojtova pozice Alfatábornika v ohrožní?
Rukavici do ringu dnes vhodil Krysa, který
prohlásil „Chci všechny!“. Dostojí svému
prohlášení a ohrozí tak Vojtovu vůdčí roli? Od
jiného zdroje se nám doneslo, že Krysa nyní
největší díl pozornosti směřuje na tábornici
Kukuřici - dnes před večerkou byli spatřeni
ve velmi těsném objetí a všem na očích! Zdá
se, že jejich blízký vztah již není žádným
tajemstvím. Přinese nám dnešní diskotéka
nějaké odpovědi? Uhájí Vojta svou pozici?
Nebo se nechá překonat mnohem mladším
samečkem?

Hláška dne: „Áďo, ty jsi chlupatá i na tvářích!“

