176. PTO VLČATA

SVČ LUŽÁNKY

SCP-2022

NADACE
66. letní pionýrský tábor

SCP FOUNDATION

SECURE. CONTAIN. PROTECT.

Lidstvo ve svém současném stavu existuje kolem čtvrt milionu
let, přesto pouze posledních 4000 stojí za zmínku.
Tak co jsme dělali po skoro 250 000 let?
Choulili jsme se v jeskyních kolem malých ohníčků, ve
strachu z věcí, kterým nerozumíme. Bylo to víc než jenom
vysvětlování toho, proč vychází slunce, ale tajemství
obrovských ptáků s lidskou hlavou nebo kamenů co ožívaly.
Nazývali jsme je 'bohy' či 'démony', prosili jsme je,
aby nás ušetřili a modlili se za spasení.
Časem jich ubývalo, zato naše počty rostly. Svět začal
dávat víc smysl, když v něm nebylo tolik, čeho se bát,
ale nevysvětlitelné věci nikdy doopravdy nezmizí,
jako kdyby vesmír vyžadoval být absurdní a nemožný.
Lidstvo se nesmí vrátit ke skrývání se ve strachu.
Nikdo jiný nás neochrání, musíme se o sebe postarat sami.
Zatímco lidstvo se hřeje na světle, my musíme postávat v
temnotě, bojovat s ní, zajistit ji a ukrýt ji před očima
veřejnosti, aby ostatní mohli žít příčetný, normální život.

My zajišťujeme. My zadržujeme. My chráníme.
— Administrátor

VAROVÁNÍ: TENTO DOKUMENT NADACE JE

TAJNÝ
PŘÍSTUP JE OMEZEN NA PERSONÁL S PROVĚRKOU ÚROVNĚ 1003-TBR-LOM-1.
NEOPRÁVNĚNÝ PERSONÁL, KTERÝ MÁ PŘÍSTUP KE SPISU, MŮŽE BÝT PODROBEN
DISCIPLINÁRNÍM OPATŘENÍM, VČETNĚ POTLAČENÍ KOGNITIVNÍCH FUNKCÍ
A VZDÁLENÉHO UKONČENÍ.

Nadace operuje tajně, celosvětově mimo jurisdikci, schválená a pověřená vládami všech
důležitých národů, aby zadržovala anomální objekty, entity a fenomény. Tyto anomálie
představují jasnou hrozbu světové bezpečnosti, neboť hrozí způsobením buď fyzické, či
psychické újmy.
Nadace existuje, aby udržovala normálnost, aby celosvětová civilní populace mohla žít své
každodenní životy bez strachu, nedůvěry, nebo pochyb o své osobní víře a udržuje lidskou
nezávislost na mimozemském, extradimenzionálním, či jiném abnormálním vlivu.

Naše mise je:
Zajistit
Nadace zajišťuje anomálie, aby zabránila tomu, že padnou do rukou civilní osoby, nebo jiných
organizací, skrz rozsáhlé pozorování a dohled a snahu o zachycení těchto anomálií, jak jen to
půjde.
Zadržet
Nadace zadržuje anomálie pod svou kontrolou, aby zabránila šíření jejich vlivu, či efektu tím,
že je přesune, skryje, nebo rozebere, či potlačí nebo zabrání veřejnému šíření povědomí o
nich.
Chránit
Nadace chrání lidstvo před efekty těchto anomálií i anomálie samotné, dokud jim není plně
porozuměno, nebo nejsou jejich vlastnosti a chování vysvětlitelné pomocí nových vědeckých
teorií. Nadace může také neutralizovat, nebo zničit anomálie jako poslední možnost, pokud
jsou uznané jako příliš nebezpečné, aby byly drženy.

