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Plížení, paměť a cesta lodí

SERVIS
Jaké bude počasí:
Ráno jedno z těch mála, kdy je
tepleji, než bylo předchozího dne
večer. I přes silný vítr, který k
nám v noci přivál i krátký déšť.
Následoval
příjemný,
teplý,
prakticky letní den.

Mňamky od veselých
kuchařek:
Ke snídani bude domácí perník
s kakaem, oddíly si na petrachtaci
připraví tradiční bramboračku.
Odpoledne je bude v táboře čekat
meloun a k večeři znojemská
pečeně s rýží.

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

Peníze*
241
205
248
215
245

CENA 20 TDA

Věhlas**
30
23
28
27
29

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

**

Po noční hře byl budíček posunut o celou hodinu. Hra to byla náročná, oddíly hlídaly věci a svíčky, které
se jim vedoucí a nejstarší táborníci snažili vzít, zatímco děti seděly uprostřed kruhu.
Ráno proběhla rychlá bramboriáda a poté se týmy odebraly na hru. Jejich úkolem bylo předat si formou
tiché pošty dění scénky, která se odehrála v lese. Poslední člen v táboře sepisoval předané informace.
Vedoucí, kteří scénku viděli a hráli, se nestačili divit, jak se mohl děj za tak krátkou dobu překroutit. Holt
mají divokou fantazii.
V odpolední hře museli táborníci v týmech najít části svých lodí podle
azimutů. Každý tým měl na místě jednu desku z kartonu. Bohužel se
nám děti trochu zamotaly a některé oddíly vzaly omylem kartony svých
protivníků. O vítězství tedy rozhodl závod od krčmy ke hřišti, kdy
museli každý stát na jednom kartonu v řadě za sebou a poslední,
přebytečný karton si posílali dopředu. Cesta zpět byla volnější,
táborníci mohli vzdálenosti mezi kartony zvětšit a pohybovat se tak
rychleji.
Večer jsme zakončili táborákem, u kterého se děti najedli topinek
s lečovou nebo sýrovou pomazánkou. Večerka se posunula o patnáct minut, aby si mohli naši mladí
korzáři pořádně odpočinout po předešlých náročných dnech.

Korzáři Jeho Veličenstva
Hal a jeho posádka se už blíží k zálivu, kde by podle jejich domněnky měl kotvit Racek. Mezitím se
Buzzard s plukovníkem Schreuderem vylodí na pláž, kde se má Schreuder utkat v souboji na život a na
smrt se synem lady Llewellyn. Mladý muž nemá proti plukovníkovi žádnou šanci a souboj prohrává.
Buzzard využije situace, zabíjí i lady Llewellyn s celým jejím doprovodem a zabírá její loď Zlatý déšť
s celou její posádkou.
Posádka lodi Liberty si s vyslechnutím scénky a následným předáním zpráv poradila nejvíce.
Když se Hal s Abolim dostanou na místo, odkud je dobře vidět do Sloní zátoky. Spatří v ní Racka. Hal se
rozhodne vyzvednout z otcovy skrýše zbraně a ukrást Buzzardovi Zlatý déšť. Aboli mezitím rozmístí
nálože v Buzzardově táboře na souši. Jakmile je odpálí, vydá se Hal na Zlatý déšť na zápalných člunech,
které zbyly v zátoce po dávném útoku na Buzzarda. Následuje krutý boj na palubě lodi, ve které Sukeena
zachrání Hala tím, že skočí do rány vypálené Samem Bowlsem. Sam padne rukou Hala v nadcházejících
minutách. Krutý boj pokračuje a Halova posádka brzy zvítězí. Osvobodí původní posádku Zlatého deště
a odplouvá s lodí ze zátoky. Hal byl do Sukeeny velmi zamilován a truchlí nad její ztrátou.
S osvobozením posádky Zlatého deště si nejrychleji poradila posádka lodi Jackdow.

Služba dne:
Huliman: Déňa
Pravá noha: Bořek
Úderná jednotka správy tepla:
Kirké, Evžen a Tomáš
Klub přátel čistého nádobí: Červ,
Kristýna, Eny a Elza
Likvidační komando: Rolnička,
Kuba, Matěj, Týnka
Fotky z dnešního dne:
http://jirkaafrika.rajce.net

Co nás čeká a nemine?
Dnes bude na Halovi, aby se vyrovnal se ztrátou
Sukeeny. Ale není to, to jediné s čím se musí
vypořádat. Po smrti svého otce, Francise, je z něj
kapitán a musí vést svou posádku.
Hal následně zjistí, že má velice málo členů
posádky. S řešením přijde Aboli, je totiž synem
náčelníka jednoho černošského kmene a mohl by
sehnat dostatek černých bojovníků od svého
bratra.
Hal se zbytkem posádky se nakonec dostanou
k černošskému kmeni, kde je čeká překvapení
v podobě krutého náčelníka, Aboliho bratra.

Láska, sex a něžnosti
Dnešní den napomohl k rozšíření obzorů naší redakce.
|Martin Gora dnes věnoval téměř celou svoji pozornost
Bambůče. Jak na tuto skutečnost reagovala samotná
Bambůča jsme však zatím nezjistili. Dnešní den byl ve
znamení „mladé lásky“. Simonka a Marek Novotný si
dnes po celý den vyměňovali zamilované pohledy, avšak
u těch to neskončilo. Podle našich velmi věrohodných
zdrojů se mladí milenci pokoušeli ukrýt před zraky
všech. Neúspěšně. Z řad nejmladších táborníků se další
vztahy veřejně nijak neprojevují, nicméně naši „tajní“
agenti pracují ve dne i v noci.

Táborník při převyprávění scénky: „ Sebral truhlu, protože si myslel, že pak bude šťastnější.

