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Kontrola z ministerstva a dělo

SERVIS
Jaké bude počasí:
Když jsme se po budíčku vykulili ze
stanů, sluneční paprsky se již draly
zkrz koruny stromů na tábořiště. I
po zbytek dne nás hřálo o stošest,
jako kdyby nám chtělo vynahradit
těch pár deštivých dnů.

Mňamky od veselých
kuchařek:
Ráno budou chleby s vajíčkovou
pomazánkou, k obědu bude
vepřový guláš s knedlíkem. Místo
pudingového mléka byl včera
meloun, proto je uděláme dnes.
Večer pak bude pro mladší část
tábora zelňačka.

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

Peníze*
215
186
208
186
219

Věhlas**
13
12
15
9
12

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

**

Služba dne:
Huliman: Afrika
Pravá noha: Káťa
Úderná jednotka správy tepla:
Šíma, Petr, Naty, Překladač
Klub přátel čistého nádobí: Lucka,
Verča, Beata
Likvidační komando: Ondra,
Mrožík, Míša, Lenty
Fotky z dnešního dne:
http://jirkaafrika.rajce.net

CENA 20 TDA

Na ranním nástupu nás překvapila návštěva z ministerstva školství. Ukázali jsme jim tábořiště,
viděli dokonce i scénku a při odchodu se tvářili spokojeně.
Stany číslo 1, 2 a 3 poté překvapil první letecký den, letos v inovované podobě – nejen, že letí věci
ze stanu těm, kteří si neudrží pořádek, ale i ze stanů vedle nich.
V dopolední hře jsme vyzkoušeli, jak si táborníci dokážou odhadnout čas,
aniž by používali jakékoliv pomůcky na měření času. Museli si na stanovištích
vyluštit šifru, ze které se dozvěděli, na jaké místo se mají dostavit a za jakou dobu.
Mezitím začala nová výuka – děla a LARPové zbraně. Měla obrovský úspěch
a tábořištěm se každou chvíli ozývaly výkřiky „rána“. Druhou výukou, která se
dnes vyučovala poprvé, byla kartografie. Nejmladší a mladší táborníci si osvěžili
práci s mapou a mladší táborníci se seznámili s buzolou.
V poledním klidu jsme se všichni vystrojili do kostýmů a proběhlo
hromadné focení i focení týmů. Ve hře poté táborníci probíhali mezi vedoucími,
kteří jim zahrazovali cestu, rozdělávali oheň, a pak se zátěží sprintovali
do tábořiště. Ve volném čase mezi startem jednotlivých kategorií hráli mladší
a nejmladší vybíjenou, starším a nejstarším kontrolovali vedoucí výstroj
na dvoudenní výlet, na který vyrazí dnes.
Také proběhl první zápas týmů ve vybíjené. Tam se nejvíce dařilo týmu oranžových.
Večer táborníci strávili u táboráku opékáním špekáčků a volnou zábavou.

Korzáři Jeho Veličenstva
Hal a ostatní muži z posádky zesnulého sira Franciese ve vězení. Zvažují možnost, že by jim Aboli
mohl pomoci z vězení uprchnout a vzpomínají na dívku s vědrem vody. Celý jejich rozhovor poslouchá
Althuda sedící ve vedlejší cele. Když se Hal zmíní, že dívka vypadá jako občanka nedalekých ostrovů,
vmísí se do hovoru i Althuda. Sdělí jim, že je to jeho sestra, se kterou už delší dobu plánují útěk. Vymyslí
plán, jak společně se Sukeenou a Aboliho kočárem uniknout. Jak jim ale sdělit plán, aniž by ho někdo
odhalil? Sukeena a Aboli již způsob našli a nechali jim vzkaz ve zdi, na které pracují.
Při doručování tajných zpráv si nejlépe vedli Natálka K., Tom B., Verča P. a Náťa K.
Nastal den D a nic netušící Katinka jede s Abolim a Sukeenou na vyjížďku kočárem. Z ničeho nic
se Sukeena s nožem zmocní své paní a přinutí ji dělat co ji poručí. Přijedou k hradbám, kde pracuje
posádka Rozhodnosti. Nechají Katinku, aby zavolala svého muže. Jakmile přijde ke kočáru, zmocní se ho
Aboli. Přikáže strážím odložit zbraně a vyzve své přátele a Althudu na hradbách, aby nastoupili do
kočáru k nim. Ještě než odjedou, ukradnou zbraně a vyhodí do vzduchu sklad munice.
Dominik D., Lumík, Verča K. a Alík se ukázali jako nejlepší ze všech korzárů ve své kategorii,
kteří unesli Katinku a guvernéra Petruse van de Velde.

Co nás čeká a nemine?
Dnes se Hal Courtney s posádkou a za pomoci
Althudy se Sukeenou pokusí utéci z pevnosti. Bude
je pronásledovat celá armáda guvernéra van de
Velde.
Díky šťastné náhodě a pomoci od přítele Althudy,
Sabbaha, se jim nakonec podaří uniknout před celou
armádou.
Odpoledne se starší táborníci vydají na
nejoblíbenější akci tábora, celodenní výlet. Mladší
táborníci se odpoledne umyjí, čeká je jako každý rok
SMS – sprcha, mýdlo šampón.

Láska, sex a něžnosti
Vztah Einsteina a Léni moc dlouho nevydržel. Dostala se
k ní informace, že má Einstein ve zvyku střídat ženy a
nespokojila se s vědomím, že je jedna z mnoha.
Rozjíždí se nám tu nový byznys. Vojta Novotný přinesl
pakl Tallhoferových dolarů a na dotaz kde to všechno vzal
se nám dostalo odpovědi: „to mám od holek“. Za co přesně
jmenovaný "byznysmen" peníze dostal se naší redakci
nepodařilo zjistit, nicméně už jsme zahájili pátrání.
Plavčík Ryan využil diskotéku k prozkoumání tanečních
schopností našich tábornic. Stále se nemůže rozhodnout,
kterou půvabnou tanečnici pozve na slavnostní ples.

Nikča v 8:20 vyhlásila zkoušku mlčení. V 8:30 dává seznam na nástěnku se slovy:
„Tak tady vám dávám ty mlčící a tady toho rovnou škrtnu.“