Začátek operace:

02/07/2022, sraz v ██:00 na místě ███████ ███

Ukončení operace: 23/07/2022, v ██:██ tamtéž
Lokace:

Terénní stanoviště TBR-LOM-1 (N 49° 6.09147', E 15° 9.01302')

TBR-LOM-1
Nově vybudované terénní stanoviště plně vyhovuje všem interním standardům
Nadace. Vybudováno bylo na žádost Dr. █████ pro potřeby operace ██████ █████
a k zajištění ██████ █████.
Zaměstnanci jsou ubytováni pod dvojicích ve stanech s podsadou. Strava je
podávána pětkrát denně (formou SND-SVC-OBD-SVC-VCR).
Stanoviště má dostatek čisté vody z vlastního vrtu.
K očistě personálu slouží umývárna se sprchou.
TBR-LOM-1 je vybaveno nejmodernější verzí suchých záchodu TBR-LATR-4.
Stanoviště je po domluvě schopno zaměstnancům zajistit speciální stravu.
Náplň operace:
Osoby s oprávněním přečíst tento dokument mají za sebou již kompletní výcvik nutný pro tuto
operaci. Záložním pracovníkům byl dočasně vymazán z paměti, dokud nebudou potřeba.
Zaměstnanci, co si myslí, že nejsou vyškoleni, nebo si ani nepamatují, že jsou zaměstnanci
Nadace, obdrží před transportem vhodná anti-amnestika dle jejich klasifikace a prověrky.
Pro účely operace budou plně využity vědecké, průzkumné a zadržovací týmy.
Očekává se i nasazení mobilních úderných jednotek (MTF).

Přihlášení a platby:
Personál na třítýdenní operaci SCP-2022 se přihlásí zde:
https://www.luzanky.cz/prihlaseni/akce/66386
Heslo: 176Vlcata
Náklady na zaměstnance: 4600 Kč
Zájemci o týdenní juniorní výcvik se neprodleně přihlásí na stránkách 176. MTF Vlčata.
https://www.vlcata.cz/user/action

SOV (Standardní operační vybavení)
Sbaleno do krosny a dvou Nadací autorizovaných přepravních boxů
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Miska, příbor, hrníček
Spacák, karimatka, pro termosenzitivní i deka
Zavírací nůž, škrabka na brambory
Baterka/čelovka s náhradními bateriemi
Pláštěnka
Batůžek, láhev na pití
Oblečení na horké letní dny i chladné večery
Prošláplá turistická obuv, tenisky
Plavky, osuška
Hygiena (kartáčeky, zubní pasta, ručník, …)
Čepice, opalovací krém
Repelent
Utěrka (bude odevzdána ████ █████ v kuchyni)

Dodatek #1: Šampóny, mýdla a sprchové gely musí splňovat nařízení TBR-LOM-1-EKO22
o ekologické odbouratelnosti.
Podmínky účasti:
▪
▪
▪
▪

Členství v 176. PTO Vlčata
Bezproblémové absolvování nejméně tří vícedenních akci
Zdravotní způsobilost
Včasné přihlášení a zaplacení

Dodatek #2: Pokud vám byly vzpomínky na vícedenní akce vymazány, kontaktujte personál
třídy B s prověrkou 3 a vyšší a vyžádejte si osobní hodnocení.

Personál stanovistě TBR-LOM-1 s prověrkou 4 a vyšší:
Boris Oblastní ředitel (hlavní vedoucí)
+420 739 152 006
Jirka

jakub.nejezchleba@memonic.net

HR (zdravotník)
+420775 253 423

jiri.haban.jr@gmail.com

Žokej Senior PKR (ekonomika)
+420 602 476 796
Káťa

zokej@luzanky.cz

Výzkum a Vývoj (děti):
+420 602 883 121

katka@vlcata.cz

Dr. █████ Rada O5 (█████)
+420 ███ ███ ███

████@vlcata.cz

Adam Zadržovací specialista (náčelník)
+420 602 352 924

Poštovní adresa
LPT Vlčata Brno
█████ Petr Lidmila
Člunek
POSTE RESTANTE
378 61 Člunek

adam@vlcata.cz

