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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. 

 


