Hvězdná kronika SGL
1) Po příletu do souhvězdí Orla se nám podařilo obsadit slabě bráněnou
základnu Goauldů. Zneškodnili jsme silové pole a základnu obsadili a použili
jako naše tábořiště. Boj netrval příliš dlouho, protože obránci nečekali náš
rychlý útok a na základně byla pouze hlídkovací posádka.
2) Druhý den jsme vyrazili na průzkum okolních planet. Narazili jsme mimo jiné
na podivné bytosti z planety Lanolano, které tráví celý svůj život na lanech.
Podařilo se nám získat různé symboly, ale zatím nevíme, k čemu přesně slouží.

Symbol Goauldských
jednotek

Symbol souhvězdí Orla

3) Třetí den se stala hrozná věc. Sice jsme zvládli dostavět naši
základnu a připravit ji na dlouhodobý pobyt, ale během
podvečera nás překvapil velice silný útok Goauldské elitní
jednotky jménem Černá hlídka. Při velké bitvě stíhacích lodí nás
Goualdi porazili a sebrali ovládací panel k naší hvězdné bráně.
Nemůžeme ji teď bohužel používat. Během boje Goualdi
nasadili experimentální zbraň jménem Zelená smrt, kterou při
útěku před naší bitevní lodí UAZ zapomněli na naší planetě.

4) Během čtvrtého dne jsme spojili síly s přáteli z Kamence a uspořádali jsme velké bojové
cvičení. Při střelbě z paintballek a na překážkové dráze jsme trénovali na boj se zákeřnými
Goauldy. Mladší se učili s mapou, stavěli stany a trénovali morseovku, uzle a další užitečné
dovednosti.
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5) Pátý den byl ve znamení bojové akce, při které jsme si vyzkoušeli, jak se přepadává auto a
hlavně se nám podařilo u soutoku řek Zdobnice a Říčka vybojovat zpátky ovládací panel
k naší Hvězdné bráně. Když byla brána opět kompletní, tak jsme slavnostně zahájili náš tábor
a měli první velký táborový oheň.
6) Další den jsme vyrazili na dlouhý výlet při akci Železobeton. Úkolem bylo zmapovat
největší opevnění v oblasti a zkusit ho využít pro obranu proti nepřátelským útokům.
Prohlédli jsme si tvrz Hanička a podařilo se nám shromáždit mnoho užitečných informací,
které se nám jistě budou hodit. Večer jsme vyzkoušeli, co všechno umíme při Michalově
mezihvězdném kvízu.
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7) Sedmý den jsme se poprvé věnovali našim odbornostem a tábor se změnil na doupě
kuchařů, zdravotníků, průzkumníků a spojařů a cvičitelů zvířátek. Večer jsme se potmě
vypravili na pomoc vědecké expedici, která objevila druhou hvězdnou bránu, ale byla
napadena nepřátelskými mimozemšťany. Sice se nám podařilo bránu zachránit, ale přišli
jsme o naši hlavní vedoucí Hanku. Moc pěknou bojovku pro nás připravil Jirka Volt.
8) Naštěstí již ráno jsme dostali zprávu o naší velitelce. Dostala se do služby ke králi planety
Aquarius a ten byl ochotný nám ji vrátit, pokud dostane alespoň 20 000 galaktických kreditů.
Vyrazili jsme na obchodní výpravu, při které jsme sháněli kredity, abychom mohli získat
Hanku zpět. Po dlouhém smlouvání a handlování jsme shromáždili potřebnou částku a měli
Hanku zpátky. Velkorysý král planety Aquarius nám dokonce pustil i na prohlídku svého
Vodního paláce, což byla veliká legrace. Den tím ale nekončil, protože nás ještě čekal
společný oheň s kamarády z táborů Kamence a Hvězdičky. Velký táborák pro asi 120
účastníků proběhl v přátelském duchu a i naše scénka měla docela úspěch.
9) Nebyl by to pořádný tábor Lvíčat, kdyby se nekonaly velké boje s dalšími tábory. Táborové
přepady začaly devátý den a již během první noci se nám podařilo získat první tři praporky.
Nejdřív jeden ukradl Váša na akci mladších a v noci přinesli praporky taky Jirka a Karel. Ztráty
praporků v našem táboře byly první noc minimální, takže vše slibovalo úspěšnou bojovku.
Kromě přepadů nás tento den zaměstnávaly také odbornosti a olympiáda, kterou jsme ale
museli kvůli nepřízni počasí trochu zkrátit.
10) Druhý den přepadů už nebyl tak úspěšný, protože se nám nepodařilo získat žádný
praporek a navíc jsme asi o šest praporků přišli. Nejstarším členům z obou „nepřátelských“
táborů se podařilo v deštivé noci nás překvapit a ukrást několik fáborků. Ale nedali jsme je
zadarmo a zůstalo nám alespoň hodně nepřátelských životů. Kromě méně úspěšných
přepadů jsem zvládli také kolečko odborností.

