
 

From Monday, June 25, to Monday, July 2, 1690 

Bitva u Boyne 

Krátce před uzávěrkou dorazila do redakce radostná 

zpráva. Vojsko Jeho Veličenstva krále Viléma III. 

Oranžského v Irsku na řece Boyne porazilo vojsko 

jakobitů, které vedl sám sesazený král Jakub II. 

Stuart. Podle prvních zpráv ztráty nebyly příliš velké, 

ale jakobitské vojsko se dalo na ústup k Dublinu. 

 

 

Plán bitvy 

Vilém Oranžský, nizozemský místodržící, spolu 

s manželkou Marií Stuartovnou byli pozváni na 

anglický trůn před dvěma lety. Důvodem bylo, že 

stávající král Jakub II. Stuart, otec Marie, podporoval 

katolickou církev a utlačoval naší anglikánskou 

církev. V této době se Jakubově druhé manželce 

Marii Beatrici d’Este, katoličce, narodil syn Jakub 

František. Významné anglikánské kruhy tedy pozvali 

Marii a jejího manžela Viléma do Anglie, aby 

převzali trůn. Jejich vojsko se krátce na to vylodilo a 

rychle postupovalo na Londýn, Jakub prchá z Anglie 

poté, co se v listopadu na stranu Viléma a Marie přidá 

jeden z Jakubových generálů, lord John Churchill, a 

Jakubova druhá dcera Anna. V novém roce (1689) 

zasedá parlament v Anglii i ve Skotsku, oba 

parlamenty prohlásí Jakuba Stuarta za sesazeného a 

novým vládci zvolí Viléma III. Oranžského a Marii 

II. Stuartovnu. Krátce na to následuje korunovace 

královského páru. 

 

Jejich Veličenstva Vilém III. 

Oranžský a Marie II. Stuartovna 

V Irsku ale propuká povstání podporovatelů 

sesazeného krále Jakuba. Proto se tam s vojskem 

vydává král Vilém III. Nyní všichni doufáme, že po 

bitvě u Boyne povstání brzy skončí. 

 

 

Jakub Stuart 

 



Jamajka láká kolonisty 

 

Port Royal 

Do Port Royalu na Jamajce dorazil nový guvernér, 

William MacMurrough O’Brien, 2. hrabě 

z Inchiquina, který se zároveň stal viceadmirálem 

Karibských moří. Guvernér vzápětí vydal výzvu, ve 

které láká do námořních služeb muže z Anglie, 

Skotska a Irska. Za tři roky služby na palubě lodí 

karibské flotily Jeho Veličenstva nabízí půdu na 

Jamajce vhodnou ke kolonizaci a zemědělství. Služba 

to ovšem nebude jednoduchá, jelikož se zde střetávají 

zájmy několika zemí (Španělsko, Francie a 

samozřejmě naší Unie – Anglie a Nizozemí), které 

stále balancují na hraně války. Navíc zde působí 

skupiny námořních lupičů – pirátů, z nichž nejsilnější 

je skupina na Tortuze, kde vládne tak zvaný Modrý 

flibustýr, kolují o něm různé legendy, ale snad jde o 

vyhnaného německého šlechtice. Lodě jeho kapitánů 

sice hlavně napadají španělské lodě a přístavy, ale 

několikrát se již odvážily napadnout i naše. Proto 

chce guvernér proti nim zahájit boj, aby v Karibiku 

zavládl klid a mohla být volná plavba pro naše 

obchodní lodě. Z toho důvodu guvernér shání posily 

pro své lodě. 

 

 

Modrý flibustýr 

Katedrála sv. Pavla 

 

Londýn před požárem 

Katedrála sv. Pavla, která byla zničena při požáru v r. 

1666, je již 15 let znovu budována podle plánu 

Christophera Wrena. Nyní došlo ke změně plánu 

kopule, která zakryje křížení chrámových lodí. 

 

 

Konečný návrh 

Drobnosti a zajímavosti 

Princezna Anna Stuartovna navštívila Edinburgh, kde 

se zúčastnila zasedání skotského parlamentu. 

 

V Leicestershiru panuje velké sucho, dochází tak 

velkým ztrátám na farmách. 

 

Na jihozápadě Walesu, v okolí Pembroke, došlo 

k velkému krupobití. 

 

Vévoda ze Somersetu v parlamentu prohlásil, že je 

třeba navýšit výdaje na loďstvo, aby byla poražena 

Francie. 

 

Ludvík XIV., král Francie, si pořídil nové hodiny do 

svého zámku ve Versailles. Jedná se o velmi 

náročnou zlatnickou práci. 

 

V Plymouthu byla rozestavěna nová válečná loď Jeho 

Veličenstva – Royal Sovereign. 
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Nové posily 

V červenci vyplula z Plymouthu velká galeona 

s osadníky na Jamajku. Když se tato loď přiblížila 

k Závětrným ostrovům, byla zpozorována našimi 

hlídkami. Kapitán Hector Barbossa (Brácha) se 

okamžitě vydal se šalupou plnou ozbrojených pirátů, 

aby se galeony zmocnil. Nedaleko přístavu Port-au-

Prince na galeonu zaútočili a využili překvapení. 

