
 

Hláška dne: Nejstarší táborníci zkoumají mapu – „Máš tlustej prst, to se sekneš tak o 300 metrů.“  
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Vyrábím, vyrábíš, vyrábíme! 
Během dopolední hry táborníci otestovali své schopnosti maskování a plížení. Ve hře 
excelovali Veverka, Kraken, Jelen a Delfín. Souběžně probíhala výuka turistiky (balení 
batůžku na výlet, orientace v mapách a práce s buzolou). Pozdní odpoledne bylo 
věnováno cechům, na těch si děti vyráběly náramky z paracordu, klíčenky, šumivé 
bomby do koupele, hady na ohni (podobné trdelníku), plastelínu z mouky, brože, lapače 
snů, odlévaly svíčky a malovaly na obličej po elfsku. Večer byl zakončen první 
vytouženou triskoškou pod taktovkou Inferna. Pekelná diskotéka byla uvedena písničkou 
V pekle sudy válej. 
Dále bychom rádi touto cestou poděkovali paní švadleně Tejnecké z Nasavrk, která 
nezištně pomohla a na počkání zachránila spacák jedné z menších tábornic. 

   

Cestou magie 
Pekelník Mériodin stupňoval svůj nátlak na Galadriel, aby mu prsten moci, který u sebe 
skrývá, vydala. Podmínky věznění se zhoršily. Galadriel s Erien tedy vyvolaly kouzlem 
sen, ve kterém se Erien setkala se svým mužem Círdanem. Ten jí přislíbil, že již brzy obě 
ženy ze zajetí osvobodí. Neuběhl už ani jeden den a elfky pomocí magického portálu 
opustili pekelnou říši. Mériodin se tak prstenů moci nedočkal. 

Cesta do Khazad-Dum 
V odpoledních hodinách jsme začali psát další z příběhů Středozemě. V ruinách 
podzemního trpasličího města Khazad-Dum se měl nacházet jeden ze ztracených 
prstenů moci. Po tomto prstenu zatoužil trpasličí král Dúrin III. a vůdce skřetích 
válečníků Sauron. Oba vlivní muži vyslali pro prsten své nejlepší elitní jednotky.  
 

Rychlé zprávy 

 

Jídelníček: 

Snídaně: Chleba s nutelou 

Svačina: Tatranka, jablko 

Oběd: Výletová bramboračka 

Svačina: Chleba s paštikou 

Večeře: Frankfurtská polévka 

 

Počasí: 

Na středu očekáváme ideální počasí na výlet. 

Deště zůstanou v Rohanu a vedra v Mordoru. 

Po pondělích deštících se objevil i náš potok, 

snad bude v rozumné míře osvěžovat naše 

tábořiště. 

 

V noci hlídali: Lidé 

 

Služba dne: 

Huliman: Léňa 

Pravá ruka: Lenty 

Kuchyně: Klotylda, Sojka, Bača, Ještěrka 

Topiči: Bertík, Krysa, Jelen 

Uklízecí četa: Profík, Sovička, Šimon, Veverka 

 

Hodnocení celotáborové hry družin: 

(kolik zlata si rody celkem vydělaly) 

Skřeti:  16 000 

Trpaslíci:  14 000 

Nekromanti: 15 000 

Lidé:  17 000 

Inferno:  21 000 

Elfové:  16 000 

 

 

Co nás čeká a nemine? 
 

Zítra se trpasličí průvod dostane až do 

legendárního města Khazad-Dum. Zde je ale 

čeká nepříjemné překvapení. Skřetí jednotka, 

která je dříve napadla, totiž není jejich jediný 

problém. V ruinách starého trpasličího města 

se totiž usídlila velká část elfí armády a trpaslíky 

čeká těžké a dlouhé obsazování. Jak obléhání 

dopadne je vepsáno ve hvězdách. Žel bohu, 

naši hvězdáři jsou zaneprázdnění předpovědí 

počasí, a proto se tuto informaci dozvíte až 

zítra.  
 

 

 

 

Láska, drby a něžnosti 
Jak pokračuje náš evergreen Kukuřice? Není 
žádnou neznámou, že mezi ní a Krysou to 
jiskří. I přesto si ale na diskotéce pozornost 
moc nevěnovali - znamená to snad ztrátu 
zájmu jedné ze stran?  Nemá to co dočinění 
s externím přítelem Jardou? Dozvíte se víc! 
K našemu zklamání Krysa ve svém útoku na 
pozici Alfatáborníka trochu stagnuje. Vojta si 
dnes při diskotéce sedl do společnosti našich 
starších tábornic. To naší redakci zmátlo, 
protože dopoledne při plížící hře se 
s Bambůčou plížili až podezřele blízko sebe. 
Bylo to jen nevinné soupeření, nebo návrat do 
starých milostných kolejí?  

 

 

 


