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Korzáři odplouvají zpět do svých přístavů

SERVIS
Jaké bude počasí:
Teplé počasí nám stále drží. I když od
oběda se nad táborem začala honit
mračna Dokonce i pár kapek spadlo.
Podle neověřených informací jich mělo
být deset, ale zlí jazykové tvrdí, že to
je opravdu mizerný odhad a bylo jich
mnohem víc.

Mňamky od veselých
kuchařek:
K snídani si dáme chléb s máslem
a marmeládou. Oběd, svačinu a večeři
nám zaručeně připravily naše maminky,
které se na nás všechny doma moc těší.

Úspěch dnešní bitvy:
Název oddílu
Morgan Stern
Liberty
Saint George
Batavia
Jackdow

Pořadí
1
2
3
4
5

CENA 20 TDA

Body*
107
75
60
32
-8

Body po poslední bitvě, na kterou
posádky celý tábor zbrojili.
*

Služba dne:
Huliman: V. Žižka
Pravá noha: Misha
Úderná jednotka správy tepla:
Nikča, Mel, Ivet, Táňa, Agi a Léňa
Klub přátel čistého nádobí:
Tatarka, Comp, Krtek, Quick,
Pavouk a Afrika
Likvidační komando: Žáňa, Déňa,
Jirka, M. Žižka, Honza G. a Pavel
Fotky z letošního tábora:
http://jirkaafrika.rajce.net
Žádost o videa z předchozích let:
TomasVitamvas@seznam.cz

Poslední táborový den se nesl v duchu závěrečné bitvy. Hned po snídani proběhla scénka, vysvětlení pravidel a
v deset hodin už byla hra v plném proudu. Bylo to velmi náročné a dlouhé, ale všichni to perfektně zvládli a hru si
chválili. Cílem bylo získat co nejvíce bodů, ať už vybíjením soupeřů, nebo účastí na hlavních událostech. Dopoledne
se k oddílům přidali vedoucí, které si táborníci předchozí den koupili. Byl to Tatarka, Comp, Afrika, Krtek a
Pavouk. Bohužel Pavouk dostal v zápalu boje štítem do oka (naštěstí je ale v pořádku), tak jej musel vystřídat malý
Vitacit, který se zastavil na návštěvu. Z hlavních událostí stojí za zmínku třeba dobývání pevnosti, nebo získání
Svatého grálu. Z vedlejších událostí pak „Chvilka rozptýlení plavčíka Ryana“, „Najděte plavčíka Ryana“,
„Postarejte se o matku plavčíka Ryana“ a další. Na těchto událostech se daly získat životy navíc a fuskomety,
táborníci museli využít vědomostí, které nasbírali na výukách. Tato hra jako jediná rozhodla o vítězi, bez ohledu na
předchozí umístění v celotáborové hře družin.
Na večerním slavnostním nástupu proběhlo vyhlášení vítězů jednotlivců i družin. Ve vybíjené zvítězili modří, nejlépe
uklizený stan měly Sába s Rolničkou. Letos na táborníky čekalo jedno překvapení – kromě fotky a pamětního listu
dostali i krabičku poslední záchrany (KPZ). Během večera se děti snažily uhodnout pravou identitu plavčíka Ryana,
to se jim však nepodařilo ani přes nápovědy velkého Žižky, který vyjmenovával, který z vedoucích to určitě není.
Tábor jsme zakončili dlouhou diskotékou, kterou jsme si všichni moc užili.
Letošní tábor byl opět skvělý, děkujeme všem dětem, že se snažily a byly hodné, snad se jim s námi líbilo tak, jak se
nám líbí tábory s nimi. Tímto se s vámi pro letošní rok loučíme, děkujeme za přízeň a doufáme, že se se všemi
uvidíme i příště, již na jedenáctém táboře 4.turnusu.