Akce se zdařila na výbornou. Část anglických 

důstojníků byla vysazena do člunů, ale galeona i se 

zbytkem osazenstva byla odvlečena do přístavu na 

ostrově Tortuga. Osadníkům bylo sděleno, že nyní se 

staly členy Pirátského bratrstva, a pokud by se to snad 

někomu nelíbilo, bude podvlečen pod kýlem vlajkové 

lodi. Následně byli ubytováni v provizorních 

přístřešcích poblíž hlavní pevnosti. 

 

Piráti přepadají loď 

V odpoledních hodinách došlo na přípravu 

táborového ohně. Byla nanošena hromada dřeva, 

oheň byl postaven. 

 

Pirátka Mary Reed 

Po večeři (frankfurtská polévka) nastal čas zapálit 

zahajovací oheň, čehož se zhostili nejzkušenější 

táborníci vůbec – Lukmen, Zdena, Ejka a Páblo. 

Tento oheň má víceméně již tradiční program, něco 

písní, povídání o Lesní moudrosti a zkouškách, které 

táborníky čekají, a samozřejmě přivítání nových 

táborníků, kteří dostávají naší kulatou placku. Letos 

navíc ke konci ohně došlo k hádce pirátských 

kapitánů ohledně chybějícího rumu a prokletí. 

 

Zahajovací oheň 

 

Předávání placek nováčkům 

Počasí bylo střídavé, chvílemi svítilo slunce, párkrát 

zapršelo, ale převážně bylo pod mrakem. 



Nové posádky 

 

Piráti na lodi 

Dopoledne vyslali kapitáni nové piráty na zkušenou – 

tzv. rozřazovací závod. Úkolem bylo, co nejrychleji 

zdolat okruh, na kterém bylo přichystáno několik 

námořnických a pirátských úkolů – navigace (najít 

další cestu jen se zadaným kurzem), hra v karty 

(včetně švindlování), vrh nožem, chůze po ráhně, 

vytahování plachty a návrat z krčmy zpět na loď. 

Nejlepší za jednotlivé oddíly byli – z jedničky Hanka 

S., ze dvojky Sabča M., z trojky Honza B., ze čtyřky 

Filip S., z pětky Kuba K. a ze šestky Ádis. Celkovými 

medailisty byli 1. Honza B., 2. Vojta F. a 3. Filip S. 

 

Vojta F. hází nožem 

K obědu byla výborná rajská s masovými koulemi a 

knedlíkem. 

 

Anička J. vytahuje plachtu 

Odpoledne se piráti rozdělili do posádek – na lodi 

Černá Berla (černá) velí kapitánka Via za pomoci 

Marťáka, na Krvavé Lodi (červená) Týna zvaná 

Lopata s Jindrou, na Tsunami (modrá) Bára zvaná 

Motyka s Malvínou, na Zelené Bouři (zelená) Tom 

s Ádisem, na Dravém Lososu (oranžová) Ondra 

s Dádíkem a na Žluté Ponorce (žlutá) Majda 

s asistencí Krtka. Poté se věnovali úpravě své vlajky, 

pojmenování posádky apod. Následovalo podrobnější 

vysvětlení jednotlivých zkoušek z Lesní moudrosti. 

 

Posádky 

K večeři došlo na čočku s vejcem.  

Počasí bylo opět střídavé, dopoledne slunečno, po 

obědě deštík a pak spíše zamračeno. 

Oddílový den 

 

Rozcvička 5. oddílu 

Celý tento den byl oddílový program. Dopoledne 

bylo hezky, takže oddíly vyrazily do terénu. Čtvrtý 

oddíl nám sdělil ke svému programu následující: 

Šli jsme s oddílem nahoru do Čeřína a děti hrály 

ocásky. Poté jsme si šli sednout do stínu a hráli jsme 

empatii. Ještě jsme si zahráli pár kol tiché pošty. JT 

následně připravil hru s papírky a šlo o to, kdo bude 

mít nejmenší číslo (sčítalo se pořadí doběhu a 

donesené číslo). Po této hře jsme si ještě společně 

zahráli na mrazíka. A hurá na oběd. 



 

První oddíl běhá lesní slalom 

Ostatní oddíly hrály např. na jelena, střílely, létaly 

v mlze. 

Na oběd byla sekaná doplněná plodinou z Nového 

světa – bramborou. 

Odpolední program máme zapsaný od pátého oddílu: 

Doufali jsme, že se počasí vybere a zvládneme se 

koupat ve Vltavě. Sluníčko bohužel nevylezlo, tak 

jsme si zahráli poklidné vědomostní soutěže. 

Většina oddílů kvůli počasí hrála městečko Palermo. 

Večeři obstarali smaženky. Následně po drobných 

sportovních hrátkách se osazenstvo odporoučelo ke 

spánku ve svých stanech. 

 

Nejstarší hrajou městečko Palermo 

Jak je v Karibiku zvykem, počasí bylo opět nestálé. 

Pirátská rada a Tia Dalma 

 

Dravý Losos proplouvá 

nebezpečnými vodami 

 

Černá Berla střílí 

Do úterý nás opět přivítalo slunečné počasí. Posádky 

využily dobrého větru a vydaly se na pirátský sněm. 

Proplouvaly přes několik ostrovů, kde je čekaly různé 

nepříjemnosti, které bylo nutno pěkně po pirátsku 

vyřešit. Bylo třeba si rybolovem zajistit zásoby, 

zahnat střelbou cizí piráty, rozluštit tajný vzkaz, došlo 

na bitvu lodí, před kterou proběhla příprava děl a 

hlavně prokličkovat mezi ostrovy a mělčinami. 

