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2 990 THD

Rychlé zprávy
Jídelníček:
Snídaně: vajíčková pomazánka, chléb
Svačina: okurky
Oběd: zelňačka, hovězí maso s dušenou mrkví
a bramborem
Svačina: jogurt s rohlíkem
Večeře: zapečené těstoviny
Počasí:
Nic naplat. Zase bylo hezky. Mordormeteo
pořád pesimisticky hlásí deště, ale pořád je
hezky. Zítra by mělo být ještě lépe, slunečno a
teplo 
V noci hlídali: Lidé
Služba dne:
Huliman: Afrika
Pravá ruka: Janička
Kuchyně: Klotylda, Jasmínka, Honza, Šíma
Topiči: Bača, Profík, Lenty, Krysa
Uklízecí četa: Sovička, Bertík, Ještěrka
Hodnocení celotáborové hry družin:
(kolik zlata si rody celkem vydělaly)
Skřeti:
52 000
Trpaslíci:
53 000
Nekromanti:
57 000
Lidé:
64 000
Inferno:
70 000
Elfové:
69 000

Výprava za spásou a noční překvapení
Dopolední program jsme začali velkou výpravou pro starobylý a mocný meč Narsil, který
skončil nakonec v rukou světlé strany. Během odpoledne poté následovala výuka a již
podruhé cechy. Obrovský zájem sklidily především cechy jako výroba svíček či dřevěné
klíčenky. Navíc se děti v mezičase naučily další z tábornických dovedností, a to stavění
přístřešků.

Velká rada v Lóthorienu
Sauronova nová aliance (označovaná jako temná strana) zákonitě vyvolala reakci zbylých tří
středozemských ras – Lidí, Trpaslíků a Elfů. Ty dlouho neváhaly a uspořádaly velké shromáždění –
to se zapsalo do historie Středozemě jako Velká rada v Lóthorienu. Během této rady vznikla
vojenská opozice Sauronovy aliance – světlá strana. Poté, co se všechny tři strany shodly na
společném vojenském postupu proti Sauronovi, přišla Galadriel s obsahem svého nedávného
vidění ve snu. Galadrielina vidění jsou proslulá po celé Středozemi, proto byla její řeči věnována
mimořádná pozornost. Galadriel sněmu popsala, že naději na vítězství by přineslo ukořistění
prastarého artefaktu – meče Narsilu. Ten se ale skrývá až za nepřátelskou linií pod pohořím Emyn
Muil. Světlá strana proto vyšle výpravu pro Narsil – ta skutečně meč nalezne a co nejrychleji
postupuje zpět do Lóthorienu. Tam se jen se štěstím a několika ztrátách na životech výprava
dostane – o jejich cestě se totiž mezitím dozví i temná strana a vyšle stíhací výpravu.

Co nás čeká a nemine?

Láska, drby a něžnosti

Během předchozích etap ukořistila nově vzniklá
koalice Lidí, Elfů a Trpaslíků prastarý artefakt –
meč Narsil. Ten má pro tyto národy zásadní
význam do neodvratně se blížícího střetu se
Sauronovými vojsky. V následujícím dni budou
obě strany čekat pečlivé přípravy na
nadcházející bitvu.

Naší redakci se doneslo, že ve vztahu Kukuřice
a Krysa to skřípe…

Zároveň v odpoledních hodinách proběhne
Okruh sester Tallhoferových. Na něm táborníci
absolvují okruh po okolí tábořiště a během něj
podstoupí zkoušky z dříve vyučovaných
tábornických dovedností. Na své cestě narazí
na úkoly s tématikou uzlů, zdravovědy,
přístřešků, šifer, ohňů a treku.

Že by za to mohlo Dodovo odvážné tetování
“Kuku <3“ na jeho pravé ruce? Nebo za to
muže fakt, že Kukuřice se do tohoto vztahu
stále moc nemá. Zjistíme víc. Naší redakci také
nemohlo uniknout, že stará dvojka Áďa a
Bořek se k sobě mají jako za starých časů.
Krom nenápadného sedání si vedle sebe je při
každé příležitosti také často vídáme v jednom
stanu! Znamená to snad návrat do starých
kolejí? Mimo jiné, Tomáš Kroužel si dnes
odpolední volno krátil ve společnosti Týnky a
Kukuřice, že by se nám do hry přidával další
hráč? Naše redakce zjistí víc!

Štěpán Š.: „Kluci, já jsem byl dneska málem v bezvědomí.“ - „Jakto?“
„Chvilku jsem nevěděl, co dělám.“

