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Vaříme bramboračku a jsme černoši

SERVIS
Jaké bude počasí:
Počasí nás drží ve střehu! Ráno nás
při budíčku probrala krátká
přeháňka, během cesty k cíly
celodenního výletu nás hřálo
sluníčko, přes oběd zase mrholilo
a foukal vítr a na závěr dne jsme se
zase vyhřívali na sluníčku. Naštěstí
jsme byli připravení a žádná
z těchto vrtoch nás nezaskočila.

Mňamky od veselých
kuchařek:
Ráno bude rybičková pomazánka
s chlebem, k obědu hráškový krém
a poté si pochutnáme na
boloňských špagetách. Ke svačině
si dáme puding s ovocem a piškoty
a k večeři nás čeká zelňačka.

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

Peníze*
241
205
248
215
245

Věhlas**
34
28
31
28
31

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

**

Služba dne:
Huliman: Comp
Pravá noha: Vojta N.
Úderná jednotka správy tepla:
Cibule, Áďa a Domča
Klub přátel čistého nádobí: Sába,
Kuba, Tonda a Verča
Likvidační komando: Lumík, Romi,
Valča a Ondra
Fotky z dnešního dne:
http://jirkaafrika.rajce.net

CENA 20 TDA

Po desáté hodině ranní vyrazily všechny oddíly na petrachtaci do blízkého okolí. V kuchyni obdrželi vše
potřebné k uvaření bramboračky, sbalili pláštěnky a kotlíky a byli připraveni na cestu. Letošním
zpestřením byla výroba černošských bojovníků. Zadání bylo jednoduché - musí měřit více než 30cm a mít
lidské rysy. Ve čtyři hodiny odpoledne se vrátili táborníci s černými obličeji, větvičkami ve vlasech
a spoustou vyrobených postaviček. Technický sektor zůstal v tábořišti. Dopoledne strávili hraním
dračáku, úklidem a přípravou táboráku, poté si odpočali a naplánovali večerní program.
Po petrachtaci se opět hrála vybíjená a nacvičovaly vystoupení
na večer. Na programu byl slavnostní táborák, letos první, který
zapálili Červ, Štěpa, Sába a Einstein. Po tradičním stisku jsme
nezpívali všichni dohromady, jak je zvykem, ale uskutečnila
se první pěvecká soutěž Korsarstern, obdoba Superstar. Účast
byla mnohonásobně vyšší než jsme očekávali, máme mezi
táborníky spoustu nadaných zpěváků a zpěvaček. Zaznělo
mnoho oblíbených písniček, zpívali jednotlivci i skupinky.
Několik písniček bylo i v podání vedoucích. Soutěž měla veliký
úspěch, téměř všichni vydrželi až do úplného konce. V tuto chvíli
počítáme hlasy a v dalším vydání se určitě dozvíte, kdo vyhrál.

Korzáři Jeho Veličenstva
Hal je zavřený ve své kajutě a odmítá z ní vyjít. Jeho přátelé ho všemožně přemlouvají, ale on stále truchlí
nad ztrátou své milované Sukeeny. Přesvědčí ho až velký Daniel když přinese zprávu z vedlejší lodi, že
daleko na východě zuří válka mezi křesťany a lidmi vyznávající islám. Hal se chce do války zapojit, ale
nemá dostatek mužů. Aboli přichází s nápadem, že by navštívil svého bratra - dvojče, který místo něj
vládne černošskému kmeni v Africe. Vyrazí tedy za ním.
Jakmile se Aboli objeví ve vesnici, všichni padají k zemi a uctívají ho. Zatímco Hal a Aboli čekají, až je
náčelník přijme, připlete se k nim stařičká žena - Aboliho chůva. Vynadá mu, že se ji dlouho neozval
a připomene mu, že měl být náčelníkem on a ne jeho bratr. Dostávají se k náčelníkovi a Aboli bratrovi
vypráví o svém vidění, kdy spatřil, že oba zemřou ve stejný den. Dále mu vypráví, že se chystá jít do války
a z důvodu svého vidění potřebuje na obranu několik černošských bratrů. Aboliho bratr mu ze strachu
z blížící se smrti poskytne mnoho válečníků a Aboli s Halem spokojeně odchází zpět na loď.
V cestě za Aboliho bratrem si nejlépe vedl oddíl Batavia, který sehnal 40 černošských válečníků.

Co nás čeká a nemine?
Hal se dozvěděl, že probíhá válka mezi křesťany
a vyznavači islámu. K večeru Hal spatří arabskou
loď a rozhodne se ji přepadnout. Loď ale není
arabská, ale křesťanská. Pluje totiž v přestrojení
na výzvědy. Poté, co si všechno vyjasní, se Hal
setká s velitelem Nazetem.
Velitel Nazet na Hala působí zvláštně. Později
zjistí, že není to, za co se vydává. Hal se chce
dostat pod jeho velení. Chce bojovat proti
vyznavačům islámu.
Hal odhalí tajemství o generálu Nazetovi, ale to
tajemství je velmi nebezpečné, mohlo by podrýt
morálku vojska a mít dopad na celkový výsledek
války.

Láska, sex a něžnosti
Máme tu nový pár! Rolnička chodí s Ondrou Volákem.
Nejspíš se snažili zůstat utajeni, jelikož se o nich naše
redakce dozvěděla až dnes.
Dan Vlach prý usiluje o Mambu, stihne to do konce
tábora? Budeme to pečlivě sledovat.
Překladač, Adam Šustr, má schopnost mluvit pozpátku a
snaží se tím okouzlit tábornice. To se mu zatím nepodařilo.
Zároveň si ale naše nejstarší korzárky stěžují, že se jim
chlapci nevěnují a založili si vlastní klub "Wagon klád".
Chodí spolu do sprchy, tráví spolu dny ve stanu a další.
Cibule nás prosil, abychom o něm nic nepsali. Tímto se mu
omlouváme, ale má smůlu. Všechny nástupy tráví po boku
Ádi, na petrachtaci spolu sdíleli karimatku a dnes si spolu
vyžádali hlídku. Vyvine se to někam dál...?

Lumík, když se hledali dobrovolníci na scénku s Aboliho kmenem:
„Já jsem byla Idefix, teď jsem Lumík a málem jsem byla i černoch, ale už nebylo barvivo“