Následně dopluly až na Ostrov vraků, kde je 

očekávala Ethel Consuelo Holiday (Marťa), aby je 

odvedla na vlastní sněm. Zde již na kapitány čekali 

guvernér Tortugy Joachim von Nennig (Khainether), 

Hector Barbossa a The Butcher (Johnny). Následně 

byl sněm zahájen, hlavním bodem programu bylo 

prokletí Pirátského bratrstva způsobeného uloupením 

aztéckého zlata. Došlo k dohodě, že je třeba navštívit 

Tiu Dalmu, což je začarovaná Kalypsó, bohyně 

pomsty, která jediná pamatuje aztécké zlato, když 

bylo kompletní. Jelikož byl Barbossa podezřelý, že 

zatajuje minci z aztéckého zlata, došlo k bitce, v které 

jej guvernér propíchl. Poté se již posádky vrátily zpět 

na Tortugu. S plavbou se nejlépe vypořádala posádka 

Krvavá Loď, dále Zelená Bouře, 3. Černá Berla, 4. 

Tsunami, 5. Žlutá Ponorka a 6. Dravý Losos. 

 

Pirátský sněm 

Po obědě, francouzské brambory, tentokrát vydrželo 

pěkné počasí (až na nějaký ten mrak), takže se oddíly 

vydaly k Vltavě na Trojku. 



 

Opékání buřtů 

 

Žlutá Ponorka řeší labyrint 

Večer se opékaly u ohně buřtíky. Poté se objevil 

jeden z pirátů, že ve své truhle našel nějakou šifru, 

která by mohla vést k Tie Dalmě. Když rozluštily, 

vydaly se do nočního lesa na cestu k Tie. Prvně 

musely zdolat labyrint, získat od žebráka další 

informace a překonat závoru. Nakonec dorazily k Tie, 

která jim věštila a navíc oživila Barbossu. Nejlépe 

cestu zvládla Krvavá Loď a Žlutá Ponorka, na třetím 

místě se sešli Dravý Losos a Černá Berla, na pátém 

místě byla Zelená Bouře a poslední Tsunami. Po 

návratu čekaly piráty spacáky. 

 

Tia Dalma 

Pirátský slovník 

Slovem pirát (z řečtiny, napadnout nebo zaútočit) již 

od středověku byli označováni námořní lupiči. Na 

vlastní pěst přepadávali lodě či pobřežní osady, kde 

jim kynul zisk. Od nich se liší korzáři (z 

francouzštiny, nájezdník), kteří měli od svého 

panovníka tzv. jímací (nebo kaperský) list, proto 

přepadali jen nepřátelské lodě, hlavně obchodní. Dalo 

by se tedy říct, že korzáři byli doplňkem válečné 

flotily svého státu. 

Bukanýr – původně francouzští lovci, kteří se dali na 

pirátské řemeslo; slovo pochází z dřevěné obruby 

používané pro uzení masa. 

Flibustýr – hlavně holandští piráti; slovo pochází ze 

spojení volný a kořist. 

Galeona – nejběžnější loď v 16. a 17. století, mohla 

být obchodní i válečnou, mívala tři až pět stěžňů. 

Kaper – holandský název pro korzára. 

Privatýr – anglický název pro korzára; ze slova 

soukromník. 

 

Tortuga v 17. století 

 

Henry Morgan, slavný pirát a 

korzár 
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Oddílový den 

Ve středu nás opět přivítal teplý den, tentokrát byl ve 

znamení oddílových aktivit. 

 

Střídání vlajky vedoucího týmu – 

Krtek stahuje vlajku Žluté ponorky 

a Jindra se chystá vytáhnout vlajku 

Krvavé lodi 

Dopoledne nejmladší (první oddíl) hrála na špiony, 

děti měly zjistit čísla, která měly připevněná na 

zádech ostatní. Poté se snažily zjistit, co jsou, podle 

otázek ano, ne. Řešení měly v podobě obrázku na 

svém čele. Ještě se stihly věnovat přípravě na 

zkoušku uzle a orientaci. 

Co se týče oběda, zasáhla italská sekce, takže byly 

špagety na způsob milánských. 

jméno soupeře. 

 

Třetí oddíl hraje karty u vody 

Odpoledne pokračoval oddílový program a tentokrát 

se podíváme na dění u druhého oddílu. Ten vyrazil 

k Vltavě. Tam se kromě koupání věnoval drobnějším 

hrám a to zvířecímu pexesu a dece. Ovšem ne 

vojenské dece, ale hře, kdy jsou soupeři proti sobě na 

koncích deky a na signál musí co nejrychleji vyslovit  

 

Přehazovaná 

K večeři se dojídal zbylý pekáč francouzských 

brambor a byly také karbanátky s chlebem. 

 

Čtvrtý oddíl hraje na jelena 

Navečer došlo k plavbě „lodí“ po mapě Karibiku. 

Každá posádka měla podle pořadí několik tahů, kdy 

její zástupce hodil kostkou a posunul loď po mapě o 

příslušný počet polí. Na každém poli čekalo nějaké 

překvapení – např. návštěva krčmy a hra v karty či 

kostky, poklad, širé moře, nebo též Angličané. Se 

soumrakem pak již nastal čas jít spát. 



