PIRÁTI

DEN PRVNÍ - neděle 28.7.
Slunce prosvítilo palouk uprostřed lesa a s ním do tábora přišli, zní to až neuvěřitelně,
tolik očekávaní piráti. Cesta však byla pohodlná a snadná pouze pro hrstku vybraných, zbytek
ostřílených pirátů muselo do tábora dorazit ‘‘na vlastní pěst‘‘, nýbrž jejich autobus přepadli
mořští vlci a dorostenci byli vysazeni a do tábora museli dojít už po svých, někteří dříve,
někteří později, to záleželo na jejich orientačních schopnostech.
Po zdárném ubytování do pirátských kajut a seznámení s denním režimem a
nejbližším okolím. Následovaly hříčky k rozdělení do družstev a najití svého pirátského
kapitána, tedy vedoucího.
Milé překvapení přišlo ve večerních hodinách v podobě táborového ohně a opékání
špekáčků. Den zakončila krátká večerní hříčka, při které piráti skládali zkoušku znalosti
pirátského kodexu a ztvrzovali jej „ vlastní krví“
Piráti museli dokázat znalost kodexu a říci některé ze zákonu pirátovy… některým se to nepovedlo…
a Ti museli do přehrady…

A nakonec se všichni podepsali na listinu vlastní krví ☺

DEN DRUHÝ - pondělí 29.7.
První noc proběhla bez problémů a to díky schopné hlídce, která střežila bezpečí tábora a
všech účastníků. V momentě, kdy končila poslední hlídka, v 7:30 se táborem rozlehl hlasitý
zvuk píšťalky a volání „ Budíčék!!!“ Táborníci pomalu vylezli ze stanů, promnuli oči a slunný
den přivítali tábornickou písničkou a rozcvičkou, při které skončili všichni, bez výjimky,
v přehradě. Po vydatné snídani následovala procházka po okolí tábora, při které se piráti
seznamovali s nejrůznějšími typy lodí.
Dopolední procházka utekla rychle a všichni piráti se zdárně vrátili na vynikající oběd.
Po obědě následoval, jako obvykle polední klid a po něm kvíz, tentokrát zaměřený na historii
prvních mořeplavců. Né všichni byli nadšení, tím co připomínalo, i když jen zdánlivě školu,
či cokoliv s ní spojené. Proto malý i velcí táborníci s nadšením přivítali následující hru
Stěhování kanonů.
Nastalo stěhování kaňonů a střelba
a nejvíce se bavili nejmenší

vlastně ne nejmenší, ale největší ☺

Při té nepotřebovali své mozkové buňky jako u kvízu, nýbrž sílu, vytrvalost a rychlé nohy,
což naši piráti určitě nepostrádají. Vytrvalost se jim hodila i v následující hře nazvané
Ekosystémy. Velmi zábavnou hru přerušil prudký příval deště, který se přenesl až do
pozdních večerních hodin, proto se celý tábor uchýlil do tepla svých spacáků a nechal si zdát
o následujícím, věřme slunném dni.

takový kanón není vůbec lehký a dá práci ho přestěhovat

Ještě když Vám jeho přepravu ztěžuje nelehká cesta ☺

DEN TŘETÍ - úterý 30.7.
Naše prosby byly vyslyšeny. Následující ráno přineslo polojasnou oblohu a příjemnou
teplotu po celý den.
V dopoledních hodinách se piráti
naučili s buzolou. Pro někoho to byla první
zkušenost, ale většina dětí si obnovila svoje
znalosti, které nabyly v minulých letech.
Svou přesnost si poté mohli ověřit
v hvězdici, nášlapu, který začínal u stožáru.
Avšak cílové kolíky se jmény jednotlivých
dětí jsme nacházeli po zbytek tábora na
prapodivných neodpovídajících místech,
orientace
s buzolou asi
nebude
silná stránka
KUDY KAM
našich
pirátů, doufejme, že se nám na moři neztratí. Někteří strávili
????
na
jednotlivých stanovištích s orientačními hříčkami dlouhou
dobu, a proto se dopolední program plynule přenesl do oběda.
Po úžasném obědě následovala chvilka odpočinku, kvíz a odpolední
hra s názvem Hledání ostrova Teda. Děti musely rozluštit šifru, která je
zavedla k pokladu v podobě poukázek na laskominy.
Po úspěšném navrácení do tábora z pokladové výpravy se dohrávaly
Ekosystémy, které byly přerušeny včerejší bouřkou. Po večeři následovali
Klíšťáci, piráti dostali lístečky s novými jmény po té, co našli svoje druhy a
družky začali jako
manželé
obsazovat
ostrovy ukryté v lese.
I na očích vedoucích se začínala
projevovat první únava, a proto se
s desátou hodinou večerní uchýlil
celý tábor do říše snů.

