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Jak jsme si poradili s Buzzardovou zradou?

SERVIS
Jaké bude počasí:
Již od samého rána se nad tábořištěm
a okolím rozvalovala šedá mračna. Ta
kolem oběda začala prosakovat a po
poledním klidu už nezanedbatelně
pršelo. Podle předběžných odhadů
nám takovéto počasí ještě chvíli vydrží.

Mňamky od veselých
kuchařek:
Ráno si pochutnáme na chlebu se
sýrovou pomazánkou. K obědu nás
čeká výborná Ivetčina, Agátčina a
dnes i Tánina pórková polévka, poté
špagety s boloňskou omáčkou. Ke
svačině si dáme rohlík a všemi
oblíbený meloun. Na závěr dne si
dáme těstovinový salát.

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

Peníze
62
54
65
50
71

CENA 20 TDA

Věhlas
7
3
9
7
4

Služba dne:
Huliman: Tatarka
Pravá ruka: Einstein
Topiči: Vojta, Filip, Dan, Ája
Kuchyně: Pája, Ester, Léňa,
Bambůča
Úklid: Simonka, Vráťa, Marek
Fotky z dnešního dne:
Bohužel nás zase provází problémy
s pomalým internetem. Fotky budou
nahrány, co nejdříve.

Ráno se táborníci probudili do pošmourného dne, to je však neodradilo od možnosti získat další
kořist. Dopoledne se naši korzáři v celotáborové hře družin vžili do role stavitelů lodí. Poté museli pomocí
své kocábky překonat místní koupaliště a snažili se zůstat u toho co nejsušší, což nebylo jednoduché. Všem
posádkám se to podařilo bez přílišného namočení a užili si přitom spoustu zábavy. Odpoledne se pak spustil
vytrvalý déšť, který pokračoval do nočních hodin. Posíleni vydatným obědem museli táborníci namáhat své
mozkové závity. Hlavu využívali k zapamatování částí rytířského slibu, který byl ukryt po částech v
nedalekém lesíku.
Večer si pak všichni užili noční hru, která byla rozdělená do dvou částí. V první museli mladší
táborníci dostat k nepřátelské lodi zápalný člun, který po cestě nesměl zhasnout. Museli odpovědět na sérii
otázek, a pokud odpověděli špatně, část člunu jim uhasla. Pár šťastlivcům se podařilo zůstat až do konce a
Buzzardova loď vzplanula podle Halova plánu.
Starší táborníci dostali za úkol dostat z posádky cenné informace, které ale nebylo lehké získat.
Někteří námořníci nebyli ochotni spolupracovat a informace jim sdělit. Museli pokládat velmi rafinované
otázky, aby získali, co bylo třeba. Nakonec se jim však povedlo potřebné informace od většiny námořníku
získat. Na konci dlouhého dne se všichni korzáři dočkali zaslouženého odpočinku.

Korzáři Jeho Veličenstva
Ve včerejší bitvě získal sir Francis kromě lodi a jejího nákladu také dva velice důležité pasažéry. Je
jím dcera jednoho z vrchních představitelů rady Východoindické společnosti Katinka a její manžel Petrus
van de Velde – nový guvernér na Mysu Dobré naděje. Sir Francis se rozhodně o zajatce dobře postarat,
protože tím stoupne jejich cena při požadování výkupného. Pošle pro něj Schreudra na červy prožrané Lady
Edvině. Rozdá rozkazy k opravám Rozhodnosti a vydá se do pralesa ukrýt část kořisti s Halem a Abolim.
Netuší ale, že Hal má plnou hlavu Katinky a nic jiného ho nezajímá.
Naši táborníci dostali za úkol doplavit se z Lady Edviny na Rozhodnost pomocí vlastních vorů
z petlahví a přírodních materiálů. Nejlépe si s tímto úkolem poradila posádka lodi Morning Star.
Do zátoky k Rozhodnosti připlouvá Buzzard s kapitánem Listerem. Buzzard si nárokuje podíl
na kořisti Rozhodnosti, což sir Francis odmítá. Všichni tři kapitáni se rozhodnou přijmout Hala do Řádu.
Musí se ale naučit rytířský slib. Nejlépe se sliby naučili Šimon D., Ondra Khol, Bambůča s Verčou P. a Dolík.
Hal si všimne, že Buzzard míří hlavněmi děl z Racka na loď a posádku na pláži a u děl. Zorganizuje
obrannou taktiku zápalných člunů a pokusí se ohněm na vorech podpálit Buzzardovu loď. 4 vory, které
podpálili loď, měli na starost Honza B., Míša S., Bořík a Štěpa. Zapálený Racek se musel vzdálit ze Sloní
zátoky a opravy na Rozhodnosti nabrali na obrátkách. Všem je jasné, že se Buzzard brzy vrátí.

Co

nás

čeká

a

nemine?

Dnes nás čeká bitva proti Buzzardovým můžům
a jeho spojencům, nebude chybět krev, pot,
střelba z děl a z písku na pláži se stane obrovský
mrak.
Bohužel nebude sir Francis bojovat pouze proti
Buzzardovi, ale i proti Holanďanům, kterým
udělil milost. Kdyby tu byl pouze Buzzard, bylo
by to jasné vítězství, ale jak to dopadne
s přesilou na straně Buzzarda a opilými
námořníky na straně Francise?
Po boji se sir Francis setká se Samem
Bowlesem, kterého předtím hodil přes palubu.
Sam si užívá pocit zadostiučinění a škodí
Francisovi kde to jen jde.

Láska, sex a něžnosti
Vracíme se zpět se zprávou o páru Zrzek
a Mamba. Při dopolední hře na koupališti jsme
zaregistrovali jejich očividný zájem o druhého,
projevovaný
škádlením
a
společnou
romantickou plavbou daleko od zvědavých očí
ostatních táborníků.
Všechny nezadané dívky by se ale měly držet na
pozoru, protože za každým rohem číhá plavčík
Ryan, aby si vybral svou partnerku na blížící se
ples.
Bambůča postrádá svého Kořalku, bloumá po
tábořišti a ani Červ jí nedokáže zvednout náladu.
Snad si Kořalka dá před táborem větší pozor
a dorazí příští rok, tentokrát bez sádry.

Simonka (5 let) při rytířském slibu: „Před výcvikem nebo bojem nebudu pít alkohol.“ Týnka
(8 let) na to odpověděla: „Ty ho nebudeš pít nikdy, holka.“