Korzáři Jeho Veličenstva
Hal se svou rychlejší lodí Zlatý déšť se přibližuje k Buzzardovi. Nakonec ho úplně dostihne a napadne jeho loď.
Protože neví, kde je generál a svatý grál ukryt, neodváží se po lodi pálit děly. Utkají se tedy na palubě Racka. Hal na
lodi hledá schovaného císaře. Nejprve mu do cesty vstoupí plukovník Schreuder, kterého Hal v souboji zabije.
Buzzard v souboji prohrává, a proto se rozhodne hodit generála do moře. Hal skočí do vody za generálem a oba jsou
vyloveni Aboliho člunem. Mezitím velký Daniel zapálí Racka na kterém Buzzard uhoří.
Ve velkolepé závěrečné bitvě získala nejvíce bodů posádka Morning Star (pod pracovním názvem Morgen Stern),
která tímto zvítězila i v celotáborové hře družin. Nejlepšími námořníky svých věkových kategoriích byli Dominik D.,
Vojta B., Vojta N. a Červ. Dalším důležitým mezníkem dnešního dne bylo povýšení Vojty N. a Verči P. do hodnosti 1.
důstojníka, protože úspěšně složili zkoušky ze všech tábornických dovedností. Námořnice, která nejlépe uklízela svou
kajutu byla Sába.
A jak končí náš příběh? Judit se schází s Halem na Zlatém dešti. Děkuje mu za záchranu svatého grálu a generála.
Oznámí mu, že po velké bitvě, kterou předvedl v zátoce Adulis a po pokoření Racka, se arabský princ El Grang
rozhodl ukončit válku. Ona sama se chystá opustit svou roli vojevůdce a plánuje se vrátit do rodné Anglie. Hal ji
nabídne, aby plula s ním, což Judit radikálně odmítá. Když už se Hal chystá odplout, spatří Juditino znamení – tři
červené rakety. Pozdrží odplutí a Judit vstoupí na jeho loď. Tentokrát v ženských šatech a s ručním zavazadlem.
Ruku v ruce odplouvá s Halem vstříc novým dobrodružstvím u břehů Evropy.

Co nás čeká a nemine?
Hal se už zabydlel v Anglii a spokojeně si
žije na svém panství se svou ženou. Žije si
spokojeně a v míru, bude mít 3 syny. Jejich
příběh sice pokračuje, ale ten už sledovat
nebudeme a tady končí příběh našeho
kapitána Hala Courtneye.
Jestli se chcete dozvědět více o pokračování
ságy Courtneyů, přečtěte si knížku
Monzum.
Dnes nás také čeká loučení, ta nejméně
oblíbená část tábora. Bohužel je konec
a někteří táborníci se uvidí nejdříve na
táborovém sraze nebo zase za rok na táboře.
Doufáme, že zájem o tábor bude tak velký
jako letos a všichni se opět shledáme.
Tímto se s vámi prozatím loučíme.
Váš redakční tým 4. turnusu.

Láska, sex a něžnosti
Během poslední diskotéky už jsme žádné další páry neobjevili. Letos se
táborníci až podezřele drželi svých stálých partnerů.
Když se ráno začalo bourat tábořiště, většina dam neudržela slzy. Toho
Zrzek využil a nepustil Alíka z objetí, stejně jako Cibule, který ale
pozvedl utěšování Ádi na další level – při nakládání věcí do autobusu
odešli z doslechu naší redakce a dlouho se objímali, načež Cibule Ádě
zapletl cop a začali dělat kotrmelce, stojky a hvězdy. Taktika je to
poměrně nevšední, jak jsme u Cibule zvyklí, ale očividně zafungovala.
Einstein nezklamal a objímal všechny dívky ve svém okolí a to hned
několikrát. Červ naopak stál u dveří autobusu a nevpustil žádnou dívku
dovnitř bez dlouhého objetí a polibku. Stejnou taktiku zaujal i Překladač.
Kluci z Wagónu klád se s odjíždějícím Dolíkem a Pavlem loučili
dlouhým během za autobusem a ještě u toho zvládli zpívat. Určitě už se
nemůžou dočkat, až se zase sejdou ve sprše.
I naše drbací rubrika dnešním dnem končí. Mějte se tedy krásně a příští
rok jsme tu zpět se spoustou pravdivých i polopravdivých informací!

Děti při závěrečné bitvě ukazujíc na Krtka (vedoucí): „Zelení, svačina“