DEN ČTVRTÝ - středa 31.7.
Celý tábor se za zvuku píšťalky probudil do následujícího dne. Díky rozcvičce byli
všichni protaženi a připraveni na program celého dne a tak se hned po snídani začalo se
střílením nepřátelských lodí. Princip hry Lodě byl stejný jako u klasické stolní hry
s tím rozdílem, že pro každou střelu si děti musely do nepřátelského území.
Před obědem si naši táborníci ověřili své
„špiónské“ schopnosti ve hře s čísly. Úkolem bylo
opsat, co nejvíce čísel soupeřů a zároveň být co
nejméně krát, zpozorován některým ze soupeřů.
Nejeden pirát si přál zasloužený oběd a
následující odpoledňák. Naši piráti, tak opět nabrali
ztracenou energii a mohli jít vstříc odpolednímu
programu.
Ten začal
na louce u příjezdové cesty. Hrály se Ocásky.
Vyplatilo se riskovat a neustále útočit, pak bylo
vítězství zaručené. Do následující hry se zapojili i
vedoucí. Děti se snažily po lese nalovit, co nejvíce
druhů ryb a vedoucí, coby žraloci je lovili a brali
jim jejich ryby a životy. Velmi fyzicky náročná
hra, zejména pro vedoucí, si vyžádala poklidný
večer
v podobě
táborového
ohně
a předpokládaného vydatného spánku. MUHAHAHA ☺
Ten večer se stala ještě jedna velmi důležitá událost. Náš již tak skvělí tým vedoucích
byl posílen o ostřílené táborníky staré mořské vlky Jirku a Vojtu.

DEN PÁTÝ - čtvrtek 1.8.
Dnešní nabytý program odstartoval již v brzkých ranních hodinách, pro někoho spíše
půlnočních ☺ Většině by asi připadalo nelidské vstávat ve 3:00, ale našim pirátům nic jiného
nezbylo. Padlo na ně prokletí aztéckých králů, kteří zabránili jejich spánku. Pro prolomení
prokletí museli piráti splnit úkoly dnešního dlouhého dne. Proto, aby se mohli vysvobodit,
následovala noční bojovka, která spočívala ve sbírání krve Aztéků. Většině pirátů se podařilo
uniknout ostřímu pohledu strážců a
pronikli na území, kde se krev nacházela.
Ranní výrazy ☺

nevěřícné blouznění z brzkého vstávání ☺

Táborem se nesly prosby dětí, které chtěly jít spát (neboli prosba o PINKYTIME), ale
aztéčtí králové byli neúprosní. Piráti tedy dostali v 5:00 snídani a pokračovali v denním
programu.
I takhle brzy ráno jsme si zapěli

Dopoledne či spíše v brzkém ránu se hrály gorotky, boča, cubbe a ringo. Jen o 10
hodině narušila běh her gulášová polévka, aby se piráti posilnili a mohli předvést svůj
nejlepší výkon. Poslední zbytky sil, vložili piráti do Maxi člověče, v těžkém boji mezi

jednotlivými oddíly jim pomáhali jejich vedoucí. Poté následoval polední klid, který již
vyrovnal náš posun v čase.

K Maxi člověče, není třeba jen rychlých nohou, ale i pořádné fandění a emoční prožití!!! ☺

A běhali jsme s velkou zarputilostí a soutěživostí!

