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Neděli jsme odstartovali další etapovou hrou, která sloužila k ověření schopností šedých buněk
mozkových po skoro měsíčním zahálení od školních povinností. Nejlépe se úkolu zhostili Ohniví
banditi, hned druzí byli Bang Bang a jako třetí se umístili Mustangové. Odpoledne jsme pak
sehráli oblíbenou hru Nemocnice, při níž nikdy nevíte, které údy Vám ve dvojici zůstanou po
vylosovaném lékařském zákroku funkční. Není tedy výjimkou, že dvojice putuje od jedné
nemocnici ke druhé svázána za nohy či ruce. No pobavili jsme se, to si jistě dokážete
představit! V podvečer se událo slavnostní zahájení olympiády v podání našich známých
hlavních realizátorů těchto těchto příprav Dava, Vítka a Fáby. Všichni kovbojové museli přislíbit,
že při olympijském zápolení nezastřelí více než dva osadníky. A jak slíbili, tak také udělali :-) Po
takto závažném slibu pak všichni museli spláchnout svá těla v teplé vodě, aby se do
olympijských disciplín mohli vydat čisťouncí a navonění :-) Večer jsme pak hlavinky potrápili nad
dalšími nezbytnými kovbojskými dovednostmi, a to znalostí ohňů a orientací v prérii dle
azimutu. Po zbytek večera se naši osadníci zabývali vystřihováním a lepením svých již za
utržené orionky zakoupených budov, aby mohli dát celému Divokému západu najevo, jak jsou v
osidlování úspěšní.

V pondělí nás přijel navštívit náš bývalý orionský vedoucí Kubík, a to zas bylo o zábavu
postaráno :-) Zejména dívčí část populace byla ve střehu. Dopoledne se uskutečnila olympiáda,
kde se všichni kovbojové ukázali jen v tom nejlepším světle a za své výkony byli také po
zásluze odměněni. Odpoledne jsme vyzkoušeli šifrovací um našich mladých osadníků. No
nadšením jsme nad výkony městeček nejásali, ale nakonec se podařila převážná většina
ukrytých zašifrovaných kovbojských vtipů rozluštit. Doufejme, že se tedy alespoň městečka
pobavila nad některými vtípky a že je zařadí do svých repertoárů. Jako nejúspěšnější luštitelé
se ukázali Obniví Banditi, které následovali Mustangové a Bang Bang. V podvečer se
uskutečnila další část etapové hry na téma těžby zlata. Jako první se umístili Mustangové, jako
druzí Bang Bang a jako třetí Ohniví banditi. Celkově se tedy má pořadí v CETEHu následovně:
1. Mustangové s 21 body, 2.-3. Bang Bang a Ohniví banditi s 20 body. Takhle bodově natěsno
jsme snad za posledních 10 let ještě nebyli. Uvidíme, co nám přinesou další dny! Večer jsme se
pak pobavili zpíváním u ohýnku z našich krásných zpěvníčků. Jinak je třeba vyzdvihnout čilou
práci bankéře Johnyho, který má v posledních dnech skutečně na pilno. Včera jeho banku
dokonce přepadli banditi. Tyto však dopadl a požadoval potrestání. Ani soudce se sherffem se
skutečně nenudí. Včera proběhl soud s Lukym od Pipči - velkým hráčem rulety, kterážto je v
Orion City jako hazardní hra bez předchozího svolení zakázána. Byl potrestán nošení obojku a
tažením za koněm :-)
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