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Trpasličí show, sportování a elfí bál 
Dnes dopoledne nám oddíly předvedly svá vystoupení v trpasličích rolích. Každý oddíl 

představoval jednu trpasličí rodinu, která pomohla Sanye a každy člen musel předvést vlastnosti 
trpaslíků, jak nejlépe uměl. Hned po obědě proběhlo skupinové focení. Později během odpoledne 
vyrazily děti na koupaliště a na hřiště do vsi. Po návratu proběhlo další kolo vybíjené, kde se utkali 
nekromanti s týmem elfů, kteří však nedokázali mocné soupeře a týmu nekromantů podlehli. Celé 
odpoledne se tedy neslo ve sportovním duchu, avšak v celotáborové hře družin ani jednotlivců 
nedošlo k dalšímu posunu. Večer byl na programu ples pořádaný společenstvím elfů. Co se zde 
událo, si budete moci přečíst v následujícím čísle. 

   

Minas Tirith a Prsten 
Poslední etapou se nám postupně uzavřel i třetí letošní příběh – příběh lidí a nekromantů. I 

když měla stíhací výprava nekromantů Sanyu a její prsten na dosah ruky, lidská princezna nakonec 
se štěstím vyvázla. Naštěstí pro Sanyu došlo v horách k otřesům, díky nimž se propadlo několik 
skalních stropů v jinak neprostupných jeskynních chodbách. Touto cestou se povedlo Sanye 
uprchnout z jinak dokonalé pasti, do které ji výprava nemrtvých čarodějů zahnala.  

V útrobách pohoří Ephel Dúath se následně Sanya setkala s trpaslíky krále Dulina. Král Dulin 
princezně Sanye ochotně nabídl pomoc s transportem prstenu do Minas Tirith – nejbližšího 
velkého města svobodných lidí. Hned další den vyrazila karavana směr Minas Tirith. Tam také 
Sanya s trpaslíky úspěšně dorazila a byla přijata na audienci u krále Isildura. Isildur výpravu vřele 
uvítal, slíbil zabezpečit mocný prsten, zároveň ale předal Sanye smutnou zprávu – Núrneon byl 
dobyt.  

Konec dne potom přinesl zvrat politického vývoje ve Středozemi – Sauron ukoval Prsten, 
s jehož dopomocí má možnost našeptávat nebo rovnou ovládat nositele kteréhokoli z 19 mocných 
prstenů.  

Rychlé zprávy 

 

Jídelníček: 

Snídaně: vánočka, kakao 

Svačina: okurky 

Oběd: zeleninová polévka, sekaná, brkaše 

Svačina: jablko 

Večeře: topinky s česnekovo-sýrovou a 

lečovou pomazánkou 

 

Počasí: 

Sauron v sobotu v noci rozpálil ohně Hory 

osudu a neděle je adeptem na nejteplejší den 

tábora! Ve Středozemi bude přes 30°C!  

V Mordoru až 34°C. 

 

V noci hlídali: Trpaslíci 

 

Služba dne: 

Huliman: Léňa V. 

Pravá ruka: Harry 

Kuchyně: Michal, Anička, Tomáš H. 

Topiči: Sisi, Kraken, Kuba K. 

Uklízecí četa: Týnka, Áďa, Vojta Č., Sára, Ema 

 

Hodnocení celotáborové hry družin: 

(kolik zlata si rody celkem vydělaly) 

Skřeti:  39 000 

Trpaslíci:  33 000 

Nekromanti: 43 000 

Lidé:  46 000 

Inferno:  55 000 

Elfové:  50 000 

 

 

Co nás čeká a nemine? 
Sauron se rozhodl kompletně zamíchat 

středozemskými kartami – během včerejšího elfího 

plesu vykoval Prsten, s nímž je schopen našeptávat 

nebo přímo ovládat nositele ostatních 19 mocných 

prstenů. Sauron rozhodně s využitím nové zbraně 

nezaváhá – Prsten využije k podmanění Mériodina, 

velitele pekelných vojsk. Ten pod vlivem Prstenu 

přislíbí Sauronovi svou vojenskou pomoc. Odpoledne 

potom Sauron přesvědčí i Mortimora, nejmocnějšího 

z nemrtvých, aby pokračoval v již existující spolupráci 

se skřety. Pokud půjde Sauronovi vše hladce, sjednotí 

pod své velení rovnou tři středozemské rasy. 

Dočkáme se i nějaké odezvy od zbylých národů, nebo 

se povede Sauronově alianci získat převahu ve 

Středozemi?  

 

 

 

Láska, drby a něžnosti 
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