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Setkání v přístavu

SERVIS
Jaké bude počasí:
Na uvítanou na tábořišti si počasí
připřavilo pestrou paletu toho, co
dokáže. Od slunečna, kdy jen vzácně
zavál vánek, až po bouřku s krupobitím.
My jsme se ale nenechali zaskočit a
odměnou nám byla večerní hvězdná
obloha.

Mňamky od veselých kuchařek:
První kompletní táborový den začneme
u rohlíku s marmeládou a čajem. K obědu
budeme mít zeleninový vývar, opečený
salám s bramborami a okurkový salát.
Polední klid zakončíme melounem (teda
spíše melouny, rodičům moc děkujeme
) a k večeři si dáme oblíbenou
krupicovou kaši s kakaem nebo skořicí.

Úspěch dnešní plavby:
V této kategorii se můžete dočíst pořadí,
ve kterém se dnes naše lodě umístily
v celotáborové hře družin (CTHD).

Služba dne:
Huliman: Pavouk
Pravá ruka: Zrzek
Topiči: Káťa, Lucka, Šíma, Mrožík
Kuchyně: Beata, Míša, Verča
Úklid: Adam, Ondra, Klára, Natálka
Fotky z dnešního dne:
http://jirkaafrika.rajce.net

Během dne se do tábořiště začaly sjíždět děti, některé po vlastní ose, některé
využily našeho čtyřkolého korábu. Cesta proběhla za bujarého veselí, klábosení a dále ve
znamení všudypřítomných sladkostí z nevyčerpatelných zdrojů.
Dělení do oddílů proběhlo poměrně netradičně – noví korzáři se vystrojeni do
svých kostýmů (nemůžeme nevyzdvihnout vymoženosti jako hák a papoušky) museli
nechat najmout kapitány a získat tak místo na palubě. Jaké překvapení pro otrlé nejstarší
táborníky bylo, když je žádný z kapitánů nechtěl přijmout a dali přednost mladším.
Táborem zněly náborové úkoly a argumenty jako: „Přines mi hlavu nosorožce.“, „Ulov mi
rybu v potoce (pozn.red. vyschlém).“, „Máš třicet vteřin na to, abys mi donesl dvě tuny
jídla.“, „Co budu dělat s holkou na palubě? Další!“ nebo „Hledáme veselou posádku,
můžeš mi něco zazpívat?“. Po večeři se ale naši oddíloví vedoucí slitovali a nejstarší
táborníci byli přece jen rozděleni do správných oddílů.
Z důvodu sucha jsme nemohli postavit náš tradiční zahajovací táborák a jen jsme
si připravili nízký ohýnek, zazpívali pár známých písní. Celý den jsme zakončili nácvikem
letošní táborové písně v netradičním tvrďáckém metalovém provedení – za doprovodu
elektrické kytary a harmoniky.

Korzáři Jeho Veličenstva
Náš příběh se odehrává v 17. století u břehů Afriky. Hlavní hrdinové příběhu jsou
korzáři bojující ve válce mezi Británií a Nizozemím pod velením Sira Francise Courntey
na lodi Lady Edwina. Pověřovací listina, kterou Sir Francis vlastní, jim dovoluje přepadat
a olupovat nepřátelské nizozemské lodě, aniž by jejich akt byl považován za pirátství.
Mladí korzáři dorazili do našeho přístavu Port Royal, aby mohli být najati na
loďě, které se chystaly k vyplutí na širé moře. Museli ukázat své glejty, kde byly uvedené
základní údaje o jejich osobě, schopnostech a dovednostech. Kapitáni lodí Saint George,
Batavia, Morning Star, Liberty a Jackdow doplnili své posádky a jsou připraveni
k vyplutí.

Co

nás

čeká

a

nemine?

Dneska zažijeme běžný den na korzárské lodi.
Seznámíme se s přítelem Francise Courtneye
– kapitánem Buzzardem, jeho lodí Rackem
a její velmi milou posádkou.
Táborníky také čeká zasvěcení do námořního
života a s ním spojené jak skvělé zážitky, tak i
nepříjemné povinnosti.
Poté se kapitán Courtney utká v námořním
souboji s lodí Východoindické společnosti
s velmi neočekávaným závěrem. Nevyhneme
se lítému boji o holé životy a také o samotnou
loď Lady Edwina.

Láska, sex a něžnosti
Letos
se
opět
vracíme
s nejspolehlivější
a
nejčtenější
rubrikou novin 4.turnusu.
Na uvítanou se objímal každý
s každým, proto zatím nemůžeme
podat přesné informace. Za zmínku
stojí snad jen Zrzek a jeho ženy. Jeho
vztah s Alíkem je již minulostí a
Zrzek se nedrží zpátky, o čemž svědčí
jeho noční hlídka s Mambou. Zda
půjdou na ranní nástup ruku v ruce
vás budeme informovat.

Mamba při nabírání korzárů: Umím všechno. Můžu se tu třeba postavit na hlavu, ale mám
šaty a to by asi nebylo moc vhodné.

