Londýnská kronika II
Začátek
Cesta válečníků do Londýna (Čeřína), kde
celá situace spěla k otevřené válce mezi
Lancastery a Yorky, proběhla v klidu, jen
těsně před cílem došlo na déšť. Po příjezdu
došlo na ubytování a drobné seznamovací hry.
Jelikož po zbytek dne počasí přálo, večer
proběhl zahajovací oheň, při kterém byli
přivítaní noví táborníci. Zazněly také nějaké
ty písně a byl čas se uložit ke spánku.

Úvodní oheň

R. 1455

Vévoda z Yorku, královna Markéta a
vévoda ze Somersetu (z leva)
V neděli ráno proběhlo dělení růží, kdy se
velcí lordi (vedoucí) přiřadili buď k červeným
Lancasterům, vedeným královnou Markétou
z Anjou a Edmundem Beaufortem, vévodou
ze Somersetu, nebo k bílým Yorkům, které
vedou
Richard
Plantagenet,
vévoda

z Yorku, a Richard Neville, hraběm
z Warwicku. Oba vévodové si vyčítali, co se
dalo – York Somersetovi vyčítal neschopnost
a porážku ve válce s Francií, kterou později
nazvou Stoletou, Somerset vyčítal Yorkovi
snahu uzurpovat trůn. Nakonec Somerset
získal o něco více stoupenců, což York neunesl
a se svými stoupenci odešel.

Vévoda z Buckinghamu vybírá růži
Během dopoledne vyrazili táborníci na
rozřazovací závod. Prvně na trati získávali
váčky, do kterých následně ukládali mince
získané na dalších stanovištích, také získali své
anglické jméno. Na jednotlivých stanovištích,
kterých bylo deset, se plnily různé úkoly –
ozdobení váčků, odhad, cesta erbů, střelba
z praku na hrad, přechod klády ad. Tento
závod vyhrál Adam (Adam Š.), druhý byl
George (Jirka T.) a třetí Johnny (Jan
B.). Z prvního oddílu (nejmladší) byl
nejlepší Nicholas (Miki C.), z druhého
Adam, ze třetího Henry (Jindra M.), ze
čtvrtého Johnny a z nejstarších George.
Závod chvíli skrápěl déšť.
Odpoledne byl program po oddílech, kdy
hrály děti různé hry na náměstí – ponorky,
polibek smrti a evoluci.

Evoluce
Kromě dopoledne panovalo pěkné počasí.
V pondělí na nástupu došlo k prvnímu
povyšování, kdy Teresa (Tereza B.) a
Magdalene (Majda H.) byly povýšeny na
šlechtičny.
Dopoledne probíhalo poučení o zkouškách
potřebných na vyšší stupně Lesní moudrosti i
pro vzestup do vyššího šlechtického stavu.
Letos se zvýšil počet základních zkoušek na
dvanáct (došlo k úpravě zkoušek Příroda a
Orientace, nově vznikly Obloha a
Zručnost).

Barvení plášťů
Odpoledne došlo k rozdělení válečníků do
jednotlivých hrabství – Hertfordshire (pod
vedením šerifa George), Northamptonshire
(Chris – Martin K.), Lincolnshire
(Mathew – Matěj C.), Berkshire
(William – Martin S.), Cumberland
(Mark – Martin M.) a Shropshire (Peter
– Petr D.). Následně ustanovená hrabství
si vymýšlela pokřiky, barvily se pláště a
malovaly vlajky.

Již upravená hrabství
Celý den bylo polojasno až skoro jasno, ale
k večeru se zatáhlo a kolem deváté se spustil
vydatný déšť, takže se táborníci uložili do
stanů o něco dříve.

Rok 1456
Úterní dopoledne bylo po oddílech. Opět
přálo počasí, za to během poledního klidu nám
pro změnu sprchlo. Naštěstí odpoledne se opět
vyčasilo.

Pomatený král Jindřich VI.
Odpoledne byly hrabství pozvány na audienci
k Jeho Milosti Jindřichu VI., z Boží
milosti králi anglickému a francouzskému,
pánu Irska. Válečníci viděli, že král je
bohužel pomatený a opravdu nemůže sám
vládnout, toho okamžitě využili někteří lordi a
zverbovali jednotlivá hrabství svých služeb a
začali boj o kontrolu nad králem. Hrabství
vyrazila do okolí, kde se vzájemně přívrženci
Lancesterů utkali ve třech disciplínách proti
stoupencům Yorků – hádanky, kloboučku hop
a ve shazování z prkna. Nejúspěšnější bylo

hrabství Hertford ve službách yorkistického
vévody
z Buckinghamu,
druhý
byl
Northamptonshire yorkistické hraběnky z
Kildare, Cumberland lancasterské hraběnky
Rivers,
čtvrtý
Shropshire
yorkistické
hraběnky z Tankerville, pátý Berkshire
lancasterské
hraběnky
z Ormondu
a
Wiltshire a poslední Lincolnshire lancasterské
hraběnky z Kentu.

Souboj na prkně

Hvězdná porota a moderátoři
Večer proběhla ve Westminster Hall soutěž
Čeřín hledá talent. Soutěž komentovali Leoš
Mareš a Agáta Hanychová, v mezinárodní
porotě zasedli Rytmus, Lady Gaga, Usain
Bolt a Michal David. Soutěžící
vystoupili s různými disciplínami – zpěv,
street dance, scénka s poučením a módní
přehlídka. Na závěr vystoupila jako host
Vanessa Mae. Nakonec největší ohlas a
vítězství získala Mladá móda, módní skupina
z pátého oddílu a za odměnu získali
dvoulitrovku Coca Coly.

Mladá móda
Středa začala vyhlášením výsledků předchozí
hry, jelikož jí s přehledem ovládla yorkistická
hrabství, získala i kontrolu nad králem,
kterého přinutila zbavit vévodu ze Somersetu
úřadu Kapitána Calais, který byl předán
hraběti z Warwicku.
Poté ale v Londýně epidemie úplavice, takže
hrabství
musela
proti
ní
bojovat.
Nejúspěšněji se s epidemií popralo hrabství
Shropshire, druhý Cumberland, třetí
Northamptonshire,
ostatní
hrabství
(Hertfordshire, Lincolnshire a Berkshire)
byla stejně úspěšná.
Přes poledne se opět zamračilo a sprchlo, ale
protože se odpoledne opět vyčasilo, vyrazily
oddíly k vodě na Trojku, někteří cestu vzali
broděním potokem. Zde oddíly sehrály nějaké
drobné hry a osvěžily se.
Večer vzplanul oheň, který postavil David
D., protože to bylo součástí jeho Lesní
maturity. Dále v rámci maturity předvedl
práci s mapou, znalosti první pomoci a doplnil
některé informace k ohni. David byl na
maturitu dobře připraven, takže jí složil bez
větších problémů a může se od této chvíle
ucházet o čtvrtý stupeň. U ohně se zahrálo
ještě několik písní a byl čas jít spát.

