
 

Zkušený táborník Matěj při hře v lese: „Já jsem nečekal, že tady bude strom.“ 

19. 8. 2019 3 210 THD 

 

Druhý ročník „Kdo chce být Tallhoferářem?“ 
Dnes měly děti velice pestrý program. Ráno začaly hrou, ve které se snažily vymanit z moci 

Saurona. Děti během hry musely zvládnout cestu poslepu podél provázku a pamatovat si, jakým 
směrem se mají vydat. Čekala na ně čichová, chuťová a hmatová poznávačka. Odpoledne táborníci 
využili znalost šifer, které si opakovali během dopoledne. Během večera proběhla známá soutěž 
Milionář, ve které hrdinně bojoval Tobiáš Bilan a Dominik Doležal, oba soutěžící bojovali velice 
statečně, bohužel ale ani jeden ze zúčastněných nezískal maximální odměnu 1 000 000 THD. 
Večerní program byl mezi dětmi velice úspěšný a těšíme se na další díl Tallhoferáře.  

 

   
 

Sauron sílí 
Po ukutí mocného prstenu moci, který svazuje všechny ostatní prsteny a dává moc nad nimi, 
Sauronova moc velmi vzrostla. Pomocí prstenu moci se vkrádal do snů vůdce všech pekelných 
démonů, Mériodina. Nebylo to ale dost na to, aby ho kompletně ovládl – potřeboval by být 
k němu blíž. Mysl jeho služebnic ale neodolala a Sauron jim přikázal, aby svého pána zradily, 
svázaly a odnesly k Sauronovi. Jakmile se Mériodin spolu se svými prsteny moci dostal na dosah 
Saurona, Sauron pronesl mocné zaklínadlo a z Mériodina se stal jeho služebník. Tak se spojily síly 
skřetů a démonů.  
Tímto ale Sauronovy velké plány nekončí. Má zálusk i na spojenectví s nekromanty. Setkal se proto 
s vůdcem všech nekromantů a povolaných bytostí v městě Núrneon, které ještě stále po svém 
dobytí nepřestalo hořet. Mortimor na Sauronův nápad velmi rychle kývl. Bylo mu jasné, že spojení 
tří mocných národů dokáže dobýt celou Středozem a to pro něj znamená spousty nových duší na 
oživení. Proto se nám spojily tři mocné národy, které (pokud nebudou mít stejně silného 
protivníka) dobudou celou Středozem pod nadvládou Saurona.  

Rychlé zprávy 

 

Jídelníček: 

Snídaně: Rohlík, šunka, sýr 

Svačina: Jablíčka 

Oběd: Pórková polévka, Boloňské špagety 

Svačina: Jogurt 

Večeře: Nudle s mákem 

 

Počasí: 

Nejzimomřivější vedoucí Nikča byla dnes už 

na ranní rozcvičce bez mikiny, odpoledne 

dokonce v triku s krátkým rukávem. Podle 

toho si domýšlíme, že příjemné teploty vydrží 

i na pondělí. 

 

V noci hlídali: nejstarší 

 

Služba dne: 

Huliman: Elza 

Starší táborníci vyrazí na dvoudenní výlet, 

proto se ve službě budeme střídat my, kdo 

zůstaneme v táboře. 

 

Hodnocení celotáborové hry družin: 

(kolik zlata si rody celkem vydělaly) 

Skřeti:  44 000 

Trpaslíci:  40 000 

Nekromanti: 47 000 

Lidé:  52 000 

Inferno:  58 000 

Elfové:  58 000 

 

 

 

Co nás čeká a nemine? 
V nadcházejících dvou dnech budou příběhy 

Středozemě v pozadí, protože naši táborníci vyrážejí 

na dvoudenní a jednodenní výlet. To, jestli se dokáží 

trpaslíci, elfové a lidé spojit, je jen ve hvězdách. 

Sauron třímá obrovskou moc a proti němu jsou zatím 

pouze jen rozdrobené armády tří dalších národů. 

 

 

 

 

 

Láska, drby a něžnosti 

 

Bonusové foto z plesového vystoupení nejstarších 

 

 


