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Lovíme antilopy a bráníme se lvům

SERVIS
Jaké bude počasí:
Už několik dní nám neprší, svítí
sluníčko a je tak akorát. Pomalu
odhazujeme mikiny a oblékáme
kratší kalhoty.

Mňamky od veselých
kuchařek:
Ráno bude chleba s budapešťskou
pomazánkou, k obědu si dáme
kuřecí vývar a smažené rybí prsty
s bramborovou kaší. Posvačíme
jablko-mrkvový salát s ananasem.
K večeři si pak každý připraví
topinky na ohni se sýrovou nebo
lečovou pomazánkou.

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

Peníze*
241
205
248
215
245

CENA 20 TDA

Věhlas**
21
17
23
15
15

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

**

Včera se v krčmě konal korzárský slavnostní ples. Táborníci vytvořili páry a byli vpouštěni do
vyzdobeného „sálu“. Večer nám zahajovalo předtančení skupiny složené ze starších a nejstarších
táborníků, které si dobrovolně a sami od sebe připravili. V průběhu celého večera byla možnost nákupu
občerstvení připraveného speciálně pro tuto příležitost. Všechny nás zklamalo, že plavčík Ryan ani přes
své sliby nedorazil, bohužel byl odvolán na důležitou akci. Ples měl takový úspěch, že jsme byli
přemluveni na prodloužení, končilo se tedy až o hodinu později, než vedoucí plánovali.
Dnešní budíček byl posunut na osmou hodinu a celé dopoledne zabrala celotáborová hra jednotlivců.
Ověřili jsme všestrannost našich korzárů. Museli na deseti stanovištích splnit nejrůznější úkoly jako je
střílení z luku, poznávání rostlin, orientace v mapě, práce s buzolou, šifry a podobné. Výhodu měli stálí
táborníci, se kterými tyto věci probíráme každý rok ve výukách. Proto pro nás bylo velice příjemné
překvapení, že i nové děti byly velmi úspěšné.
Odpoledne proběhla družinová hra. Táborníci v rolích korzárů a pirátů se snažili získat co nejvíce
kartiček představujících lovenou zvěř. Kartičky poté vyměňovali v hokynářství za peníze, které ukládali
ve svých bankách. Cílem hry bylo obchodováním se zvířaty vydělat co nejvíce peněz.
V noční hře hráli táborníci proti vedoucím. Při této plížící hře děti hlídali své věci v kruhu, které se jim
vedoucí snažili ukrást.

Korzáři Jeho Veličenstva
Našim přátelům se podařilo utéci ze zajetí v pevnosti a skrýt se v pralese. Všem však bylo jasné, že
v pralese nemá skupinka šanci moc dlouho přežít. Hal naplánoval cestu, na jejímž konci měli dorazit do
Sloní zátoky. Předpokládali, že právě zde by mohl kotvit Buzzard se svojí lodí Racek. Tato zátoka byla
útočištěm zesnulého sira Francise a jeho posádky pár dní před tím, než byli všichni zajati, obviněni
z pirátství a odvezeni do vězení holandské pevnosti.
Na cestu africkou divočinou bylo potřeba se připravit. Při shánění vybavení na cestu se nejlépe dařilo
Ester, Vojtovi B., Filipovi a Červovi.
Běžely dny a putující skupince začaly docházet zásoby potravin. Sukeena měla obavy o zdraví přátel,
kterým začali docházet síly z nedostatečné výživy. Naštěstí se Abolimu podařilo vystopovat stádo antilop
a korzárům posléze ulovit několik statných kusů. Posilněni masem pokračovali v putování.
Nejúspěšnějším loveckým týmem v odpolední hře družin byl oddíl Saint George.
Noc v džungli přináší mnohé nástrahy a nebezpečenství. Hal a jeho posádka musela ubránit maso
z ulovených antilop před útočícími lvi.
Nejvíce antilopího masa ubránila posádka Liberty a Jackdow.

Služba dne:
Huliman: Žáňa
Pravá noha: Léňa
Úderná jednotka správy tepla: Ája,
Pavla, Marek, Dan
Klub přátel čistého nádobí:
Bambůča, Esterka, Martin
Likvidační komando: Vojta, Filip,
Vráťa, Simča
Fotky z dnešního dne:
http://jirkaafrika.rajce.net

Co nás čeká a nemine?
Dnes doputují naši přátelé ke Sloní zátoce. Hal
a Aboli tajně vypozorují, že v zátoce nekotví jen
Racek nýbrž další britská loď. Na scéně se opět
objeví Buzzard, jehož intriky a zákeřné chování
nezná hranic. Překvapivě nás čeká ve Sloní
zátoce ještě jedno setkání a to s plukovníkem
Schreudrem. Dozvíme se, jak se dostal za hranu
zákona a přidal se k posádce Buzzarda. Uvidíme,
zda se Halovi i posádkám našich lodí podaří opět
získat lodě a vyplout na moře.
Ve volných chvílích budeme pokračovat v turnaji
ve vybíjené a tábornických dovednostech.

Láska, sex a něžnosti
Bambůče už před několika dny přišel vzkaz od Kořalky.
Prý se doslechl, že se jí po něm stýská a nemá zoufat,
protože má na táboře přece Červa. Dnes po odjezdu
Quicka domů smutnila, že nestihla poslat pozdrav
Kořalkovi. Touto cestou ho tedy zdravíme.
Týnčin ctitel ji doprovází i na marodku a dvoří se jí kde
může. Bohužel teď redakce neví jeho pravou identitu, tu
uveřejníme v příštím čísle našich novin.
Zrzek si svůj poslední ploužák na plese schovával pro
svoji vyvolenou, stejně jako u předchozího případu ale
nevíme, o koho šlo.

Při poznávání rostlin Honzík Bělský držel v ruce oves: „Pšenice“.
Ivet: „Nene, zkus to znovu. Dělá se z toho kaše“. „Olivy?“

