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Řád stříbrné ruky
3. SRPNA 2021 – UTHER-Ý
SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Poslední Covidové překážky!

Krčma u Veselé Mileny nám ke
snídani
nabídne
kornflejky
s mlékem a čajík. K dopolední
svačině okurek a rajčátko. K
obědu se těšíme na polévku
z uzených
žeber
s kroupami a
dušené
vepřové
s dušenou
mrkví a bramborem! Pro
zájemce rybí prsty s bramborem.
K odpolední svačině bude
loupáček s jahodovým mlékem.
K večeři barevná krupicová kaše
sypaná kakaem - schválně jestli
uhodnete barvu! .

Jaké bylo počasí?

Docela to šlo. Lehké dešťové
přeháňky se nám sice nevyhnuly,
ale bouřka nepřišla. Teploty se
sice přes 20 moc nedostanou, ale
i tak je to stále po většinu dne na
krátké nohávy i rukávy.

Bodový stav družin

1. III. Francouzi
2. II. Poláci
3. IV. Wydro-Germáni
3. I. Angličané
5. V. Irské Fidži a Suva
6. VI. Norsko

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 17

23
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19
19
18
16

V jakém oddíle je Váš táborník zjistíte na
seznamu, který 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:
1. oddíl - Anglie
Huliman: Kosa

Suri, Čiquita, Kompost,
Fialka, Hrášek, Soptík

Včerejší prasáci:

Je to k neuvěření, ale stále nic…

Krvavá lázeň! Gothaj není špekoň! Neprší! Skoro!
Pokosené Maniště! Stůl v obležení! První bitka! Zpěvná kuchyně!

Je to neuvěřitelné, ale poslední čekatelé na negativní výsledky testů dorazili.
“Jen pořád nerozumím tomu, proč to u Čiquity trvalo dva dny, když my
s bráchou jsme to měli za chvíli“, přemýšlel nahlas rozumbrada Hrášek. No
my
tomu
také
nerozumíme, ale je
to tak. Ani nepříznivá
předpověď počasí
nám nebrání ve všech
plánovaných
aktivitách.
Přestože
každý radar hlásí
něco jiného a bouřky
ukazoval nejeden mobil, tak jsme se nakonec dočkali jen
občasného
deštíku.
Proběhl tak dokonce i plánovaný táborák, který zažil
velkou premiéru. Místo
tradičních špekoňů si táborníci letos
poprvé opékali gothaj
přímo od řezníka. „No já jsem si říkal,
že to je divný špekáček. Ale chutnalo mi to!“, potvrdil změnu spokojený Hrášek. Oproti
předchozím rokům, kdy množství špekoňů zbývalo, nám gothaj zmizel téměř komplet. Občasná volná okénka
v programu a zejména polední klid je stále více a více využíván k hraní stolního tenisu. Stůl je
opravdu v obležení takřka nonstop a jen omezené množství našich pálek způsobuje, že není celý
tábor narovnán okolo stolu na velkou obíhačku. Včera se také bojechtiví táborníci konečně dočkali.
První fuskometová bitva proběhla a jelikož se dnes chystají další, tak mnozí usínali s fuskomety
přímo pod hlavou. Včerejší den
byl pro osazenstvo kuchyně ozvláštněn
zpívající službou. Suri a Plyš
během několika hodin zvládaly krájet,
míchat, škrábat, umývat a hlavně
zpívat. Šlo jim to dokonce tak skěle, že kuchyně na celý den
mohla
vypnout
rádio
a
poslouchat pouze toto službové duo. „Já jsem si říkal, že
slyším jiné písničky, než které se hrají v rádiu“,
rozpoznal změnu pozorný Hrášek. Proudy krve pak večer
tekly v umývárně.
Korýtka se zbarvila do rudé barvy a každý jen koukal, odkud
se to bere. Záhy
jsme zjistili příčinu. Batikované
šátky.
To
co
nikomu nepřišlo divné u žluté
barvy IFS, nebo
modré Anglie se změnilo
v případě Polska a jeho červené barvy. „No já jsem si šel čistit zuby a viděl
jsem celá zkrvavená korýtka, tak jsem rychle volal Žábu, ale ta říkala, že to
je naprosto normální“, vyděšeně se koukal kolem sebe Hrášek. Po velkém
odplevelení se znovu objevilo Maniště. Zatím tedy jen jeho část, ale i tak to
Romana, Horala a službu stálo litry potu a jednu zlomenou kosu. „Jé Maniště, já myslel, že nám ho někdo
ukradl a ono bylo jenom zarostlé“, radoval se průzkumník Hrášek.

Děti navráceny! Bytost z dalšího jiného světa?
Skončíme v otroctví? Přifařil se sirotek! Zakletý zámek!?!?