 
Zelená Bouře se plaví po Karibiku 

Velká plavba 

Čtvrtkem nastalo období veder. Přesto posádky 

vyrazily na velkou plavbu do významných přístavů 

v okolí Tortugy. Následující řádky jsou převzaty ze 

zápisků Malvíny (1. důstojník na lodi Tsunami). 

 

Pátý oddíl svačí při cestě do Santo 

Dominga 

Byla to plavba do Port-au-Prince (Rožmberk) a Santo 

Dominga (Český Krumlov). Mladší (první až třetí 

oddíl) a tudíž méně zběhlejší v námořnictví vyrazili 

do bližšího Port-au- Prince. S sebou si samozřejmě 

vzali pití (dehydratace při pěkném počasí není 

překvapením, proto se v Karibiku velmi dbá na pitný 

režim), pláštěnku (počasí na moři bývá vrtkavé) a 

hlavně peníze, které se mohl hodit na městském trhu. 

V Port-au-Prince a Santo Domingu, kam šli 

zkušenější námořníci (čtvrtý až šestý oddíl), jsme 

úspěšně doplnili zásoby dobrot, a protože bylo 

rozbouřené moře a po přístavech putovaly zvěsti, že 

Kraken zase řádí, tak se obě skupiny že nebudou 

riskovat dlouhou cestu po moři a větší část cesty 

nazpět se svezou kočárem (rozuměj busem). Díky 

strategickému rozdělení pirátstva se všechny nástrahy 

na cestě překonaly (např. přebrodění Vltavy) a plavby 

byly zdařilé. Mladším trvala cesta tam dvě a půl 

hodiny a zdolali přibližně 8 kilometrů. Starší zdolali 

asi 16 kilometrů a do tábora se vrátili na večeři. Po 

náročném dni nás čekala odměna v podobě výborné 

bramboračky a poté jsme si mohli začít plně 

vychutnávat zásob, které byly v přístavech během 

plavby získány. 

Ještě doplníme, že na cestu každý pirát dostal balíček 

zásob, jehož vrcholem byla sekaná s chlebem. 

K večeři byla bramboračka s chlebem, po ní 

následovala opět plavba po mapě Karibiku. 

 

Připravuje se plavba pod dohledem 

kapitána Barbossy 

Trénink posádek a rej 

V pátek byl slunečným dnem, příhodným pro nějakou 

tu plavbu po moři. Kapitáni se tedy rozhodli, že své 

posádky trochu vyzkouší a hlavně potrénují 

v různých námořnických a pirátských dovednostech. 

První zkouškou bylo vytahování vlajky (piráti se rádi 

maskují cizí vlajkou a těsně před setkáním jí vymění 

za svou), dále se odčerpávala voda ze zaplaveného 

podpalubí (přenos vody z jednoho lavoru do 

druhého), hledala se navigační zpráva (na louce 

ležely ústřižky zprávy v morseovce), zkoušela se 

navigace za zhoršené viditelnosti (všichni až na 

jednoho si zakryli oči a zbylý člen je navigoval po 

dané dráze), na konci byly dvě bojové zkoušky a to 

přechod po prkně na nepřátelskou loď (bylo potřeba 

shodit obránce z prkna) a dělostřelba (hod tenisákem 

na maketu lodi). Všechny zkoušky nejlépe zvládla 

posádka Tsunami, dále Černé Berly, Krvavé Lodě, 

Zelené Bouře, Dravého Lososa a poslední byla 

posádka Žluté Ponorky. Během čekání na start a po 

návratu hrály zbylé posádky ruskou schovku. U té je 

jakási „houpačka“, na kterou musí pykající umístit 

několik dřevěných kolíků a teprve poté se vydávají 

zapykávat. Pokud se ale podaří někomu ze 

schovávajících se dostat až k tomuto zapykávání a 

rozhodit kolíky, jsou zapykaní zase volní a pykající 

musí znovu kolíky sesbírat. 



 

Vápno (Krvavá Loď) vytahuje 

vlajku 

 

Marťák (Černá Berla) vynáší vodu 

z podpalubí 

 

Dymany (Žlutá Ponorka) nese 

útržek zprávy 

 

Tsunami při navigaci za zhoršené 

viditelnosti 

 

Ádis (Zelená Bouře) sráží z prkna 

Mary Reed  

 

Dádík (Dravý Losos) při 

dělostřelbě 



 Ruská schovka – právě bylo rozhozeno zapykávání 

K obědu byl vydatný čeřínský pekáč s bramborem. 

Odpoledne následoval oddílový program, kdy bylo 

využito pěkné počasí k návštěvě Trojky a koupání ve 

Vltavě. Nejstarší dokonce využili několika funkčních 

matraček a vydali se sjet Vltavu z Trojky na 

Jedničku, což je něco málo přes jednu námořní míly 

(míle je 1.852 m). 

 

Šestý oddíl vyráží na svou plavbu 

K večeři se dojídala bramboračka a byla také šunková 

pomazánka. 

Večer proběhl velký pirátský rej (alias diskotéka). 

Tančilo se do pozdních hodin. 

 

Pirátský rej 

 

Deštivý den 

Sobota začala jako slunečný den, ale to se mělo 

změnit. Většina oddílů po snídani díky tomu vyrazila 

opět k vodě. Šestý oddíl ale zůstal v táboře a věnoval 

se míčovým hrám – volejbal, vybíjená a fracek. 