A ještě bojovněji běhali vedoucí, co by pro své družstvo neudělali ☺

Odpoledne se dál bojovalo za osvobození od
prokletí. Piráti museli nalézt mince, které byly
rozmístěny v krajině kolem Kocourkáče. Procházka to
nebyla nejmenší ☺. Malé zpestření přišlo v podobě
teplých sprch a táborového ohně.
Všem pirátům se podařilo splnit všechny
úkoly úspěšně, a proto byli osvobozeni od prokletí a
mohli jít poklidně zalehnout do svého spacáku a
nechat si zdát o dalších pirátských výpravách.

DEN ŠESTÝ - pátek 2.8.
Náš ničím nerušený tábor schovaný mezi lesy přivítal další slunný den. Pod velením
Péťovi rozcvičky se děti protáhly a připravily se na dlouhý a náročný denní program. První
hra, která přišla hned po snídani byla Osadníci z Katanu. Děti běhaly po stanovištích
rozmístěných v nejbližším okolí tábora a sbíraly suroviny na vystavění cest, vesnic a
následovně měst.
Vymýšlení té nejlepší strategie

Pro některé suroviny se muselo doběhnout, pro jiné se musely zapojit mozkové závity

V dobývání cizího území a chránění vlastního území se
uplatnilo i v následující hře – Boj o vlajky. Každé družstvo si
vyrobilo vlastní vlajku a tu následně ukrylo do okolních
zákoutí lesa. Poté pomocí nábojů v podobě ponožek a míčků
vybíjelo protihráče a tak chránilo svojí vlajku. Hra byla velmi
zábavná a napínavá do poslední chvíle. Nakonec vyhrála dvě
družstva současně a to díky strategicky výhodnému spojení
tmů.
Po poledním klidu na piráty čekalo nemilé
překvapení, bylo jim oznámeno, že díky jejich nevhodnému
slovníku a nepořádku v kajutách musí sbalit všechny svoje
věci a dnešní noc stráví pouze na pryčnách.
Protože slunce neúprosně pálilo, tak se naši piráti
vydali do Pojbuk na zmrzlinu a kofolu. Zde je čekalo nečekáné
překvapení v podobě mapy s kontrolami.
Piráti se po družstvech vydali na cestu a na každý kontrole dostali
určitou surovinu či poukázku. K údivu všech pirátů, po jejich návratu,
do tábora v táboře nikdo nebyl! Pouze pergamen visící na stožáru
oznamoval, že tábor byl přemístěn na kopec Na skále. V táboře
nezbyla ani vlajka, ta byla nahrazena plenou se vzkazem pro případné
přepadníky ☺. Když všichni dorazili do cíle Na skálu, směnili svoje
poukázky a ze surovin, které získali a uvařili si skvělou zálesáckou
večeři v kotlíku nad ohněm. Všem se moc povedla.

Táborníci museli prokázat svoje zálesácké dovednosti, rozdělat oheň a na kotlíku si uvařit
večeři

Někteří museli ještě doluštit úkoly, které nezvládli udělat během cesty a teprve potom,
dostali suroviny a mohli začít vařit

Strávili jsme krásnou noc pod oblohou plnou hvězd, byl to jeden z nejhezčích večerů
strávený pozorováním hvězdných souhvězdí a klidné přírody okolo nás. Tak dobrou noc a
krásné sny!

Naskytl se nám úžasný pohled na krajinu

A strávili jsme jednu z nejhezčích nocí, pod oblohou plnou hvězd

DEN SEDMÝ - sobota 3.8.
Probudilo nás sluníčko, které se postupně vynořovalo z poza kopce. Příjemné
probuzení pod širým nebem skýtalo mnoho výhod, ale i nevýhod, protože sluníčko nám
svítilo až do spacáků a neúprosně nás z nich vyhnalo. Nastal přesun do tábora, všem vyhládlo
a tak snídaně chutnala ještě více, než obvykle. Poté si naši piráti stavěli svojí flotilu lodí pro
následný krutý a nelítostný boj.

Slunečné počasí převládalo i dnes a proto jsme zavítali k nedalekému rybníku
Kozák. Jako správným mořským krysám se nám z vody vůbec nechtělo a z vody nás vyhnal
až hlad. Se zapadajícím sluníčkem v zádech jsme se vydali na večeři, cestou jsme se ještě
stačili občerstvit v Pojbukách.
Poslední hrou byly Přístavy. Šlo hlavně o strategické nakupování a posléze
výhodné prodávání získaných surovin. Noční bojová hra se blížila ke konci a všichni unaveně
dobloudili do svých stanů. Sladké sny!

