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Řád stříbrné ruky
2. SRPNA 2021 - PONDĚLÍ
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Celodenní skluz! Kouřící Spíďa!

Krčma u Veselé Mileny nám ke
snídani nabídne vánočku, závin
a bílou kávou, nebo čaj. K
dopolední svačině nám budou
podávána čerstvá rajčátka a
jablíčka. K obědu pak kuchyně
naservíruje
pomalu
tažený
hovězí vývar s těstovinou a
zeleninou a k hlavnímu chodu
potom kuře na paprice s vrtulí,
nebo domácím knedlíkem! Pro
vegany pak tofu. K odpolední
svačině bude domácí jogurt,
nebo rohlík s marmeládou a
ovocem. K večeři pak bude
pečený
salám
na ohni.

Jaké
bylo počasí?

Ráno jsme se probudili do
deštivého
dne.
Přestože
předpověď
hlásila
takřka
celodenní déšť, tak nás jen čas
od času navštívilo pár kapek.
Mohli jsme tak fungovat zcela
bez omezení. Jen teploty nás
donutily
vytáhnout
dlouhé
rukávy i nohávy.

Bodový stav družin
1. III. Francouzi
1. IV. Wydro-Germáni
3. V. Irské Fidži a Suva
4. I. Angličané
4. II. Poláci
4. VI. Norsko
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V jakém oddíle je Váš táborník zjistíte na
seznamu, který již brzy stáhnete na
stránkách SpT.

Vedení tábora:

Hl. vedoucí: Komár :-)
Progr. vedoucí: Haše+ Error
Zást. pro TS: Labuš

Technický sektor:

Vedoucí TS: Labuš
Kuchař: Láďa, Pískle, Labuš
Zásobovač: Michal/Roman, Horal
Zdravotník: Žába

Vedoucí oddílů:

I.-Anglie: Sedma + Mat + Kosa
II.-Polsko: Bodlinka+Tarzan
+ Šimpo
III.-Francie: Tom-tom+ Lyška
+ Verka
IV.-Wydro-Germáni: Kübel
+ Kiki + Jezdec

V.-IFS: Pat+Kecal+Viki

VI.-Norsko: Vitalinea + Well
+ Bender

Služba a hlídka dne:
6. oddíl - Norsko
Huliman: Vitalinea

Pampel+Bugs-Buny+Bubba
+Včelka+ Buchta+Waku

Včerejší prasáci:

Opravdu stále ještě nejsou… 

Další příjezdy! První zlomenina! Žádní prasáci!
Nekonečná cvrnkačka! Propsaná La-Syčka! Bezlepky pláčou!

Již před budíčkem na sebe upozornil déšť. Bubnoval na všechny účastníky a zapříčinil posunutý
budíček. A kdyby jenom budíček! Časový skluz se linul napříč celým dnem a vyvrcholil
zpožděním odpolední svačiny o celých 47,5 minuty oproti plánovanému harmonogramu!
Kuchyň z toho nebyla vůbec nadšená, ale nakrájené perníky naštěstí nestihly okorat a (nejenom)
táborníci si na nich řádně pošmákli. Budeme se opakovat, ale stále nám průběh tábora narušuje
nutné PCR testování táborníků. Během včerejšího dne nám naštěstí postupně dorazily Miš a
Pampel a o pár hodin později i Pliš a Žužu. Přivítání bylo ohromné a zejména Polsko se těší na
poslední, stále na výsledky testů čekající, členy. První ranní bodování stanů dopadlo naprosto
tragicky! Pokračujeme v zajetých kolejích loňského roku a zatím, opravdu zatím!!!, jsme nenarazili na žádného prasáka.
„A to jsem se fakt snažila, ale oni si snad
rovnali i ten štěrk pod podlážkou do zástupu…“, zklamaně
hlesla Lyška. Ani není třeba
zmiňovat, že celý tábor čekal 20 minut, než obodovala dva
stany. Dopoledne jsme se
chystali
na
déšť
a
přizpůsobili tomu i program.
Že déšť nakonec nepřišel,
nás neodradilo a vrhli jsme se
na etapové cvrnkání many
na cíl. Každý oddíl postupně
soupeřil
s ostatními
a
dostalo se i na vedoucí.
Velikým překvapením pro
všechny pak byly výsledky
Wydro-germánů.
Sice
v součtu porazili všechny
družiny, ale celkově měli
nejméně zasažených cílů. „Jo oni nás vždycky dokázali tak rozptýlit, že jsme nic
netrefili a sami dali nějakého náhoďáka“, durdil se poražený Perlák. Velikým darem nás včera obdarovala La-Syčka,
které vedoucím přivezla ohromný balík propisek. „Jak může vědět, že během tábora vždycky alespoň 7 propisek
ztratím?“, divil se překvapený Tom-tom. Odpolední běhací hra přinesla mnoho překvapení. Táborníci byli neustále v poklusu a vydali
se ze všech sil. Spíďa dorazil do Krčmy tak uhnaný, že se z něj doslova kouřilo! „Hele, z tebe se opravdu kouří!“ nevěřícně kroutil
hlavou nad zadýmeným Spíďou Betty. Ovšem i horší věci se udály. Bubba, která chtěla dokázat, že patří do
běžecké reprezentace, zapomněla, že les není tartanová dráha. Jeden drobný výmol
stačil a zlomenina byla na světě! Jak se později ukázalo, tak se nejednalo o otevřenou
zlomeninu, ale pouze o lehce zhmožděný kotník. „Prý ale málem volali sanitku“, slyšel
zaručeně pravé informace Hrášek. „Tak a už jsem jako brácha“, komentovala
zlomeninu samotná Bubba, protže na Jedlíka se zlomenou rukou stále čekáme. A jako
každý rok kuchyně řeší neuvěřitelné množství diet a omezení. Před lety jsme začínali
s bezlepkovou dietou. To už je ale něco úplně normálního. Letos se vaří i vegetariánsky, bezrybově,
bezjablkově, bezlaktózově… Tak snad i do budoucna bude alespoň část tábora jíst „normálně“.

