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Stavba mostu a výlov plyšáka

SERVIS
Jaké bude počasí:
Dnes došlo ke zvratu, který jsme
tak toužebně očekávali. Během
dopoledne přestalo pršet. A co víc,
odpoledne jsme několikrát zahlédli
sluníčko a střípky modré oblohy.
Doufejme, že takto pozitivní vývoj
bude i nadále pokračovat.

Mňamky od veselých
kuchařek:
K snídani nás čeká vynikající kakao
s vánočkou. K obědu si
pochutnáme na česnekové polévce
a číně. Svačina bude ve znamení
pudinkového mléka s rohlíkem.
K večeři budou již dlouho
očekávané špekáčky, které si
táborníci sami připraví na ohni.

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

Peníze*
158
133
144
141
158

Věhlas**
13
12
15
9
12

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

**

Služba dne:
Huliman: Vitacit
Pravá ruka: Áďa
Topiči: Cibule, Vojta, Domča
Kuchyně: Sába, Verča, Anička,
Ondra
Úklid: Tonda, Kuba, Ivča
Fotky z dnešního dne:
http://jirkaafrika.rajce.net

CENA 20 TDA

Ráno na táborníky čekalo překvapení v podobě vzkazů na stanech od plavčíka Ryana, který se v noci asi
nudil. Cenné rady jistě ocenil každý táborník a budou se podle nich řídit.
Během dopoledne si táborníci si vyzkoušeli tvoření scénky. Byla jim vedoucími předvedena klasická
scénka před hrou, kdy nebyli upozorněni, že ji budou napodobovat. Naštěstí děti dávají pozor, což nás
moc těší, a byli schopni scénku do detailů předvést. Po čtyřiceti minutách na nácvik nám po týmech
ukázali scénku u soudu. Rozhodování bylo těžké, ale nestranní vedoucí si s tím poradili.
Odpoledne bylo nabité – nejdříve proběhla etapová hra jednotlivců, kde naši korzáři sbírali kameny
různých velikostí v podobě kartiček s čísly, přitom jim plány kazili vedoucí, kteří je chytali a vraceli na
okraj vyznačeného území. Zajímavostí je, že se na druhém místě mezi mladšími umístila nejmenší
tábornice, které je pět let a zatím čísla ani neumí, za což jí ještě jednou moc gratulujeme.
Dále jsme měli první cechy letošního roku, kde si táborníci mohli vyrobit spoustu věcí, které jsme tu ještě
neměli - pásky přes oko, kompasy, lodní pomůcky nebo náušnice. Nechyběly ani každoroční svíčky a
mýdla. Na louče z důvodu mokrého dřeva nedošlo, vynahradíme si to ale příště.
Večer nám zpestřila stavba mostku přes potůček a výlov plyšáka z kadibudek. Mise byla úspěšná a plyšáci
se koupou v horké vodě s pracím práškem.
Konečně jsme se dočkali diskotéky, kde zazněly klasické táborové hity i nejnovější pecky. Nestihlo se
všechno, ale snad to doženeme na slavnostním plese.

Korzáři Jeho Veličenstva
Naši hrdinové se ocitají u soudu, který vede guvernér Petrus van de Velde. Jako svědci
vypovídají Katinka a Buzzard. Ve chvíli, kdy promluví obhájce sira Francise a jeho posádky, je rázně
umlčen a upozorněn, že jeho kariéra bude u konce. Sir Francis je odsouzen k mučení a trestu smrti, bílá
posádka k doživotní práci na hradbách pevnosti a černí otroci prodáni. Katinka si Aboliho vybere jako
svého osobního kočího. Během procesu Hal přislíbí svému otci, že neprozradí, kam ukryli podíl na kořisti
z lodi Rozhodnost. Nevěděl však, jak bude těžké tento slib dodržet. Sir Francis je těžce nemocný a mučení
dlouho nevydrží. Zemře aniž by cokoli prozradil. Jeho tělo je rozčtvrceno a vystaveno všem na očích.
Dnes jsme si vyzkoušeli, jak naši táborníci poslouchají scénky, které jim hrajeme před každou
hrou. Jejich úkolem bylo odehrát to, co právě viděli. Nejlepšími herci se ukázala posádka lodi Batavia.
Všechny oddíly si ale vedly skvěle a skládáme hold všem hercům velkých či menších rolí, zejména
Aboliho.
Odstupující guvernér Kleinhans předává veškeré služebnictvo a věci Katince. Představí ji svou
nejlepší otrokyni Sukeenu. Když kolem nich prochází skupinka odsouzených, podá Halovi vědro s vodou.
Hal po spatření Sukeeny zapomíná na Katinku a při krutých pracích na hradbách myslí pouze na ni.
Naši táborníci měli za úkol získat kartičky s kameny o hodnotě přesně 150 kg. Jakékoli
přesažení nebo nedodržení váhy se bralo jako nesplněný úkol. Odsouzenci, kteří nosili přesně nebo
nejbližší stanovenou váhu kamenů, byli Matěj Z., Vojta B., Lucka Ch. a Červ.

Co nás čeká a nemine?
Dnes se bude posádka lodi Rozhodnost potýkat se
zhoršenými podmínkami ve vězení.
Tělo sira Francise visí na hradbách a celá posádka to
sleduje z pevnosti, kde pracují.
Všichni jsou už unavení, ale Hal si zachovává
bystrou mysl. Řídí se heslem jeho rodu – „vytrvám“.
Ve vězení se setkají s Althudou a posílají si s ním
zprávy a plánují útěk.
Odpoledne dojde na jejich vymyšlený plán.
Rozhodnou se utéct a použít při tom Katinku.
Uvidíme jestli se našim přátelům podaří utéct.

Láska, sex a něžnosti
Techniky svádění jsou čím dál tím víc vynalézavější. Děti
si vynalezli takzvaný lechtivý stan – abyste mohli vstoupit
do stanu 26, musíte vydržet čtyři minuty lechtací tyranie.
Mezi Léňou a Einsteinem to jiskří, objímali se na nástupu,
věříme, že se to v příštích dnech rozvine.
Diskotéka dopadla tak, jak jsme očekávali a máme čerstvé
informace! Alík se Zrzkem jsou nejspíš zase spolu, viděli
jsme je v objetí v průběhu celého večera. Dalším staronovým párem je Dolík a Sába. Několik ploužáků také
věnoval Cibule Ádě a jeden ji dokonce nosil v náručí. Jak
se to bude vyvíjet dál budeme napjatě sledovat.

Simonka: „Mně upadl plyšák“, Krtek: „A kam ti upadl?“
Simonka: „Do kadibudky…“