DEN OSMÝ - neděle 4.8.
Dobrá nálada i hezké počasí se nás stále drží! ☺ Na malé dnes čekal hořící míč a pro
velké a dorost byl připraven softball na louce u příjezdové cesty.

Připraviiiit, poooozor, teeeď !

Během cesty se v lanoví naší
lodě usadili racci a nechali nám
zde vajíčka. Proto piráti museli
ještě před obědem pomocí vody
ve stříkačce sestřelit vajíčko
z lanoví, tak aby se jim
nerozbilo. Velmi náročná hra,
hlavně pro nosiče střelců. Po
obědě byli nosiči odměněni
masáží od svých kamarádů.

Po kvízu přišla krátká odpolední hříčka, ve které shromažďovali popis týmového
piráta, za něhož se museli převléct k večernímu táboráku. Jelikož se hra Žraloci setkala
s velkým úspěchem, tak se opakovala na podobný motiv i dnes. Žraloky, ale představoval
dorost, ti bránili spodní cestu, aby se piráti nedostali přes jejich obranu. Pirátům ta
znesnadňovali přenesení jejich životu na druhou stranu. Den byl zakončen táborákem a
zpěvem rozléhajícím se v okolních lesích.

Popis piráta se všem povedl shromáždit a převleční nebyli k nepoznání

DEN DEVÁTÝ - pondělí 5.8.
Procházek po okolí již bylo dost, a proto jsme se rozhodli ověřit znalost terénu našich
ostřílených mořských vlků. Již v brzkých ranních hodinách, kdy ještě i sluníčko spalo.
Vyrazila první dvojice na orienťák s vírou, že snad budou do oběda v táboře. ☺ Nakonec se
vrátili všichni a mohli si oddychnout, že pro letošní rok mají úspěšně splněný orientační běh.
Hlavu po orienťáku jim ještě více zamotala následující hra, při které se tvořila spletitá síť
provázků jako pavučina.

Táborníci se tak o to více těšili na oběd a polední klid. Ten dnes trval déle, neboť
táborníci potřebovali čas na vytvoření lodi schopné unést flašku plnou vody. Hra byla
zpestřena tím, že z flašky po celou dobu musela téct voda a proto museli piráti po celou trasu
shánět vodu.
Na závěr dne děti čekal noční Pony expres. Přenos zpráv z bodu A do bodu B
se ukázal, jako ne příliš lehký úkol. Nakonec se alespoň kousky pošty dostal do tábora, a tak
jsme se mohli uložit do spacáku a zavřít naše unavené oči.

DEN DESÁTÝ - úterý 6.8.
Předposlední den jsme si chtěli řádně užít, a proto jsme nešetřili a připravili program,
na který budou děti vzpomínat ještě hodně dlouho. Hned po vynikající snídani začali Piráti.
Děti se do role vžili a pašování peněz pro ně nepředstavovalo nejmenší problém. Jedinou
nesnází pro ně byli vedoucí, kteří se snažili piráty dopadnout, což se jim na vždy vedlo díky
rychlým nohám a úchvatné fyzičce vedoucích ☺ I při další hře se vyžadovala aktivita
„schopného vedení tábora“ :D Hledání zakopaného pokladu totiž nebylo nejjednodušší.
Nakonec se našly pouze 3 bedny pokladů, tak dobře ukryli piráti svojí kořist.
Po obědě nabral tábor síly při poledním klidu a tak mohla začít další hra – Kdo pískal.
Pro velký úspěch se hra opakovala třikrát, a tak byl zvuk píšťalky k slyšení po dlouhou dobu.
Poté začal boj a to o slepice. Tentokrát si museli družstva svou večeři vybojovat. Děti
čekaly malé hříčky, při kterých bojovali o kartonové slepice. Při hře museli prokázat nejen
rychlost a zručnost, ale i bystrost! ☺
Získání takové slepice není vůbec lehký úkol, ale naši piráti se nezalekli ani tohohle úkolu

Po úspěšném vybojování slepic, čekalo táborníky překvapení – grilování kuřat. Večeře
udělala radost všem, proto i v očích vedoucích byla vidět dětská radost! ☺ Poslední večer byl
zakončený táborovým ohněm a zvuk těch uchu nejlibějších táborových písní.

