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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), 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 


