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Řád stříbrné ruky
11. SRPNA 2021 – STŘEDA

Okupace Coopu! Bobku neporučíš!

SERVIS
Co bude dnes
dobrého?

Krčma u Veselé
Mileny nám ke
snídani nabídne
kornflejky
s
mlékem,
bílou
kávou a čajem.
Ke svačině bude
M‘Loun. Opět moc děkujeme za
dodání! A na oběd se můžeme
těšit na rajskou polévku s rýží a
duel mezi těstovinami s mákem a
játry s hranolkami a tatarkou. A
jako sladkou tečku si dáme tajně
dovezenou zmrzlinu – opět vřelé
díky! Ke druhé svačině bude
domácí jogurt s rohlíčkem.
K večeři nás pak čeká lečo
(pokud ho Blesk nevyleje do
lesa) s chlebíkem.

Jaké bylo počasí?

Ideální na výlet.
Sluníčko se místy
opíralo
do
táborníků tak moc,
že všechny svršky
letěly dolu a bledá
těla
táborníků
chytala
bronz.
Cestou zpět do
tábořiště se sice
snesl každodenní
deštík, ale nás to
rozhodně
neodradilo
od
možnosti koupele v místním
akvaparku. Večerní jasná obloha
zajistila táborníkům možnost
opětovného spaní pod širákem.

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

84
80
77
73
69
63

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:
3. oddíl – Francie
Huliman: Tom-Tom
Betty, M´Loun, Rej-nock,
Lemík, Hrášek, Karma,

Včerejší prasáci:

Přestože brutální bodovací duo
Žába + Horal věnovalo
bodování
celé
dopoledne.
Vyrojilo se spousta sluníček a
pouze jeden jediný prasák. Ten
obdrželi:
Džej + Šutřík

Měšťáci po roce v přírodě! Zezelenalí táborníci!
Mrtví vedoucí! Labutě útočí! Sršni útočí! Úchyl útočí! I Lyška!
Včerejší výlet konečně umožnil celému táboru opustit Tallhoferův Dol a vydat se do širokého
okolí. Každý táborník ráno nafasoval zásobu ovoce, zeleniny, paštik, chlebů a obložených
baget. „Když já ten druhý pecen chleba už do batohu nedám, potřebuji toho sníst víc než
Ržízek“, přemýšlel nad překonáním včerejšího rekordu Betty. Ani plné krosny jídla
nezabránily táborníkům nakupovat další proviant v místní samoobsluze. Samoobsluha je to
doslova. Jelikož táborníci byli velmi nerozhodní, paní prodavačka velmi pomalá a do krámu
se mohlo vstupovat pouze po třech, tak se před obchodem vytvořila fronta sahající až na
konec vesnice. Místní domorodci, zejména babičky o francouzských holích, poslušně chodili na konec fronty a s našimi táborníky
strávili celé dopoledne. Výprava do přírody byla pro mnoho z dětí (i vedoucích) první za posledních deset měsíců. Výkřiky typu: „hele
zajíc, pozor strom, jé kopřiva“, nebo dokonce: „jů sluníčko“. Během pauzy na svačinu, která proběhla u
nevelkého rybníka, se jedna labuť rozhodla, že svou návštěvou poctí
partu ládujících se táborníků v čele s Kiki. Poté co na ně velmi rozhodně
zasyčela, dostala Kiki od vševidoucí Miši radu, aby na ni na oplátku také
zasyčela. Labuti se ovšem tato výměna moc nelíbila, a tak se začala
k táborníkům přibližovat. Strachem vylekané táborníky se rozhodl
zachránit Hrášek a se slovy: „Já ji uplatím!“, mrštil směrem k labuti svůj poslední rohlík. To labuť
na chvíli uklidnilo, a proto se příroda rozhodla poslat dalšího útočníka v podobě „fakt obří“ sršně. Ta byla odmrštěna rukou Kiki ve
směru Mišího ucha a následně odstraněna pohotovou Viki. Můžeme to říkat pořád dokola, ale vypadá to, že to musíme říct znovu.
Kiki není Viki, Viki není Kosa, Kosa není ani Kiki ani Viki a už rozhodně Lyška není Verka! Do této situace se během výletu rozhodla
řádně zakročit Lyška, která nechala každého táborníka, jenž jí řekl Verko, klikovat či dřepovat. „Nějak se to naučit musí, a kdyby to
šlo, nechala bych klikovat i vedoucí“, nechala se slyšet zpruzelá Verka, teda vlastně
Lyška. Během celého výletu probíhala již tradiční hra kolíčkovaná. Každý, kdo během
výletu do cílové destinace na svém oděvu či jiné části výstroje donesl kolíček, byl
náležitě potrestán. Na Kočičím hrádku byli kolíčkáři přijati do skupiny orků a na jejich
počest natřeni na zeleno. Během výletu nám také začali odpadávat vedoucí. Hned jak
jsme někde zastavili k chvíli odpočinku, zabrali nejlepší místa ve stínu a okamžitě
usnuli. Kromě rostlin, zvířat, slunce a deště na nás celý den útočili i úchylové. První se
objevil na Kočičím hrádku, kde se ukájel pohledem na zelené orky. Následně jsme zjistili, že pouze poslouchal kvíz, který táborníci
řešili, a usmíval se při každé správné odpovědi. Na druhého jsme poté narazili na místním koupališti. Naši táborníci se připletli mezi
skupinku do vody skákajících úchyláků. Mezi ve vodě se pohybujícími těly, bylo vážně těžké rozpoznat, čí ruka se přiblížila které noze,
či jiné části těla. „Byl to úchyl, skákal totiž do vody hned přede mnou a čekal, že mu skočím na hlavu“, pronesla mimo hlavu skákající
Notka. Na večerním nástupu nás pak zaskočilo vysvětlení Winetůa, proč by si neměl dát deset kliků za pozdní příchod. Lepší
vysvětlení, než dnešní hlášku vám napsat nemůžeme. Vysvětlení jsme se zadržovaným smíchem přijali. Bobku fakt neporučíš!