Hrdinové řádu v brzkých hodinách dorazili k lesnímu oltáři, kde byly ztracené děti z vesnice, a s nimi i zelený pachatel se
svými poskoky. Hrdinové, se rozhodli, že nejdříve zjistí, co je zelená osoba vlastně zač a co tu chce. Bytost se nazývá
orkem – mocnou rasou z jiného světa. Plánuje tento svět ovládnout mocí svého Boha, což pro všechny bude znamenat
otroctví. Mocný Ork pobídl své poskoky, aby skupinu udolali – což se jim nepovedlo ne jednou, ale rovnou dvakrát,
protože ork své mrtvé kultisty oživil mocnou temnou magií v nechutné nemrtvé. Následně skupina
udolala i orka a chystali se ho svázat, aby z něj mohli získat více informací, ten si ovšem sám vzal
život. A jak se zdá, byl to jediný život, který komu vzal – všechny děti byly zachráněny! Bohužel, ne všechny z nich ve
vesnici našly své rodiče. Dívka jménem Arialka, je totiž sirotek, nemá kam jít a chtěla by se k hrdinům přidat, aby též mohla
chránit tento svět před zlem. To se samozřejmě hrdinům nelíbilo, protože hrdinská dobrodružství nejsou nic pro
dvanáctileté děti, a tak ji svěřili stařešinovi, aby se o ni postaral. Hrdinové poté vyrazili zpátky do
hlavního města, aby nahlásili Lordu Komandérovi Nejvyšímu Paladinovi Komodorovi, že úkol
splnili a popsali mu tu zrůdu. Tedy orka. Lord Komodorus se zmínil, že podobnou bytost šla hledat i další skupinka
Řádu do údajně zakletého zámku, kde mizí lidé. Doposud se ale nevrátila. Tuto skupinku se má naše skupinka hrdinů
vydat hledat. V tom ale Wellaria zjistila, že jí chybí zbraně. Ty vzala Arialka s tím, že jako nová členka Řádu se také
potřebuje nějak bránit. Zbraně jí byly hnedle zabaveny, nevyřešilo se však, co s ní dál – zatím zůstane u hrdinů, kteří jí
najdou bydliště jinde. Třeba se bude hodit pomocnice kovářovi, ke kterému si jdou opravit své zbraně a zbroje.
Hrdinové Řádu Stříbrné Ruky - Nivellen je schopný šermíř, údajně i nejlepší na tomto světě. Wellaria je stínová bojovnice, která se dokáže
dostat kamkoliv, i nepozorovaně. Noana Kers je elfka, zaučující se lučištnice, ale i schopná čarodějka. Ulf, syn Olfův, je severský válečník, který sice
mnoho inteligence nepobral, ale žádná hmotná překážka pro něj není překážkou. Lord Komandér Nejvyšší Paladin Komodorus je kněz, schopný
válečník a vůdce celého Řádu Stříbrné Ruky.

Kouzlo ve stanu č. 31!

S velkou záhadou přišel včera ráno za
svými vedoucími Hrášek. Věc to byla
naprosto neuvěřitelná a záhadná. „Večer
jsem měl ve stanu slimáka a ráno tam
místo něho byl pavouk!“. Celou věc jsme
se rozhodli prošetřit a záhadě přijít na
kloub. Uvidíme, co se ve stanu objeví po
dnešní noci. Třeba nás to překvapí…

Láska, sex a něžnosti
Dnešní den se přetrhla trojice ZapZapík-Hořčice-Notka. Způsobila to
Endi, která se k nim vecpala tím, že
během hry sbírala šátek a vracela jej Zapíkovi na hlavu. „Tomu Zapíkovi fakt závidím,
může si dneska vybírat rovnou mezi třema holkama“, zálibně se po něm koukal Dryft.
Mezitím měla Hárty velmi vážný rozhovor s Buřtem. O čem? To zjišťujeme. Kotě poslalo
tajný dopis Kayovi, ale netušila, že cestou se jej zmocnil Fre-Dee, díky němuž již víme
vše. Ajs-Ice společně s Narmen obchází neustále kolem Snejka a Tuby, ale zatím se
k ničemu neodhodlaly. Velkým lákadlem pro mnohé tábornice byl včerejší příjezd Čiquity.
Ten se okamžitě ocitl v obležení Hořtice, Vitaci-týny a Ště-něte.

Čeká nás

Ihned po bramboriádě zahájíme vymýšlení a případně už i trénink oddílových předtančení
na táborový Ples. Zahrajeme si fuskáčovou bitvu na upíry a hrdiny, začneme se učit
zdravovědu a další táborové dovednosti. Dále budeme vytvářet magický lektvar. Večer
proběhne stavění Řádové vesnice. A jako bonus si možná hromadně zatrsáme.

„TAK JE TO TEDA FOTBAL, NEBO BASKETBAL?“ (L´PÍK PO PŮL HODINĚ HRANÍ VOLEJBALU)

