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Řád stříbrné ruky
9. SRPNA 2021 – PONDĚLÍ

Těstovinový salát fuč! Grupenfoto!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé Mileny nám ke
snídani
nabídne
kornflejky
s mlékem a chléb s máslem a
sýrem a čaj. K dopolední svačině
budou melouny a rajčata.
K obědu se těšíme na čočkovou
polévku
a
boloňské
špagety
sypané
sýrem.
Ke
svačince
bude
rohlík a pudink. Večeři si
opečeme sami na ohni – tedy
topinky s rozličnými nátěrkami.

Jaké bylo počasí?

No zase nás nepřekvapilo.
PoPlesová noc byla naštěstí bez
problémů (tedy až na Patův
stan). Celý den bylo teploučko a
bez deště. Tedy až do večera.
Opět jsme museli nástup
přesunout do Krčmy, kde jsme
zůstali až do večerky.

Bodový stav družin

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

CENA 10 TDA

ROČNÍK Č. 17

75
70
69
64
60
59

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

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: Mat
Zejn, Koseek, Ronja,
Strašilka, Buřt, Džej

Včerejší prasáci:

Už se nám to tu konečně začíná
množit, prasátka jdou do světa.
Kompost + Ken-tus
Schinti + Perlák
Leo + Máta + Dzěj + Schutřík

Bufet vykoupen! Norsko jede! Tajné divadlo!
Spálené ruce! Větev ve stanu! Pomatení vedoucí! Zkrvavený štěrk!
Překvapilo nás, jak se mění v průběhu let
chutě táborníků. Po dýňové polévce,
dřívějším outsiderovi, se jenom zaprášilo. A
dokonce i těstovinový salát zmizel
v průběhu večeře a druhé večeře. A to i
v konkurenci nabízených kuřecích stehýnek, která zbývala i
dlouho po večerce. Samotný těstovinový salát byl nabízen
v mnoha variantách. Bezlepkový salát, bezlaktózový salát,
bezmasový salát, bezzeleninový salát a normální salát se
zeleninou, šunkou, kuřecím masem a těstovinou. Pro jistotu kuchyně připravila i bramborový salát. Kdyby náhodou ještě někdo
nemohl jíst něco jiného. To vše ještě ve výdeji doplnily těstoviny sypané kakaem. „My už si opravdu musíme
vyrábět cedulky, protože se v tom množství diet přestáváme orientovat!“, prohodil (ze všech diet) zmatený
Labuš. Jelikož jsme tu již všichni, a dopoledne nepršelo, tak jsme se vrhli na hromadné focení. Nejprve se
v rekordně krátkém čase podařilo vyfotit všechny účastníky. Následovalo focení všech postav a následně fota
družin a jednotlivců. Každý táborník trávil nekonečné minuty před objektivy desítek fotoaparátů, což některé
přijaly jednoznačně nadšeně, jiní naopak s velikou nevolí. Těšte se na další fotogalerie. Přestože je táborová
kuchyně stále pod palbou pozitivních komentářů, nic nebrání táborníkům v nákupech v táborovém bufetu. „A to už opravdu došly
brambůrky, malé hambáčky a lízátka?“, tázal se v nekonečné frontě nejeden táborník. Opravdu! Ale již dnes bude
bufet opět bohatě zásoben a táborníci budou moct utratit své táborové peníze. Včerejší déšť a vítr si nakonec
vybral jednu oběť. Byl jím stan, který si vedoucí postavili v lese za potokem. Jedna větev se neudržela na svém
místě a skrz plátěnou střechu dopadla až to vnitřních prostor. „Kdo může říct, že má stan se
střešním okýnkem?“, nenechal se vykolejit nocležník Pat. Olympijské hry velice svědčily
Norsku. To po velmi vlahém začátku tábora konečně zabralo a dokonce již vystřídalo IFS
na předposledním místě! „Tak to budeme muset konečně požádně zablat, co?“, zhodnotil
výsledky svého týmu Hrášek. Do jednotlivých olympijských disciplín dal každý, co mohl.
Během přetahované (vyhrálo Norsko!) se téměř jedna třetina táborníků spálila ruce o lano a další jedna pětina se
raději nechala vláčet se zkrvavenými zády po štěrku. „Jsou to borci! Já bych se radši pustil hned, jak by to začalo táhnout“, oceňoval
zápolení Jedlík, který se se zlomenou rukou raději neúčastnil. Jak se ovšem záhy
ukázalo, krev na štěrku nebyla z táborníků, ale z Kosy, která se během škrábání
brambor pořezala tak, že bylo téměř nutné volat záchranku. Jak se záhy ukázalo,
nebylo toho třeba a Kosa dostala na prst pouze velkou náplast. Tajnou
olympijskou disciplínou byl „Rozkaz 66“. Každá družina dostala za úkol během 15
minut předvést divadlo na téma táborové hry. Výsledek překonal všechna očekávání! „To bylo supel, konečně jsem byl vedoucí a měl
jsem měč!“, liboval si nejeden Hrášek. Jak si jednotlivé družiny vedly, budete moci brzy shlédnout na našich stránkách.