Alespoň zběžně popíšu poslední hru. Jeden hráč 

vyhodí míč do vzduchu a řekne jméno někoho 

dalšího. Ten míč chytí a snaží se někoho ze zbylých 

vybít. Chybující nebo vybitý hráč dostává fracka, ty 

se sčítají, po dosažení určitého počtu dostává hráč 

nové jméno (samozřejmě srandovní), které se 

následně doplňuje. Před obědem se počasí prudce 

změnilo a začalo vydatně pršet, dokonce nedaleko 

tábora (směrem na Trojku) padaly i kroupy. Takže se 

všechny oddíly vrátily do tábora, ale za chvíli již byl 

oběd. 

 

Šestý oddíl hraje volejbal 

K obědu bylo uzené se zelím a bramborovým 

knedlíkem. Po obědě nás bohužel opustila jedna 

tábornice – Amálka, která měla zamířit na jiný tábor. 

Vzhledem k převažujícímu deštivému počasí zůstaly 

oddíly v táboře a hrály různé drobné a deskové hry 

v hangáru. 

 

Kytary v hangáru 

K večeři byla výborná gulášová polévka s chlebem. 

Večer měl být táborový oheň, jenže nepřízeň počasí 

to změnila. Proběhlo tedy jen menší sezení s kytarami 

v hangáru. 
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Velké zkoušky 

V minulých novinách jsme opomněli jednu důležitou 

událost, což je plnění vyšších zkoušek. Ze čtvrtka na 

pátek splnili Dádík a Dymany zkoušku Noční 

výsadek. V pátek pak Kuba R. alias Nanomarťák 

splnil zkoušku šifrování. 

Pošmourná nediele 
Dopoledne bylo převážně zataženo, chvílemi i 

zapršelo a až k obědu se počasí začalo zlepšovat. 

Oddíly tedy trávily dopoledne v táboře a to hangáru 

nebo v teepee. Když se začalo vylepšovat, došlo i na 

venkovní hry, např. na jelena, mölkky (sráží se 

špalíky jiným špalíkem, podobně jako při gorodkách). 

Na oběd bylo vepřové na paprice s rýží. 

 

Jednička hraje mölkky 

Odpoledne oddíly využily lepšící se počasí a vyrazily 

do okolí tábora. Nejdál vyrazily čtyřka a pětka, které 

došly až na Jedničku k brodu. 

K večeři byly těstoviny na sladko nebo se sýrovou 

omáčkou. 

 

Volejbal 

Večer se odehrál volejbalový zápas mezi Dětibalisty 

a Bažibalisty (1:2). Zápas to byl urputný a velmi 

sledovaný. 

 

Volejbal 

Tento den splnili Krtek, Jindra a Marťák velkou 

zkoušku Šifrování. 

Pirátské hry 

V pondělí nám počasí přálo, takže jsme rozjeli 

pirátské hry. Reportáž z nich nám dodala naše 

dopisovatelka Malvína (1. důstojník na lodi 

Tsunami): 

 
Na pirátských hrách mohl každý pirát dokázat svoji 

sílu, odvahu a šikovnost. Pirátské hry započaly 

vytažením pirátské vlajky na dopoledním nástupu, 

kde také nejzdatnější pirát, známý jako Sea Wolf 

Jagger (J.T.), slavnostně zapálil olympijskou 



pochodeň. Následně se piráti a pirátky rozdělili do 

skupin řazených podle věku a pohlaví. A hry mohly 

začít! Pirátské disciplíny byly následující – zmatený 

běh, kde bylo úkolem přeskákat špalky, potrénovat 

nohy pomocí dřepů a následně doskákat žabákami až 

do cílové rovinky. Dále opilé nohy, tam se 

vyzkoušela naše dovednost skákání přes švihadlo. 

Následovala střelba na nepřítele, kde bylo naším 

úkolem strefit se do otvorů v „lodi“. Mezi další hry, 

prověřující naši zdatnost a naše jiné kvality, 

samozřejmě patřil skok přes palubu (skok do dálky). 

Vztyčování vlajky a přenášení vody. Při úkolech jsme 

měli dokonce možnost posílit se rumem (šťáva 

v láhvi od Pyrata) a dodat si sil. 

 

Střední kluci vytahují vlajku 

 

Nejmladší kluci na opilých nohách 

 

Střední dívky přenáší vodu 

 

Nejstarší kluci skáčou z paluby 

 

Nejmladší dívky střílí na 

nepřátelskou loď 

 

Nejstarší dívky při zmateném běhu 

Před obědem ještě proběhlo přetahování jednotlivých 

posádek na laně. Nejsilnější posádkou byla Žlutá 

Ponorka, dále Draví Lososi, 3. Zelená Bouře, 4. 

Krvavá Loď, 5. Černá Berla a poslední Tsunami. 



 

Černá berla při přetahování 

Následoval oběd (boloňské těstoviny) a zasloužený 

čas odpočinku. 

Když polední klid skončil, všichni už s napětím 

očekávali vyhlášení. Za nejmladší pirátky se na třetím 

místě umístila Sabina M., na druhém místě byla pak 

Kačka F., a na absolutním vrcholu, tudíž na prvním 

místě, byla Adélka K. Mimoto, že vítězové získali 

krásné ručně vyráběné keramické medaile, také 

dostali nějaké penízky pro svoji pirátskou posádku. 

