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Křik posádek je slyšet širým mořem

SERVIS
Jaké bude počasí:
Konečně přišlo ochlazení! Dnes nás
celý den doprovázelo sluníčko, ale
dvakrát nás navštívil i krátký deštík.
Naštěstí to bylo v době, kdy se všichni
mohli schovat do krčmy či stanů a
všichni táborníci si procvičili svou
dovednost šněrování stanů.

Mňamky od veselých
kuchařek:
Dnes posnídáme chleba s tvarohovou
pomazánkou. K obědu budeme mít
polévku z červené čočky a vepřové na
paprice s těstovinami. Odpoledne si
dáme na svačinu puding s piškoty a
k večeři bude opět chleba, tentokrát ale
se sýrem a kečupem.

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

Peníze
22
24
31
29
35

CENA 20 TDA

Věhlas
3
2
4
5
1

Celé tábořiště se jako tradičně probudilo o půl osmé ráno a po snídani a rychlém nástupu se
uskutečnila první bramboriáda, ve které zvítězil tým modrých (Liberty). Zatímco část dětí pozorovala
loď kapitána Buzzarda dalekohledem, druhá část se zacvičovala v tábornických dovednostech, aby
z hodnosti plavčíka postoupili na vyšší stupeň. Letos má premiéru hned několik dovedností. Jednu
z nich ozkoušeli mladší, kdy se učili uklízet s alternativními mycími prostředky a dozvěděli se i
informace, jak se uklízelo na lodích v 17. století. Věříme, že tato výuka a hlavně plnění zkoušek, se bude
těšit velké oblíbenosti. Druhou novou dovedností byl zápas v podání bratrů Žižkových, kteří naše starší
táborníky obeznámili se základními pravidly sebeobrany.
Po odpolední bitvě, kdy museli spojit síly starších a mladších členů svých oddílů, začali
vymýšlet své pokřiky, které jsme mohli slyšet na prvním večerním nástupu. Dalším úkolem je výroba
papoušků z přírodních materiálů, do kterých se pustí zítra. Už se všichni moc těšíme na jejich vypuštění.
Odměnou za celodenní úspěchy byl první nákup korzárů, kteří přináší důležité vybavení pro
oddíly pro závěrečnou bitvu. Jako každý rok naši stálí táborníci zapomínají na pravidla nočního klidu
po večerce a byli náležitě odměněni sérií nočního cvičení v podobě kliků a dřepů pod taktovkou velkého
Vitacita. Doufáme, že to pro všechny bylo příjemné zpestření nudného večera ve stanu se svým
spolubydlícím a rádi si své tělo protáhnou dobrovolně před večerkou i zítra.

Korzáři Jeho Veličenstva
Členové posádky lodi Lady Edwina již několik dnů vyhlíželi ze strážního koše nizozemskou
loď, kterou měli v plánu přepadnout a zmocnit se cenného koření a zlata, které vezla. Když držel hlídku
v koši Hal, syn kapitána, zpozoroval loď na obzoru. Nejednalo se ale o vyhlíženou loď nizozemskou,
nýbrž to byla loď Racek, kterou vlastnil skotský šlechtic Buzzard. Buzzard byl korzárem britské
koruny, stejně jako kapitán Lady Edwiny Sir Francis. Sira Francise setkání s Buzzardem moc
nepotěšilo. Zjistil, že Buzzard nemá v plánu pomoci při obsazování blížící se nizozemské lodi, nýbrž chce
odplout k africkým břehům nachytat si zde otroky.
Úkolem první etapy jednotlivců bylo pozorovat z vyvýšeného místa dalekohledem vybavení
lodi a toto si co nejpřesněji zapamatovat. Nejlepšími pozorovateli byli: Matěj Záleský, Míša Smejkalová,
Filip Jirků a Štěpa.
Posádka Lady Edwiny se nakonec dočkala. Nad ránem se z mlhy vynořily plachty nizozemské
galeony. Začal krutý boj, který zpočátku vypadal beznadějně pro posádku Sira Francise kvůli dezerci
jeho vlastních mužů. Nakonec se ale štěstí obrátilo a angličtí korzáři zajali galeonu Rozhodnost.
První etapu družin, kde se oddíly utkali v první námořní bitvě, vyhrála posádka lodi Liberty.

Co

Služba dne:
Huliman: Nikča
Pravá ruka: Dolík
Topiči: Štěpa, Dan Krejsa, Tomáš
Bělský
Kuchyně: Naty, Eliška, Natálka V.
Úklid: Pírko, Nela, Peťa Pleva, Honza
Bělský, Jindra
Fotky z dnešního dne:
http://jirkaafrika.rajce.net
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a
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Dnes se podíváme i do soukromého života našeho
mladého Henryho Courtneye, setkáme se
s guvernérem Petrusem van de Velde a jeho ženou
Katinkou. Čeká nás také oprava lodi Resolution
(Rozhodnost).
Večer se k nám také připojí staří známí Francise,
kapitán Buzzard a kapitán Lister. Díky přítomnosti
tří rytířů řádu, což se moc často nestává, se Francis
rozhodne, že je na čase aby se Hal stal mužem a
také byl přijat do řádu.
Bohužel se ani zde zradě nevyhneme, v ten nejlepší
okamžik se zase všechno pokazí a Hal se svým
otcem budou čelit spoustě nástrah.

Láska, sex a něžnosti
Nejoblíbenější táborová aktivita je
bezkonkurenčně diskotéka. Jaké je tedy
pro vedoucí překvapení, že nemusí 10x za
den odpovídat na zvídavé dotazy ohledně
data konání. Jediný táborník, který se
chce družit za zvuků podmanivé hudby, je
Daniel Krejsa, který se na diskotéku ptal
hned v den příjezdu. Uvidíme, s kým
nakonec bude brázdit parket.
Ostatní jsou ale zatím zdrženliví, jen
Einstein se dostává do své obvyklé formy
a rozhazuje sítě.
Donesla se k nám i zpráva, že Červ hodlá
obnovit svůj harém.

„Prašiví Holanďani“ řekl Martin Gora hrající ve scénce zástupce holandské lodi, když je
doháněla jiná holandská loď.

