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Velký návrat Kořalky 
 
Včerejší den se nesl v duchu fyzických aktivit. Dopolední hrou bylo „Člověče nezlob se“, ve 

kterém se táborníci posouvali díky plnění fyzických cviků na jednotlivých stanovištích. Při 
odpolední hře musely týmy absolvovat dlouhý okruh pouze s určitým počtem končetin. Ve hře 
využily svoje vědomosti z dopolední výuky zdravovědy. Proběhlo i několik turnajů ve vybíjené. 
Zlatým hřebem celého dne byl táborníky dlouho očekávaný příjezd nového vedoucího Kořalky. 
Tábornice, ale i táborníci, se na něj doslova sesypali. Za zmínku určitě stojí výkon našich kuchařek, 
které nám připravily opravdu skvělé, úžasné a neuvěřitelné lívance s ovocným coulis a creme 
fresh. Večerní program si připravili nejstarší táborníci, kteří opět všechny pobavili svojí verzí 
televizní show Partička.  

 
 

   
 

Cesta přes hory 
 
Sauron a vůdce nekrodmantů Mortimor dostali informace o tom, že princezna Sanya se snaží 
přenést prsten moci z Núrneonu do Minas-Tirith. Vyslali tedy mocnou nekromantí kouzelnici 
Vidominu a pána stínu  Merista, aby Sanya na cestě zastavili a prsten moci jí sebrali. 
Sanya se snažila přenést prsten přes hory, když byla dvojicí nekromantů dohnána. Záchranou pro 
ní byla cesta do podzemí, která se zavalila kameny, těsně poté, co se zde dívka skryla před 
pronásledovateli.  
Z komplexu podzemních chodeb Sanyu vyvedli trpaslíci, kteří sídlili v hoře. Zachránili jí tak život a 
přislíbili jí pomoc pronést prsten moci až do Minas-Tirith. 

 

Rychlé zprávy 

 

Jídelníček: 

Snídaně: Chlupatý a tečkovaný chléb 

Svačina: Prostě meloun 

Oběd: Dýňová polévka, smažený květák, 

brambory 

Svačina: Puding 

Večeře: Kuřecí plátek s rýží 

 

Počasí: 

Ačkoliv jsme čekali deště, přišlo jen kapání. A 

neomezilo žádnou naši hru. V sobotu by mělo 

být ještě líp, budeme se slunit  

 

V noci hlídali: Skřeti 

 

Služba dne: 

Huliman: Comp 

Pravá ruka: Bořek 

Kuchyně: Kiki, Štěně, Anet, Kukuřice 

Topiči: Kudlanka, Copánek, Dan 

Uklízecí četa: Nela, Štěpán, Marek 

 

Hodnocení celotáborové hry družin: 

(kolik zlata si rody celkem vydělaly) 

Skřeti:  35 000 

Trpaslíci:  27 000 

Nekromanti: 38 000 

Lidé:  43 000 

Inferno:  48 000 

Elfové:  42 000 

 

 

Co nás čeká a nemine? 
Král trpaslíků zorganizuje doprovod Sanyi do 
Minas Tirith. Dívce se tedy podaří pronést 
prsten až ke králi Isildurovi a prsten moci se 
dostane mimo dosah Saurona. 
Mraky nad Středozemí se stahují. Osudové noci 
Sauron přikročí ke svému temnému plánu, jak 
převzít moc nad celou Středozemí.  
Nic netušící elfové chystají ples na oslavu 
Matky země, jsou na něj pozvání šlechtici všech 
rodů. 
 

 

 

 

 

 

Láska, drby a něžnosti 
Protože se nám zde velmi často vyskytují naši staří 

známí, rozhodli jsme se pro dnešek probrat mladší 

generaci. Doneslo se nám, že Copánek se dnes velmi 

trápila - po lepším průzkumu vyšlo najevo, že Kokos 

se rozhodl pozvat na ples jiné děvče! Znamená to 

snad konec románku Kokose a Copánka? Dnes se 

také do hry přidal Profík. Ten měl při obědě velký 

zájem sedět po boku Emičky a trávil s ní i polední 

klid! Navzdory tomu však na ples pozval Sovičku... 

Evidentně zde máme adepta na roli Alfatáborník 

junior. 

Pokud vás mrzí, že jste se dnes nedozvěděli nic o 

stavu Kukuřice a souboji o roli seniorního 

Alfatáborníka, nezoufejte a čtěte plesový speciál! 

 