Následovali nejmladší kluci, tam se na třetím místě 

umístil Honza B., na druhém Vojta F. a na prvním 

Lukáš T. Tím bychom měli hotové naše nejmladší. Za 

střední dívky se na třetím místě umístila Kačka B., na 

druhém Johanka Č. a na prvním Elen M. Za mužské 

osazenstvo (střední kluci) se na třetím místě umístil 

Vincek V., na druhém Kuba R. a na prvním Fíla S. 

nyní se dostáváme nejstarším. Nejstarší dívky přišla 

vyhlásit naše zdravotnice Helča. Na třetím místě se 

umístila Adélka Š., na druhém Anička B. a na prvním 

místě se umístila Malvina. A už jsme na úplném 

konci. Nejstarší kluky vyhlasil Khainether. Na třetím 

místě se umístil Ádis, ale bylo to velmi těsný, neboť 

na čtvrtém se umístil Marťák, který s ním měl stejný 

počet lepších umístění. Na druhém místě se umístil 

Dádík a na bezkonkurenčně prvním místě se umístil 

Jindra M. Olympijský oheň doplápolal a Pirátské hry 

byly ukončeny. 

Spaní a hra v noci 
Po skončení her ještě proběhla plavba po mapě. Poté 

se již oddíly začaly připravovat na odchod z tábora, 

jelikož měly přespat mimo tábor. Sice po šesté přišla 

krátká přeprška, přesto poté oddíly spořádaně 

vyrazily do terénu. Mladší oddíly (jednička až trojka) 

nešly příliš daleko, jen kousek za Trojku. Starší 

oddíly (čtyřka až šestka) zamířily přes Borůvkový les 

do údolí Lověšického potoka. Poté co oddíly na svém 

místě rozbily tábor, připravily si oheň a k večeři si 

opékaly buřtíky. 

 

Večer v ležení starších oddílů 

V noci je pak čekala hra. Mladší šli okruh ve trojicích 

se světýlkem, plnili drobné úkoly a hlavně na 

příhodných místech hledali aztécké zlato. U starších 

to bylo obdobné, jen se úkoly a umístění zlata 

změnilo. Nejlépe se s touto hrou vypořádali členové 

posádky Zelené Bouře, pak Tsunami, třetí byla Žlutá 

Ponorka, čtvrtí Draví Lososi, pátá Krvavá Loď a 

poslední Černá Berla. 

 

Ráno v ležení starších oddílů 

Ospalý den 

Úterý bylo slunečným dnem. Oddíly se během 

dopoledne postupně vracely do tábora. Následně si 

vybalovaly své věci a uklízely zbylé zásoby. 

K obědu byly pěkně vypečené špízy s bramborem. 

Odpoledne vyrazily oddíly na Trojku, jelikož jim 

k tomu přálo počasí a bylo dobré mít jen 

odpočinkový program. Ale zároveň zde proběhla 

vyšší zkouška Záchrana zraněného, o tuto zkoušky se 

pokoušeli dva adepti, ale splnil jen Dádík. Rozhodně 

stojí za to ocenit figuranty – Vikiho a Tomíka – kteří 

byli v akci velmi autentičtí. 



 

Dádík ošetřuje namaskovaného 

figuranta Vikiho 

K večeři byla pórková polévka s chlebem. Jelikož 

byla většina unavená, večer tábor rychle zalehl a 

usnul. 

Výprava proti Port Royalu 

Ve středu bylo vlídné počasí se sluníčkem a příznivý 

vítr, navíc naši zvědové zaslali zprávu, že anglická 

flotila opustila Jamajku. Proto se všechny posádky 

rozhodly vyplout do Port Royalu, aby vyplenily 

přístav a doplnily tak zásoby rumu a zlata. Ovšem 

čekal je nelehký úkol, jelikož jamajská domobrana se 

tvrdě bránila. Posádky musely provézt z města dvacet 

devět předmětů a to od knoflíčku až po láhev od již 

vypitého rumu. Snažily se přelstít Angličany, kteří se 

tomu urputně bránili a všechny spatřené piráty 

prohledávali. Proto musely být pašované předměty 

opravdu důmyslně ukryté, aby je mohli donést ke 

Quenett (Evce) a Ethel Consuele Holiday (Martě). Ve 

třináct hodin odplouvají piráti zpět na Tortugu, 

abychom si k obědu dali šunkofleky. 

 

Piráti pronikají do Port Royalu 

 

Chycení piráti 

Výpravu proti Port Royalu zapsala dopisovatelka 

Sára ze Zelené Bouře. Redakce jen doplňuje pořad: 1. 

Krvavá Loď, 2. Tsunami, 3. Žlutá Ponorka, 4. Černá 

Berla, 5. Draví Lososi a 6. Zelená Bouře. 

Odpoledne se většina oddílů vydala na Trojku 

k Vltavě, aby pošetřily síly před velkou výpravou, 

která na nás čeká. 

 

Fotbalisti – vlevo Opičáci, vpravo 

Bažičutálisti 

Před večeří ještě proběhl fotbalový zápas mezi 

Opičákama a Bažičutálisty (0:6) a už nás čekalo 

rizoto k večeři. Po nástupu ještě proběhla plavba po 

mapě, které byla zakončená krátkým deštěm, takže 

bylo na čase zalézt do spacáků. 

