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„NA PIRÁTSKÉM OSTROVĚ“

V letošním roce jsme si s dětmi zahráli na
piráty. Našim úkolem bylo osvobodit duše
prokletých pirátů v čele s jejich kapitánem
Černým korzárem. Podle vzkazu, který nám Černý korzár zanechal, jsme se dozvěděli,
že se piráti zmocnili neoprávněně obrovského pokladu. Ten utratili a propili
v přístavních krčmách. Proto je stihla kletba a oni se odsoudili k bloudění po moři a
čekání na vysvobození.
V klubovně na nás čekala bílo modrá batikovaná trička, na
které si jednotlivé skupinky pirátů pod vedením svého
důstojníka nažehlily pirátské symboly. A také dvoumiskové
váhy. Na jedné misce ležela tíže hříšných pirátských duší, druhá
byla prázdná, určená pro zpět získaný poklad.
Pondělní rozkaz našeho kapitána Černovouse zněl jednoznačně.
Naučit se uzlovat, používat katapult, zvládnout střelbu z praku,
orientovat se s buzolou a vyrobit si z koženky pásky přes oko,
abychom byli správně připraveni na úterní cestu. Protože úkol
dne byl splněn, získali malí piráti část zlatého pokladu zpět. V
bance jej směnili za pirátské peníze a ty mohli utrácet v
„kvelbu U hrbaté Mery“ za sladkosti, hračky a suvenýry v
pirátském duchu.
Úterní výprava směřovala na jih - do Hodonína. Počasí nám přálo, možná až trochu
moc. Sluníčko svítilo a my jsme se plavili po Baťově kanálu a plnili úkoly místního
pirátského kapitána. Po výborném obědě v restauraci Srub jsme se přes město
vypravili do zoologické zahrady. Mají tu krásné papoušky a my piráti jsme jim nemohli
odolat.
Ve středu ráno jsme po skupinách vyzkoušeli, jaké je to pohybovat se krajinou pomocí
azimutu. Ze začátku jsme trochu tápali, ale správný směr jsme nabrali všichni. Cesta
nás zavedla i na místní rybník, kde jsme se projeli na lodičce a zkoušeli síťkou na
rybky lovit malé plastové kuličky, které nám do rybníka vysypal kapitán Černovous. I
to byl jeden z úkolů, jak pomoci osvobodit duše našich zakletých přátel. Žádný koráb
neztroskotal a navíc jsme získali další zlato.

Ve čtvrtek ráno se farní dvůr proměnil v obrovské moře s 5 různě rozmístěnými
přístavy. V každém přístavu seděl jeden vedoucí, který odesílal své piráty (lodě)
s nákladem zlata, látek, oleje, koření nebo třeba drahého kamení. Do každého
přístavu jsme museli dopravit alespoň jeden náklad. Cestu ale ohrožovalo 5 pirátů,
kteří loupili pro svůj tým. Hra končila převezním všech lístečků s poklady.
Letos jsme na táboře nestavěli stany, protože nám nepřálo počasí. Abychom ale
nepřišli o stezku odvahy a zážitky při spaní mimo domov, přespali jsme na žíněnkách
v místní sokolovně.

V pátek se nám podařilo získat
poslední část ztraceného pokladu.
Když jsem jej nasypali na misku vah a
spálili dopis, který nám nechal kapitán
Černovous na rozloučenou, a který
všichni táborníci podepsali červeným
inkoustem, získaly duše nešťastných
pirátů konečně klid.
A my zaslouženou odměnu!!!
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