Jsme zachráněni! Řádem stříbrné ruky!
A kde, že to jsme? V Asgarothu?! Zrůda z Hadí stezky!?!?

Hned zrána nás kultisté shromáždili do prostoru okolo podivně zářícího sloupu s tím, že
dnes začnou s obětováním. Jejich vůdce vytáhl z davu Bleska a začal ho vázat ke sloupu,
než však stihl rituál ukončit, zakročila skupinka bojovníků. Ti se představili jako Řád
stříbrné ruky. Jsou to údajně slavní hrdinové, chránící obyvatele světa, ve kterém jsme se
octli. Jeden z hrdinů tasil meč a přikázal kultistům, aby se vzdali. Ti samozřejmě
neuposlechli a na Řád zaútočili. Nebylo jim to ale proti profesionálním bojovníkům nic
platné, skupinka si s kultisty poradila během pár okamžiků. Vedoucí tábora hrdinům
děkovali a zmatení se ptali co se to děje a kde se to ocitli. Mat vysvětlil, jak se snažil dostat z meziprostoru zpátky domů na
planetu Zemi, a jak se něco pokazilo a místo toho jsme se octli v tomto neznámém světě. Řád stříbrné ruky nám na to řekl, že řešení
magických průšvihů je jejich specialitou, a ve zdejším světě, který se prý jmenuje Asgaroth, jsou nejspíš k tomu dostat nás zpět domů do naší
dimenze těmi nejkvalifikovanějšími. Všimli si, že je mezi námi spousta schopně vypadajících jedinců, takže nám nabídli, že zatímco jejich
magičtí experti budou pracovat na problému astrální brány, my se k nim přidáme a pomůžeme jim řešit
problémy Asgarothu. SpT samozřejmě s nabídkou souhlasilo. Byli jsme vysláni do centrály Řádu stříbrné
ruky, zatímco hrdinové pokračovali po cestě do vesnice zvané Hadí stezka, aby vyšetřili údajné mizení dětí.
Když skupinka dorazila, přivítal je s radostí vesnický stařešina, který jim vysvětlil, že se tak skutečně děje.
Nevěděl však jak je to možné. Každý hlásil něco jiného a ve výsledku to nikomu nedávalo žádný smysl.
Hrdinové se pustili do vyšetřování a z různých hlášení vydedukovali, že se jedná o velkou postavu se
zelenou kůží a kly trčícími ze spodní čelisti, která tudy procházela už mnohokrát zahalená v černé kápi.
Dětem nabízela stvůra dárky a ony s ní pak šly směrem na sever k lesní studánce. Řád se tedy vydal na cestu stejným směrem.

Nové přezdívky!
Je to již letitou tradicí.
Každý nový táborník získá
svoji přezdívku, která mu
je vytetována na věčné
časy no čelo. Jelikož se
nám na tábor dostávají i děti dřívějších
táborníků, tak pochopitelně musíme
jejich přezdívky sladit s bývalými
táborníky – rodiči. Proto například
neteř Vitacita má přezdívku Vitaci-týna
a letos k nám dorazili i synové bývalé
tábornice
a
následně
vedoucí
Humusačky. Aby chlapci pokračovali
v rodinné tradici, tak si zvolili přezdívky
Kompost a Ken-Tus. „To je fakt super
volba, jsou to borci!“, komentoval
výběr nových přezdívek Hrášek.

Láska, sex a něžnosti
Po cestě z rozcvičky se Narmen lepila na
Dryfta. Pampel smutní po Hafíkovi – „proč nás
vyměnil za nějaký airsoft“, se slzami v očích
fňukala po tábořišti. Šimpo byl nadšený, že konečně dorazila Miš, pak
se ale dozvěděl, že není v jeho týmu. Tím ovšem jeho nadšení (a nejen to) značně kleslo.
Ani to mu však nezabránilo na ni házet očko. Nebo dvě. Štěně a Kotě si rozdělili Wakua a
Kosíka. Na toho si ale myslí i Smajlík. Uvidíme, v čí objetí se nakonec Kosík ocitne. Bubba
celý den sledovala Tubu, u kterého hledala i větší souznění, než jenom ve jméně. Hořčice
se během hlídky válela se Zap-Zapíkem a Miš tak musela hlídat celé tábořiště sama.
Kompost celý den pobíhal za Strašilkou, ale ta spíše pokukuje po Ken-tusovi.

Čeká nás

Ráno se setkáme s nebezpečným nemrtvým morem, který pro Řád Stříbrné Ruky nebude žádnou
překážkou. Dopoledne budeme dodělávat práce na oddílových vlajkách, šátcích, názvech a
pokřicích. Po obědě nás čekají první letošní Cechy, plné kreativních i sportovních aktivit. Později
se budeme sehnat dostatek zlata, abychom měli dostatek peněz na nákup a opravu hrdinských
výzbrojí. Večer snad zapálíme první táborový oheň.

„JÁ JSEM TAM SE TŘEMA KLUKAMA A TO JSOU NĚJAKÝ DRSŇÁCI“ (BROJLÍK O SPULUBYDLÍCÍCH V CHATIČCE)