Zákeřné slepice snášejí vajíčka i do vody ☺

DEN JEDENÁCTÝ - středa 7.8.
K neuvěření všech táborníků jsme se probudili do posledního dne stráveného na
Kocourkáči. Uteklo to neuvěřitelně rychle a všichni budeme na letošní tábor vzpomínat, jako
na příjemně strávených 11 dní s dobrou partou kamarádů, které jsme zde buď získali a nebo
se kterýma trávíme tábor každý rok. V každoročním rytmu tábora, jsme pomalu opouštěli
táborové náměstí a stany se nám pomalu ztrácely za stínem stromů.
AHOOOOOOJ A ZASE ZA ROK SE TĚŠÍME NA SPOUSTU NOVÝCH ZÁŽITKŮ!!! ☺

Hry, které nás provázeli celý tábor

York and Lancester

Jednou z vícedenních her, určená pro dorost a velké, byl souboj středověkých
anglických rodů Lacesterů a Yorků. Celá hra běžela na pozadí našeho programu.
Z dorostenců byli vybráni ti nejstatečnější a ty byli určeni jako zakladatelé jednotlivých rodů.
Jejich úkolem bylo nejen plnit zadané úkoly ale i rozšiřovat svůj rod verbováním mezi
táborníky. Vše ale museli plnit tak, aby druhý rod nezjistil to, že právě oni jsou příslušníci
nepřátelského rodu. Pokud se náhodou někdo svou neopatrností prozradil, byl nemilosrdně
druhým rodem zavražděn. Ze začátku hry táborníci plnili zadané úkoly (napsat prohlášení
rodu, nakreslení vlajky,….) a rozmnožovali své rody ☺, k potyčkám mezi rody nedocházelo.
Ke konci hry se vlivy jednotlivých rodů dostaly do třenic, které vyústily v nelítostné vraždy.
Nakonec vyhrál rod Yorků, ale jen o velmi malý počet bodů. Věřím, že se hra velmi líbila.

Námořníci
Jako správná mořská posádka i naše měla své plavčíky záchranáře. Ti museli být
neustále ve střehu, zda se někomu nestala osudnou nestabilní a věčně houpající se paluba naší
lodi a nešťastník neskončil v moři. Jejich bdělost byla prověřována kapitány, kteří pomocí
signálu “ MUŽ PŘES PALUBU“ je kontrolovali kdykoliv během dne. Na daný povel musel
plavčík doběhnout k ráhnu se záchrannými kruhy a přeplavat přehradu a navléknout kruh na
tyč.

Havlítko

(Petr Havlan)

Říká se o něm, že kdysi pouze se třemi loděmi dokázal porazit admirála Nelsna s celou
flotilou. Ale je to jenom legenda. Jako správný admirál je pravý muž na svém místě. Jeho
ledový klid i v těch nejtěžších chvílích, dodává jistotu všem v jeho blízkosti. Ale běda tomu,
kdo přelije ho pohár trpělivosti, se zlou se potáže. I když občas by jeho rozhodnutí mohlo
přijít o malý chloupek dříve ☺.

Michal/Cvička
Michal/Cvi ka (Michal Pěkný)
První z kapitánů admirála Havlítka. Říká se o něm, že dokázal s pouhými deseti muži ukrást
nejrychlejší loď španělského námořnictva „La Corda“ Jako skvělý stratég a velitel je pravou
rukou admirála. Tyto své vlastnosti nejednou ukázal v bitevní vřavě. Jeho největší slabostí
jsou ženy a rum ☺☺☺.

Ivet (Iveta Svobodová)
Jedna z legend vypráví o tom, jak osvobodila celou svou posádku z francouzské pevnosti
Bastila a to bez jediného výstřelu. Jako hlavní organizátor pirátských výprav, leží na
kapitánce Ivet velká zodpovědnost. Jako každý správný kapitán, je ochotna za svou posádku
položit život. Je jí velmi oblíbená činnost je odpolední „poledňák“.