Asgartoh byl dobyt! Tři roky fuč! Opravdu?!

Celý svět leží v otroctví! Hloupá nařízení! Kde je Arianne?!?

Jsou to již tři roky, co byli hrdinové zatčeni, kdy nic nestálo Komodorovi ani orkovi Argh-Ataarovi
v cestě k zisku armády. Nastala expanze a všechny národy, které se postavily Novému Řádu, byly
poraženy. Všech dvanáct státních celků, které propojoval Řád Stříbrné Ruky při ochraně obyvatel, bylo
dobyto Novým Řádem – celý svět byl propojen pod vládou Nejvyššího vůdce Komodora a jeho
Orkských přátel. Rodiče, čtete tento článek? Už je jen jeden národ, všichni lidé i elfové, či jiné podřadné
rasy, pod nadvládou orků. Je jen nekonečná práce práce v dolech, pilách či lomech. Vše patří nejvyššímu vůdci – jeho orkové napadají vesnice,
berou jim suroviny, manu, obsazují jejich pily a natěžené dřevo posílají Argh-Ataarovi. A toto je čas pro
tradiční soutěž pro rodiče – napište nám do zpráv ódu na děj táborové hry a váš táborník (a jeho oddíl) za to
bude odměněn! Jak se nám smál první ork, se kterým jsme se setkali – Bal’Thor – že na něj budeme pamatovat,
až bude tento svět v otroctví. A taky se tak stalo. Nikdo neví proč orkové přišli, nikdo neví, co plánují. Lidé jen
pracují a orkové se tváří, že je náš svět vlastně vůbec nezajímá. Komodorus si mezitím dělá co chce a vydává
hloupá nařízení, která dopomáhají tomu, aby byli lidé zatýkáni a mohli tedy pracovat v pracovních táborech.
Na druhou stranu Arianne je stále na svobodě, a je tedy dost možné, že se k nám vrátí, a celou situaci zachrání, kdo ví…

Tábornická poezie!

Je to již tradicí, že během Olympiády se vytváří i
nádherné malby a úžasné básně. Jako drobnou
inspiraci můžete použít vítěznou
„Ódu na Řád stříbrné ruky“
Oh, milý řáde,
ochraň naši zem.
Oh, milý řáde,
díky tobě šťastný jsem.
Tvá chrabrost naší pýchou je,
všechno zlé tímto zabije.
Nechť nás tvá ruka chrání,
ze stříbra ulitá, se zatnutou dlaní.
Oh, milý řáde,
nevzdávej se a bojuj dál.
Oh, milý řáde,
nikdy nejsi sám.
(Tatra+Suri)

Láska, sex a něžnosti
Včelka chodí se Zvýřetem, přinesla
nám žhavou novinku Žába. „Máš ji
dokonce i na fotce, kde drží v ruce Zvýřátko“. Carol během
poledního klusu se zájmem sledovala Zejna, Snejka, Dryfta a
Tubu, kterak zápolí u ping pongu. Kdo ji nejvíce zaujal se dozvěděla pouze
Žalka, která nám tajně řekla, že nám nic neřekne. Palma a M´Loun obíhaly
olympijské disciplíny bok po boku s Bettym a Spíďou. Ajs-Ice trávila celý večer
v náručí Kecala. „Klidně to tam napiš, fakt nekecám!“, přinesl teplý drb Schinti.
Notka s Hořticí bojují o přízeň Čiquity tak intenzivně, že málem zapomněly
absolvovat poloviny sportovních disciplín. Leo se po pomalejším rozjezdu
dostává do otáček a každý oběd tráví ve společnosti Ronjy. Zato Pinki se
Strašilkou změnily svůj objekt zájmu. Po neúspěchu u Komposta s Kent-usem
se rozhodly věnovat svůj čas pouze Fre-Deemu.

Čeká nás

Ráno se budeme věnovat táborovým dovednostem, které by měl každý
správný táborník zvládat. Následovat bude jednoduchá hra, při které
budeme vymýšlet hloupá vládní nařízení. Po obědě, zda-li to počasí dovolí,
se konečně zastavíme i v místním aqvaparku a v podvečer budeme vybírat
daně.

„PŘED TŘEMI ROKY JSEM BYLA O DESET LET MLADŠÍ!“ (BODLINKA)

