21. 8. 2019

Rychlé zprávy
Jídelníček:
Snídaně: Perník
Svačina: Meloun (už fakt naposled)
Oběd: Brokolicová polévka, čočka na kyselo s
párkem
Svačina: Jogurt
Večeře: Krupicová kaše
Počasí:
Nakonec předpověď pro Rabštejnku
neodpovídala počasí ve Středozemi. Celý výlet
bylo krásně a ideálně teplo. Večer přišel déšť
a bude s námi asi až do zítřka. Holínky máme
v pohotovosti!

3 333 THD

Výlet do Slatiňan
Dnešní ráno začalo společnou rozcvičkou mladších táborníků. Po této přípravě byli
všichni připraveni na pochod do Slatiňan, který byl na dnešní den naplánován.
Po opakované kontrole batůžků a s vidinou silných odpoledních dešťů jsme vyrazili na
cestu v naději, že všichni skutečně stále mají pláštěnky s sebou.
Byli jsme příjemně překvapeni, že nikdo moc neodmlouval, a že cesta utíkala rychle. Po
krátké chvilce jsme dorazili do Slatiňan k zámku. Náš následující program byl přerušen
stávkou táborníků, kteří požadovali jídlo. Svolili jsme tedy k pauze na oběd, kde hladoví
účastníci výletu spořádali překvapivě málo chlebů, vzhledem k tomu, jaký zájem
zpočátku projevovali (kvalita „paštiky“ s tím mohla mít co dočinění…)

V noci hlídali: Nekromanti
Služba dne:
Huliman: Einstein
Pravá ruka: Překladač
Kuchyně: Tomáš, Kuba M., Bambůča
Topiči: Kokos, Marek, Barča
Uklízecí četa: Kuba K., Beiley, Eni
Hodnocení celotáborové hry družin:
(kolik zlata si rody celkem vydělaly)
Skřeti:
44 000
Trpaslíci:
43 000
Nekromanti:
47 000
Lidé:
52 000
Inferno:
58 000
Elfové:
58 000

Po obědě nás čekala návštěva místního marketu, kde si děti nakoupily zásoby na další
dny. Ne všechny položky byly úplně…praktické. Po úspěšném lovu jsme se přesunuli do
místního skate parku, kde jsme chvíli hráli hry, a nakonec jsme zamířili zpět k zámečku,
respektive k přilehlému kostelíku. Zde táborníci dostali za úkol zjistit informace o historii
a dalších zajímavostech zámku, kostelíku a místním parku. Následovala další chlebová a
paštiková etapa, pak již jen cesta zpět do tábora.

Co nás čeká a nemine?

Láska, drby a něžnosti

Do elfího háje Lothlórienu se sjedou
zástupci lidských, elfích a trpasličích králů.
Všechny tři rody spojuje nebezpečí, které
vyplývá z mocné koalice vojsk Saurona,
Mortimora a Mériodina. Rody, které roky
stály proti sobě v boji o prsteny moci, musí
nyní začít spolupracovat, pokud chtějí
uhájit své místo ve Středozemi. Budou
vyslány válečníci světlé i temné strany, aby
nalezli ztracený meč Narsil, který by jako
mocný artefakt mohl zasáhnout do
nadcházejících bojů.

Dvoudenní výlety přinesly nové informace
do našeho mlýna seriózního bulváru.
Žádným překvapením pro nás není
pokračování situace mezi Bořkem a Áďou.
Během dvoudenního výletu se vyskytovali
ve více než nápadné blízkosti. Bude z toho
všeho něco, nebo bude pokračovat
platonický polovztah po vzoru minulých
let? Kdo ví…
Za zmínku určitě taky stojí Kukuřice a její
románek s Krysou. Jednoznačným
tématem výletu byla (prý tajná)
informace o jejich polibku ve stanu.
Hypotézu by potvrzoval i nápis „Miluju
Krysu“ na noze Kukuřice.

„Už tam budeme?“ – výletový evergreen