Péťa
Pé a

(Petra Kašíková)

Říká se o ní, že chodí tak lehce, že nezanechává stopy v písku. Připisuje se jí krádež měšce
samotného anglického krále. K jejím přednostem patří odhodlání a zarputilost. Její posádka o
ní tvrdí, že dřív povolí ta nejpevnější ocel a skála než kapitánka Peťa ☺. Občas je ale zbrklá a
nerozvážná. Je velmi oblíbená u své posádky, kterou by nikdy nenechala na holičkách.

Lukáš (Lukáš Kinc)
Ač nejmladší z kapitánů, mohl by své zkušenosti prodávat na trhu, neboť už jako velmi malý
brázdil oceány spolu se svým otcem. Říká se, že to byl on, kdo poslal ke dnu známého piráta
Dreika. Nesmíte se nechat ošálit jeho pomalou s rozvážnou povahou. Jeho loď je nejrychlejší
z celé admirálovy flotily.

Zuzka (Zuzka Novotná)
První nepřehlédnutý důstojník je „usměvavá šlechtična“ Zuzanka. Ale pozor! Nenechte se
ošálit jejím vždy do široka otevřeným úsměvem. I ona nosí na svém boku kord a v té nejméně
očekávané chvíli dokáže zasadit tu nejpřesnější ránu. Nejeden námořník přišel, ošálen jejím
půvabem, o srdce :-).

Jirka ( Jiří Hnilička)
Jeho klid a rozvahu, by mu mohl, kde jaký kapitán závidět. Díky svým svalům a odvaze
vyhrál nejednu bitvu. Hlas má tak silný, že hned jeho posádka ví, že je na lodi. Ten, kdo ho
nezná, by se jeho hromového hlasu zalekl, to však neví, že jeho srdce je dobré a pro jeho
posádku a kamarády se v něm vždy spoustu místa najde. Je vytrvalým mořským vlkem, který
si nenechá ujít žádnou zábavu. Jeho srdce nebije pro velké město a panský titul, ale pro
dobrodružství, moře a přírodu.

Vojta

(Vojtěch Slaba)

Dalším důstojníkem je nepřehlédnutelný Vojta. Jeho poznávacím znamením jsou žabky na
noze za jakéhokoliv počasí, už i pár zranění mu to přineslo. I on se může pochlubit nejednou
vyhranou bitvou či vypleněným přístavem. Vojta je vždy ochoten nasadit život či přiložit
pomocnou ruku k dílu, vždy když je o to požádán. Ale jeho největší vášní jsou ďáblovy
obrázky. Nejeden šlechtic přišel o celé své panství pro probdělé noci a hraní karet
s Vojtěchem.

Maky (Tomáš Makovec)
Je důstojníkem, kolem kterého je nejvíce záhad. Největší odborník na stavbu nových lodí a
přístavů. Nejen radou, ale i pomocnou rukou je vždy ochoten pomoci při případných opravách
poškozených lodí. Ale není si radno zahrávat s jeho trpělivostí, nejeden námořník se se zlou
potázal, když překročil mez. Pokud si chcete Makyho naklonit, přineste mu hrnek dobré kávy
a přidejte kousek makovce ☺.

Máliska (Amálka/Amálie)

Zdravotnice (Markéta a Jana)
Velmi důležitou součástí kapitánova týmu je lékař. V našem případě dvě velmi půvabné
doktorky. Tyto dámy až s čarovnými schopnostmi nesmí chybět na žádné výpravě. Dokáží
vyléčit snad každou chorobu a to v podmínkách na otevřeném moři. Bez větší námahy sešívají
tržné rány utržené v nelítostných bitvách. Nejeden námořník vděčí za život právě našemu
lékařskému týmu.

Kuchaři
Kucha a zásobovači
zásobova i (Pavel, Jindra a Jirka)
Zvláštní postavení v posádce měl, má a vždy bude mít kuchař. Má nelehký úkol nasytit naše
věčně hladové žaludky. My máme to štěstí, že máme ten nejlepší kuchařský tým plavící se na
lodích. Sám francouzský král, že ten má nějaký mlsný jazýček, nám je závidí. Ale běda tomu,
kdo by je chtěl nějak povést, či provedl něco nekalého v jejich kuchyni. Zemřel by velmi
pomalou a bolestivou smrtí hlade.

A to jsme my! ☺

