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Vítězem Korsarsternu se stává…

SERVIS
Jaké bude počasí:
Pavouk se převlékl do kraťasů! Pro
neznalé místních poměrů to
znamená, že dnes bylo opravdu
teplo. Sluníčko neúnavně svítilo od
rána až do večera. Vypadá to, že
na závěr tábora budeme mít pravé
letní počasí.

Mňamky od veselých
kuchařek:
K snídani
bude
pečivo
s marmeládou, dále zeleninová
polévka a pečené kuře s rýží
k obědu. Posvačíme jogurtový táč
s ovocem a na večeři opět bude
krupicová kaše s kakaem/skořicí.

Úspěch dnešní plavby:
Název oddílu
Saint George
Batavia
Morning Star
Liberty
Jackdow
*

Peníze*
295
253
314
266
314

Věhlas**
34
28
31
28
31

Body za umístění členů oddílů ve hře jednotlivců
Body za umístění oddílu ve hře družin

**

Služba dne:
Huliman: Pavel
Pravá noha: Míša
Úderná jednotka správy tepla:
Šíma, Bea, Ondra
Klub přátel čistého nádobí: Káťa,
Lenty, Naty
Likvidační komando: Verča, Lucka,
Mrožík, Překladač
Fotky z dnešního dne:
http://jirkaafrika.rajce.net

CENA 20 TDA

Máme tu výsledky včerejší pěvecké soutěže! Na prvním místě v kategorii jednotlivců se umístila Sába
s písničkou Jestřáb a nad všemi ostatními skupinkami zvítězili chlapci z Wagónu klád s písničkou
O malém rytíři.
Dopoledne se táborníci proměnili z čistých a upravených dětí na křováky. Jejich úkolem bylo se za 45
minut co nejlépe namaskovat a později ukázat své plížící schopnosti. Vytáhli proto černé, hnědé, zelené a
maskáčové kusy oblečení, stáhli vlasy do drdolů a nacpali si větvičky a lístky kam mohli. Nejstarší
táborníky jako jediné napadlo se napatlat blátem, vyválet v prachu a podobné.
Ještě před maskováním měli naši nejstarší výuku hvězd trochu jinak. Comp s Tatarkou si na ně pro
pobavení připravili vysokoškolská skripta. Na tvářích dětí bylo vidět značné zoufalství, když jim bylo
sděleno, že rektascenze a deklinace mohou být v nějaké z otázek na zkoušce (opravdu nebudou!). Naštěstí
pro děti ale naši dva vedoucí po deseti minutách vytáhli obyčejné obrázky souhvězdí a výuka se vrátila
zpět ke své zjednodušené podobě.
Odpoledne si táborníci poměřili své síly – museli se vystrkovat z kruhu. Pravidla byla jednoduchá. Kdo
zůstal poslední uvnitř vyznačeného kruhu, vyhrál.
Čas před večeří nám zabraly cechy. Od minula přibyli k výrobě map, svíček, mýdel a tak dále ještě lapače
snů a pochodně.
Triskoška byla v oddechovém tempu, všichni vedoucí byli překvapeni nízkou účastí. Asi si děti šetří síly na
závěrečnou bitvu a poslední večer.

Korzáři Jeho Veličenstva
Posádka Zlatého deště napadne loď, o které se domnívá, že patří některému z arabských nepřátel, proti
kterým chce Hal vstoupit do války. Při útoku zjistí, že se v lodi skrývají křesťanští spojenci, kteří jsou zde
na tejné výzvědné misi. Na lodi je kněz Fasilides, který je ve službách křesťanského vládce říše Pestera
Johna. Ten přislíbí Halovi, že ho představí veliteli vojsk Nezetovi. Hal se musí převléci do arabských šatů,
aby byl při cestě pro arabské nepřátelé nenápadný.
Táborníci měli za úkol splynout s terénem. V časovém intervalu se měli co nejlépe zamaskovat a poté se
plížili terénem. Nejlepší maskování zvolili Ester, Vojta B., Bambuča a Dolík.
Hal je představen generálu Nezetovi. Ten se rozhodne přijmout ho do svých vojsk. Při rozhovoru Hal
zjistí že generál Nezet je přestrojená žena. Tato informace musí zůstat utajena, aby nebyla podlomena
morálka vojska. Hal přislíbí mlčenlivost. Je na čase opět napnout plachty. Jeho loď vyrazí od břehu a
jako ,, Barakuda“ ničí menší arabské lodě.
V odpolední hře představovali táborníci ,,Barakudu – loď, která se snaží potopit všechny ostatní lodě“.
Ve hře, kde hlavní roli hrála síla a obratnost, nejlépe dopadli Týnka, Ondra K., Michal K., Veronika P. a
Červ.

Co nás čeká a nemine?
Válka vyznavačů islámu s křesťany je v plném
proudu. Zlatý déšť brázdící oceán napadá menší
nepřátelské lodě a jednu po druhé posílá ke dnu.
Loď se dokonce vydá i do zátoky Adulis, kde
kotví arabské lodě, a zde výrazně naruší
zásobování nepřátelských vojsk tím, že zlikvidují
loď plnou střelného prachu. Buzzard, který se
mezitím přidal na druhou válečnou stranu než
Hal, se pokusí unést na své lodi křesťanského
vládce Prestera Johna.
Zítra vedoucí čeká nápor táborníků, kteří si
budou u nich chtít dozajisté doplnit zkoušky
z korzárských dovedností. Finišovat bude také
sportovní turnaj ve vybíjené.

Láska, sex a něžnosti
Dan Vlach si nechal na stvrzení své lásky k Mambě na
odpoledním cechu vytetovat srdíčko a její jméno.
Na jiném cechu se stala další zajímavá věc – Vojta Novotný
přemlouval Verunku Kernerovou, aby mu šeptala sprostá slova. Na
odpolední hře však zarputile chránil Bambůču, ta za ním dokonce
vyskočila z kruhu, aby skončili na stejném místě.
Krysa nejspíše při ploužáku dělal již zmíněné Bambůče
nevhodné návrhy, protože celou dobu kroutila hlavou jako že ne.
Bambů je asi opravdu žhavé zboží.
Krysa rozhazuje sítě kde může – prý flirtuje s Náťou, Verunkou a
Bambůčou zároveň.
Einstein věnoval své poslední dva tance Štěpě. Máme za tím vidět
něco dalšího, nebo se mu jen nechtěla měnit partnerka?
I mezi vedoucími to jiskří. Malý Žižka věnoval ploužák Déni. To
vyvolalo žárlivou scénu, protože jeho spolubydlící z kobky, Quick,
si na něj dělal celý tábor zálusk a těšil se, co jim společná noc
přinese.

Cibule na výuce hvězd: „Tatarko, když mluvíš, tak slyším jenom ‚blaaa, blaaa, blaaa, hvězdy‘.“
Táborník při hře: „To není fér! On má OTP!“ „Cože?“ „Ochranný tukový pás.“

