24. 8. 2019

Rychlé zprávy
Jídelníček:
Snídaně: Wafle
Svačina: zbytky ovoce a zeleniny
Oběd: maminčiny dobroty 
Počasí:
Opět předpověď ukazuje pár kapek, na
bourání tábořiště se nám to úplně nehodí,
snad stihneme vše, než to spadne.

Zdarma!

Dagorlad dobyt
Dnešní den se nesl v duchu bojovém. Už od ranních hodin byli táborníci připravováni na poslední
velkolepý střet mezi světlou a temnou stranou. Dopoledne se odehrálo několik menších potyček,
kde měli táborníci možnost získat výhody do závěrečné bitvy. Většina těchto potyček končila
poměrně vyrovnaně a ani po zbytek dne nebylo zdaleka jasné, jak závěrečná bitva dopadne.
Kromě hlavních dějových linií mohli táborníci navíc plnit všelijaké vedlejší úkoly, rovněž odměněné
bonusy. Za získané peníze obdrželi navíc štíty a extra životy. Závěrečný střet dopadl neblaze pro
světlou stranu a bojištěm se nesl vítězný křik strany temné.
Na sklonku dne proběhlo slavnostní vyhlášení celotáborové hry družin a jednotlivců, předaly se
diplomy a odměny. Večer byl zakončen bujarými oslavami v rytmu táborových hitů. Teď už si
zbývá jen zabalit…

V noci hlídali: vedoucí
Služba dne:
Huliman: Zrzek
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
Odjezd:
Autobus odjíždí z Rabštejnské Lhoty v 11:00 a
dále pokračuje dle jízdního řádu na webu SpT:

http://www.sptlomnice.cz/chci-jet-natabor/pruvodce-tabornika
Odjezd dětí s vlastní dopravou očekáváme
také mezi 11 a 12 hodinou.

Závěrečná bitva
Celý dnešní den mířil k samotnému vrcholu našeho příběhu – bitvě na Dagorladě. Dříve
sjednocené aliance temné a světlé strany se po několika dnech pečlivých příprav a drobných
střetů utkaly ve finálním střetu. V něm po delším boji získala přesilu temná strana – koalice Lidí,
Elfů a Trpaslíků byla po značných ztrátách nucena se stáhnout do jedné ze svých nejopevněnějších
bašt – Minas Tirith.

Co nás čeká a nemine?

Láska, drby a něžnosti

Během zítřejšího dopoledne nás čeká
nemilá povinnost – zabalit si a opustit
tábor. Po čtrnáctidenní exkurzi do světa
Středozemě se vrátíme do našich běžných
životů – životů bez skřetích válečníků,
pekelných rarachů, trpasličích horníků,
hrdých lidských válečníků, vznešených
elfských šlechticů a oživlých koster pod
vedením temných čarodějů. Tábor končí a
nezbývá, než vyčkat do dalšího léta.

Poslední číslo naší rubriky nemůžeme zakončit
jinak, než čerstvou dávkou důkladně
ověřených informací o naší letošní hvězdě
rubriky – Kukuřici. Dnes se nám doneslo, že se
na poslední chvíli do pelotonu jejich
nápadníků přidal i Matthew. Z aktuální
množiny potenciálních amantů má ale
rozhodně výrazný náskok již několikrát
zmiňovaný Krysa – byť už není z důvodu
zdravotní indispozice na táboře přítomen,
zůstává s Kukuřicí v kontaktu alespoň v chatu.
Budou mít letošní letní románky i
mimotáborové přesahy, nebo zůstane jen u
naší rubriky? Kdo ví…

Konverzace vedoucího s Aničkou Vlasákovou.: „Aničko, sbírej ty fuskomety.“ „Já žádný nevidím.“
„To se ale musíš dívat na zem!“

