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Sušíš, suším, sušíme

SERVIS
Jaké bude počasí:
Prší, prší, jen se leje. Plavčík Ryan
dnes vytáhl i deštník. Žabař.

Mňamky od veselých
kuchařek:
K snídani budou chleby s Nutelou,
k obědu bude kuřecí vývar a čočka
s párkem. Na odpolední svačinu
bude jogurt s rohlíkem a k večeři si
dáme buřtguláš s chlebem.

*

Peníze*
128
110
113
110
133

Celou noc nám pršelo, byly rozdány náhradní celty a dokonce se nám naplnilo koryto potoka,
který byl vyschlý celé léto. Sušíme oblečení v krčmě u roztopených kamen, kde se celý den zdržují děti
a vycházejí zásadně v pláštěnkách a holinkách. Doufáme, že se počasí uklidní a budeme moct koncem
týdne vyrazit na dvoudenní výlet.
Ani nepříznivé počasí nezastaví náš program. Snažíme se
držet plánu a hry jednu po druhé měníme v jejich mokré varianty.
Dopolední bitva o pevnost se změnila v krátké pětiminutové
souboje oddílů s fuskáči v táboře, aby děti s vedoucími nemusely
moknout v lese. Odpoledne se hra jednotlivců hrála v krčmě a
pokračujeme ve výuce tábornických dovedností. Zápas jsme
vyměnili za zdravovědu a některé skupinky už byly na hvězdách.
Jejichž výuka se teď po letech zase vrátila. Doufáme, že se bude
v podání Tatarky a Compa opět těšit přízni, jako tomu bylo dříve.
Čas po nástupu jsme strávili vzpomínáním na staré tábory. Za doprovodu kytar a harmoniky jsme zpívali
celotáborové písničky z předešlých let.

Korzáři Jeho Veličenstva

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

CENA 20 TDA

Věhlas**
11
7
11
8
9

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

**

Oddíly mohou každý večer své peníze i
věhlas proměnit za kartičky korzárů,
kteří jim přinesou výhody do závěrečné
bitvy. V tabulce je uvedený celkový
počet bodů (bez útrat za kartičky).

Služba dne:
Huliman: Krtek
Pravá ruka: Červ
Topiči: Bořek, Evžen, Matěj
Kuchyně: Elza, Eny, Kristýna,
Rolnička
Úklid: Sára, Kubík, Týna, Tomáš
Fotky z dnešního dne:
http://jirkaafrika.rajce.net
Dnes se nám je podařilo nahrát. Přejeme
příjemnou zábavu při jejich prohlížení.

Oheň Racka velmi poškodil, proto bylo nutné zajistit novou loď. Buzzard se rozhodl vydat do
zátoky u Mysu dobré naděje, kde uviděl hned 3 lodě. Při pokusu jednu loď obsadit se dozvěděl, že válka
mezi Anglií a Holandskem skončila a tudíž by zabavení lodě bylo bráno za akt pirátství. Buzzard vidí
příležitost a domluví se se Schreuderem, že napadnou sira Francise a získají zpět Rozhodnost. Překvapí
ho ve Stolové zátoce jak po moři, tak zezadu po souši. Sir Francis proti obrovské přesile prohrává a je
společně se svou posádkou zajat.
Táborníci se navzdory nepřetržitému dešti mezi sebou utkali v několika kolové bitvě, ze které
vyšla nejlépe posádka lodě Jackdow.
Celá přeživší posádka sira Francise je shromážděna na pláži. Samotný Francis je obviněn
z pirátství, protože v době zabavení lodě Rozhodnost bylo již více než 2 měsíce po válce. Francis se brání,
že má pověřovací listinu královny, která mu dovoluje útočit na holandské lodě jejím jménem. Buzzard
tuto listinu najde a před zraky všech ji spálí. Zamilovaný Schreuder se zajímá, kde je Katinka. Jakmile se
s ní shledá, začne si Katinka stěžovat, jak s ní bylo špatně zacházeno a že nejhorším z nich byl Hal.
Schreuder si to s ním chce ihned vyřídit, ale mezitím předá Buzzard všechny zajatce Samu Bowelsovi.

Co nás čeká a nemine?
Dnes sira Francise a jeho posádku odvede
plukovník Schreuder pracovat na pevnost,
kde jim přikáže nosit ty nejtěžší kameny.
Během stavění pevnosti se kat „pomalý
John“ snaží dostat z Francise informace o
umístění zboží a veškerého nákladu
z Rozhodnosti. Francis se samozřejmě
nedá jen tak, ale ne každý vydrží péči
pomalého Johna.
Po pár dnech, kdy byli námořníci fyzicky
vyčerpáváni a sir Francis mučen, začne
soud. Sir Francis a jeho posádka jsou
obviněni z aktu pirátství a za to je, jak
všichni moc dobře vědí, trest smrti,
přinejlepším doživotní práce či otroctví.

Láska, sex a něžnosti
Táborníci se začínají rozjíždět – při rozdělování hlídek týmu
modrých vedoucí zaznamenali, že Kirké chce mít hlídku před
Červem, aby ho následně mohla vzbudit. Jako by Červ po probuzení
vypadal nějak líp. Hodlá jej snad probudit jako zakletou princeznu?
Co se dělo nám snad dá Dolík, jeho spolubydlící, vědět. Červ si ale
myslí na jiného. Při obědě se Zrzkem romanticky sdíleli jeden ešus.
Že by definitivní zánik Červova harému?
U Cibule vidíme novou zajímavou taktiku lovu: splynutí s davem.
Dnes se nechal nalíčit a následně se družil se skupinkou dívek,
dokonce si s nimi porovnával „faldík“ na bříšku.
Včera jsme napsali, že Bambůče nezlepší náladu vůbec nic.
Očividně jsme se mýlili, dnes byla několikrát viděna ve společnosti
našeho nového prog. vedoucího Páji, kterému hladila vousy.
Už se nemůžeme dočkat diskotéky, kde se snad více odváží, a
budeme vám moci podat další zajímavé informace. To však záleží
hlavně na chování dětí, které jsou zatím jako utržené ze řetězu.

Vitacit při oblékání na scénku: „Podáš mi tu igelitku?“
Pavouk: „Moment. Potřebuješ ji teď?“ Vitacit: „Jo, mam tam vlasy a pupek.“

