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Prověření dovedností a velký oheň 
 
Dnešní den se nesl ve znamení tábornických dovedností. Dopoledne každý oddíl vyráběl co 
nejnenápadnější přístřešek, aby zůstal do konce hry neodhalen ostatními oddíly. 
Po vítečném obědu od našich kuchařek jsme navázali důkladnou prověrkou všech tábornických 
dovedností – zdravovědy, stavby přístřešků, šifer, map, uzlování a rozdělávání ohňů. 
Večer nás čekal táborák, u něhož jsme si, krom zpívání mnoha oblíbených táborových šlágrů, 
udělali výlet do minulosti prostřednictvím táborových písniček z předchozích táborů. 
 

   
 

Přípravy na bitvu 
Ve Středozemi veškeré dění neúprosně směřuje ke střetu, jaký ve své historii nikdy nezažila. 
Sauronův mocenský blok, temná strana, sice neuspěl se svou stíhací výpravou pro meč Narsil, o to 
důkladněji se ale Sauronovo vojsko připravuje na nadcházející bitvu. Světlá koalice samozřejmě 
nezůstává s přípravami pozadu – vojska Elfů, Trpaslíků a Lidí se shromažďují v blízkosti Dagorladu 
– budoucího bojiště. Obě strany mají s přípravami plné ruce práce a je jen otázka času, než zazní 
povel k útoku. Přinese bitva na Dagorladu jasného vítěze a nové uspořádání sil ve Středozemi? 

Rychlé zprávy 
 
Jídelníček: 
Snídaně: Chleba se vším 
Svačina: Jablko 
Oběd: cuketová polévka, buchtičky se šodó 
Svačina: Meloun a jidáše 
Večeře: Guláš s knedlíkem 
 
Počasí:  
a jaké počasí bude poslední den? Nad 
Středozemí se stahují temné mraky a dojde 
k rozhodujícím bojům. Celé se to ale odehraje 
za příjemného polojasna  
 
V noci hlídali:  
 
Služba dne: 
Huliman: Alík 
Pravá ruka: Delfín 
Kuchyně: Vojta, Krysta, Poštolka, Čiči 
Topiči: Vráťa, Matěj, Martin 
Uklízecí četa: Máňa, Vojta, Klárka 
 
Hodnocení celotáborové hry družin: 
(kolik zlata si rody celkem vydělaly) 
Skřeti:  52 000 
Trpaslíci:  56 000 
Nekromanti: 57 000 
Lidé:  64 000 
Inferno:  70 000 
Elfové:  69 000 
 

 
 

Co nás čeká a nemine? 
Bitva, největší střet v historii Středozemě. Bitva 
na Dagorladě rozhodne o tom, kdo (a jestli 
vůbec někdo) získá dostatečnou vojenskou 
převahu na to, aby si podrobil celou 
Středozem. Proti sobě se postaví šiky temné 
strany – Skřeti, Nekromanti a Inferno, a světlá 
koalice Lidí a Trpaslíků s Elfy.  

Neodvratně se nám také blíží konec našeho 
příběhu, a proto nás zítra večer čeká konečné 
vyhlášení výsledků celotáborové hry. 

 

 

 

Láska, drby a něžnosti 
Dnes se naší redakci doneslo, že do hry o 
Kukuřici se vložil další hráč. Matthew ji dělal 
společnost ve stanu prakticky celý poledňák, 
že by ji poskytoval útěchu za nemocného 
Krysu? Uvidíme, jak tato situace bude 
eskalovat.  
Na druhou stranu Dodo dnes moc iniciativní 
nebyl, může za to snad ztráta zájmu Lucky? Už 
dlouho jsme je neviděli spolu, stalo se snad 
něco? Dozvíte se víc! Zároveň jsme již dlouho 
neslyšeli nic o Vojtovi, doneslo se nám, že je 
teď v hledáčku především mladších tábornic, 
že by se rozhodl opustit svůj post 
Alfatáborníka? Kdo ho nahradí? Dozvíte se 
přiště! 
 
 