 

Fotbalový souboj 
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Plavba na Isla de Muerte 

Čtvrtek byl opět slunečným dnem, byť došlo 

k drobným přeprškám. Jelikož byl krásný den, tak to 

šlo. 

 

Černá Berla přenáší stěžeň 

 

Posádky se tedy vypravily na cestu na Isla de Muerte. 

Čekala je cesta jak po souši, tak po moři. Prvním 

úkolem bylo zajistit náhradní stěžeň (přenos klády), 

určoval se azimut, hrály se kostky s cizím pirátem, 

měřil se obvod stěžně (dubu), opět hazard, tentokrát 

karty, šplhalo se na ráhno, nosilo se palivové dřevo a 

ještě se procvičily mozkové závity kvízy se sirkami. 

Při těchto úkolech posádky sbíraly kupóny na 

proviant. Jelikož již byl polední čas, posádky 

vyměnily kupóny na tržišti za proviant a jaly se vařit 

jednoduchý buřtguláš. 

 

Draví Lososi hrají kostky 

 

Žlutá Ponorka doplňuje pitnou 

vodu 

Odpoledne posádky vyrazily na moře, bylo tedy 

potřeba zachytit vítr do plachet (lodičky plující 

v korytu). Následně bylo potřeba doplnit pitnou vodu 

(přenos vody), poté opět bylo třeba zachytit správně 

vítr do plachet (vodní pistolka postrkující kelímek) a 

v souboji s Angličany bylo potřeba se vyhnout jejich 

dělostřelbě (odpalování balónků s vodou pálkou). 

Jenže, co se nestalo, Barbossa se choval lehkomyslně, 

takže jej Angličané oloupili o získané aztécké mince. 

Bylo tedy třeba se s nimi vypořádat jednou pro vždy. 

Pirátská flotila se vydala za nimi, dohnala jejich lodě 

a v lítém boji je potopila. Mince se tak podařilo získat 

nazpět. Poté již dopluli piráti na Isla de Muerte, kde 

vrátili mince do příslušné truhlice. Ale nic se zatím 

nestalo, tak snad zítra za úplňku. Piráti se tedy vrátili 

na Tortugu. Nejlépe se tento den dařilo Zelené Bouři, 

dále Tsunami, 3. Krvavé Loď, 4. Žlutá Ponorka, 5. 

Černá Berla a 6. Draví Lososi. 

 

Týnka z Krvavé Lodi odpaluje 

vodní bombu 



 

Potápění anglické flotily 

Ale přece si nebudeme kazit večer takovou 

maličkostí, jako nezlomenou kletbou. Večer jsme 

uspořádali hostinu, pečená kuřátka a zeleninové 

saláty. Večer ještě plnili někteří vyšší zkoušky – 

Jindra a Marťák splnili Oheň na vodě. 

 

Hostina 

 

Oheň na vodě 

Poté ještě ve večerních hodinách následovala taneční 

zábava (alias diskotéka). 

 

Diskotéka 

Pátek 

A opět jsme vstali do slunečného dne. 

Tentokrát nás dopoledne čekala táborová pouť. Plno 

různých disciplín (kop míčem na terč, šipky, foukání 

ping-pongovým míčkem, lovení špuntů, házení mincí 

do vody, odpal dělové koule, najdi eso, foto koutek, 

kolo štěstí, potápěníí lodi, loto, hod kartou), ale 

hlavně dva stánky – jeden se sladkostmi (platilo se 

pouťovými penězi) a druhý s odměnami (platilo se 

penízky, které posádky získávaly ve hře). Všichni si 

pěkně užívali. Kromě toho dokončovali někteří vyšší 

zkoušky – Krtek a Nanomarťák splnili Oheň na vodě, 

Jindra a Marťák Orientaci v přírodě, Dádík a Dymany 

Přírodu II. 

 

Marťák hází šipkami 

 

Lucka a Kuba foukají 



 

Tržiště 

K obědu byly kuřecí řízky s bramborem. 

Po obědě došlo na poslední oddílový program, kdy 

probíhá loučení v oddílech, mladší si již balili, starší 

stavěli oheň a několik vybraných připravovalo louče 

na podpal. 

 

Závěrečný oheň 

 

Nanomarťák dostává čtvrtý stupeň 

Večer pak došlo na závěrečný oheň, byli vyhlášeny 

nejuklizenější stany – 1. Dádík a Ádis, 2. Týnka a 

Elen, 3. Dymany a Krtek, naopak největší čuňátka 

byly Šíša s Vojtou. Dále se rozdávaly pamětní listy za 

hru – 1. Zelená Bouře, 2. Krvavá Loď, 3. Tsunami, 4. 

Žlutá Ponorka, 5. Draví Lososi a 6. Černá Berla. 

Samozřejmě vrcholem bylo předávání stupňů lesní 

moudrostí (alias rohatých placek), letos se hodně 

zapojili i nováčci, takže jich bylo dost. Vyzvedněme 

ale zisk vyšších stupňů, čtvrtý získali Jindra, Marťák 

a Nanomarťák, ale hlavně Dádík získal pátý stupeň. 