Čeká nás další dobývání!? Nás již snad ne!

Ministr blaha se pletl! Ministr pravdy lhářem! Nebo snad ne?

Orkové pokračují ve svém vykořisťování a otročení, stále se otvírají nové doly a hutě a orkové nechávají
vyrábět zbroje a zbraně. Asgaroth je však již dobyt, k čemu ta všechna výzbroj? O tom dnes pojednal ArghAtaar s jedním ze svých šamanů, Unkarem. Před 4 lety byl původní svět orků, kdysi dávno zmíněný
Abzarel, dobyt démony a s nimi spojenými Sargonovými kultisty – ano, právě těmi kultisty, co první den
zajali naše táborníky a chtěli je obětovat temným bohům a démonům. A tento svět, údajně opravdu krásný svět, ještě
v podstatě nedávno patřil orkům. Pak byli vyhnáni, a proto byli nuceni ovládnout náš svět, aby získali dostatek sil na znovuzískání své
domoviny. Už zbývá jen pár měsíců a všichni lidé i elfové budou vyzbrojeni a vysláni do boje proti démonům, aby nemuseli zbytečně umírat
orkové – dobře si to Argh-Ataar vymyslel – budou mít svůj svět a ještě nepřijdou o vlastní životy. Mezitím ministr míru Myrok konfrontoval
ministra blaha Anadaje ohledně lží, které o něm vyprávěl přímo před nejmocnějším z orků ale i před nejmocnějším z lidí, taťky draků. Ministr
blaha se omluvil, že zjistil, že se jedná o lež, kterou mu nakecal ministr pravdy Elgur. Anadaj však Myrokovi slíbil, že mu s dalším vybíráním
daní pomůže, aby neměl Ministr míru tolik práce a společně odešli tuto teď již docela vtipnou dezinformaci zapít do hospody.

Rohlíci z domácí pekárny!

Psali jsme to již mnohokrát,
tudíž se budeme opět
opakovat. Je to tady jak u
snězeného krámu. Velký
počet táborníků a jejich
neustále se zvyšující věk
přispívají k velkému odbytu
základních potravin. Po noční hře se
táborníci hromadně vrhli na kuchyň a
dožadovali se již třetí večeře. Rohlíky, které
nám záhadně zbyly od pondělní svačiny, se
proměnily v nově rozpečené čerstvé,
křupavé rohlíčky.
„ Tak málo stačí,
aby si děti myslely,
že jim ty rohlíky
fakt
sami
pečeme“, podivoval se nad funkčností
svého troufalého nápadu Labuš. Uvidíme,
jak se dnes budou táborníci tvářit na čerstvé
rohlíčky z pekárny. „Já jsem Komále
nevěděl, že tady máte domácí pekálnu“,
spokojeně chroupal již třetí domácí rohlíček
Hrášek.

Láska, sex a něžnosti
Leo se místo sběru ranní many věnoval
M’Lounovi. „Na nástupu se pak strašně divil,
že jsme opět na spodních příčkách“, zuřil
Bender. Leo byl ovšem v klidu a zajímal se o zcela jiné věci.
Hrošík měla radost, že na výlet jdou všichni společně, díky čemuž může jít vedle
Brojlíka. Perlák se nenápadně procházel v blízkosti Ještěrky a Soptík se celou cestu
snažil chytit ruku Twíty. Poté, co si Fialka začala stěžovat, že ji bolí hlava, jí pohotový
Šašan hned sehnal studený obklad na čelo. Waku škádlil u Kočičího hrádku Ště-ně,
která zpočátku nereagovala, ale během společné svačiny si již do Wakuova jablíčka
kousla. Kaj se posunul na další metu a rozhodl se tentokrát chytit Pinki mimo pozadí i
za ruku. „Je to fakt borec, já bych asi zůstal u toho zadku“, obdivně záviděl Džej.
Blesk si vydupal spaní pod širákem. Ovšem poté, co se dozvěděl, že nesmí spát vedle
Pampel, se celý naštval a odešel spát do svého stanu. Ptáček a Schinti se noční hrou
plížili bok po boku a také frontu na pečené rohlíčky stáli hezky bok po boku.

Čeká nás

Ráno se už snad zcela doučíme všem táborových
dovednostem. Prostor bude i na jejich plnění, případně
dopilování. Poté se probojujeme ven z orkského města a
budeme nakupovat komodity. Pokud počasí dovolí,
stavíme se opět na koupališti. Večer nás čeká všemi
milovaná Stezka Odvahy. Letos opět spojená s Triskoškou
DJ Mata!

„BOBKU NEPORUČÍŠ, PŘIŠLO TO JAK TORNÁDO!“ (WINETŮ ZDŮVODNIL POZDNÍ PŘÍCHOD NA NÁSTUP)