Poté jsme poodešli od ohně, abychom se podívali na 

zatmění měsíce (v údolí nebylo vidět, takže jsme 

museli do stráně), ovšem v tu chvíli se na Perle 

objevili světelné úkazy, když jsme se tam vydali, 

objevili jsme truhlu s aztéckým zlatem a kletba byla 

zlomená. Poté větší část táborníků šla spát, část již 

tradičně spala u ohně. 

 

Objevení aztéckého zlata 

Návrat 

A zase slunečný den. 

V sobotu nás čekalo plno práce, bylo potřeba zabalit 

si, uklidit tábor a dát vše do pořádku. Všichni se 

činili, takže práce odsýpala a vše se včas stihlo. 

V poledne se tedy táborníci přemístili do Čeřína, kde 

očekávali příjezd autobusu. Po jeho příjezdu proběhla 

výměna jeho osazenstva a mohli jsme se vydat do 

Prahy. Tam jsme v pořádku dorazili v podvečer. 

 

Sobotní ráno a balí se 

 



Galerie oddílů 

 

1. oddíl 

 

2. oddíl 

 

3. oddíl 



 

4. oddíl 

 

5. oddíl 

 

6. oddíl 

 

 

 



Galerie posádek 

 

Zelená Bouře 

 

Krvavá Loď 

 

Tsunami 



 

Žlutá Ponorka 

 

Draví Lososi 

 

Černá Berla 

 

 

 

 

 



Hodnocení posádek 

Loď Posádka 
Pirátský 

sněm 

Tia 

Dalma 

Příprava 

na plavbu 

Pirátské 

hry 

Mince 

mladší 

Zelená Bouře 92 30 9 20 8 0 

Krvaví piráti 93 35 20 25 7 3 

Tsunami 107 20 6 35 5 0 

Žlutá ponorka 113 15 20 10 10 0 

Draví Lososi 97 10 14 15 9 0 

Černá Berla 76 25 14 30 6 0 

       
Loď 

Mince 

starší 

Port 

Royal 
Plavby 

Isla de 

Muerta 
Celkem Pořadí 

Zelená Bouře 24 4 73 70 159 1. 

Krvaví piráti 8 24 53 50 183 2. 

Tsunami 20 20 40 60 173 3. 

Žlutá ponorka 16 16 47 40 168 4. 

Draví Lososi 12 8 53 20 145 5. 

Černá Berla 4 12 37 30 151 6. 

Úklid stanu 

Stan 15.7 16.7 17.7 18.7 19.7 20.7 1T 21.7 22.7 23.7 24.7 25.7 26.7 2T celkem 

Šíša + Vojta 2 2 0 0 1 2 4 11 0 0 0 0 3 0 3 14 

Martin + Sam 3 0 2 1 0 2 3 11 3 1 1 5 1 3 14 25 

Ivča + Terezka 3 2 3 1 1 1 1 12 2 0 1 5 4 4 16 28 

Kristýnka + Denča 2 0 0 3 3 4 3 15 3 2 2 2 2 3 14 29 

Adélka K. + Hanka 3 1 3 4 3 2 2 18 0 0 1 5 2 4 12 30 

Vašek + Vincek 3 0 3 2 2 3 3 16 1 2 2 3 3 3 14 30 

Klárka + Kačka 4 4 2 2 2 1 2 17 2 0 2 5 3 4 16 33 

Tomáš + Honza 3 2 0 0 4 5 4 18 2 2 0 2 4 5 15 33 

Lukáš + Matěj 2 2 3 5 5 1 2 20 1 1 0 4 4 4 14 34 

Miki + Kuba 3 4 3 4 2 3 3 22 2 1 1 3 4 4 15 37 

Pavča + Emilka 4 4 2 1 3 2 4 20 1 2 2 4 4 5 18 38 

Marťák + Jindra 3 3 4 3 5 3 3 24 3 0 2 4 3 4 16 40 

Ondra + Kuba 2 2 1 3 4 4 3 19 3 4 4 4 4 3 22 41 

Amálka + Natálka 0 1 0 1 5 5 5 17 4 4 4 4 4 4 24 41 

Kuba + Honzík 3 4 5 4 4 2 3 25 1 2 3 3 2 5 16 41 

Sabča + Kačka 3 2 4 4 5 3 3 24 3 3 3 4 2 4 19 43 

Kačka + Sára 3 2 3 3 3 4 4 22 3 4 3 3 4 5 22 44 

JPek + Vápno 5 4 5 4 5 4 4 31 1 0 0 3 4 5 13 44 

Áňa + Johy 5 4 5 0 4 5 4 27 4 3 1 3 4 4 19 46 

Filip + Matěj 3 4 5 4 3 3 4 26 3 2 4 5 5 4 23 49 

Julča + Zuzka 5 5 3 4 5 4 5 31 4 3 1 3 4 4 19 50 

Eliška + Adélka 5 5 4 4 5 4 4 31 3 3 2 3 4 5 20 51 

Anička B. + Malvínka 4 2 5 5 5 5 5 31 4 3 3 4 5 5 24 55 

Lucka + Anička 4 5 4 5 5 3 5 31 4 3 4 4 5 5 25 56 

Karel + Petr 4 4 5 5 5 4 5 32 4 4 4 4 5 5 26 58 

Týnka + Elen 5 5 5 4 4 5 4 32 5 5 5 5 5 5 30 62 

Ddi+ Ádis 5 5 5 5 5 5 5 35 5 5 5 5 5 5 30 65 

 


