Hradce 2001

Ostrov pokladù

Náèelník: Bedøich Boršek

Vedoucí hry: Vlastimil Rùžièka

Seznam povolených kleteb a nadávek
himbajs
himlhergotdonavetrkrucajselement
himllaudon
jemináèku
ježíšmarjá
k èertu (ke všem èertùm)
krucipísek (kruciš)
mordyje
pardyje puškvorec (rákos)
prokrýlepána
safra
sakrblé
sapristi (saprlot)
u ïasa
u Jóviše
u Neptuma
u sta hromù
u všech rohatých
u všech moøských ïasù
u všech ráhen a kosatek

plantážníku
ploskonosý èerve z hlubin hnoje
podivná figurko
suchozemská kryso
suchozemský èerve

Kapitán Flint se louèí
Tak jsem ten váš tábor z povzdálí dva týdny sledoval.
K prázdninám jistì patøí si i zalenošit, ale od toho jsou
prázdniny u babièky a u dìdy, u tety a u strejdy. Na
táboøe se má nìco dìlat od rána do veèera, a zvláš se
mají dìlat vìci dobrodružné, ke kterým se tøebas
v prùbìhu školního roku nedostanete. Skoro všechno
vám totiž jednou mùže nìkdo vzít: peníze, majetek,
rodinu, domov… Ale to, co jste prožili, to už vám nikdo
nikdy nevezme. To je vaše veliké bohatství.
Já se teï vrátím tam, odkud jsem pøišel: do øíše
fantazie. Tam se s nìkterými z vás jistì mùžeme zase
setkat.
A pozdravujte ode mne korvetního kapitána Vlastu!
Škoda, že jsme se my dva nikdy nesetkali (.

Z našeho jídelníèku
Jikrová polévka, chapadla z chobotnic
v omáèce z lodních svící, vorvaní flákota
Odvar ze žraloka, lososová omajda
s èervy po námoønicku
Plankton cezený pøes kostice velryb,
omáèka z øas, želví vejce, sekaná
chapadla z chobotnic

Polévka z velrybích mozkù, blbou nejapný
na kmínì s divokou rýží èi topinamburem
Žraloèí krev a dìlové
s rozhòahòanými oèky tuòákù

koule

Sluneènicové placky s tulením tukem;
velrybí mléko se sepiovou hnìdí èi rum
(dle libosti)

Humrová nátierka s lodními suchary;
posléze tuèòáèí køidélka
Deset nejdùležitìjších vìcí na pustý ostrov

Zážitkù bylo moc
Pro poklad šla každá posádka sama, pouze podle lodní
knihy, kterou bìhem tábora všichni vyluštili. V jednom
dni to stihly tøi posádky. Vlasta a Majka se za nimi
plížili, v ideálu o nich posádka vùbec nemìla vìdìt. Jen
když zbloudili (a to bylo èasto), strážný andìl se vynoøil
a poradil. Bylo to úžasné dobrodružství jak pro dìti, tak
pro ty hlídaèe.
Úžasné bylo, když v lese hledali „dva stromy v
zákrytu“. A to jejich lelkování, courání se… Až pozdìji
nám vysvìtlili, že tam tøebas honili žáby. Když zjistili, že
je v jednom místì pìkná ozvìna, déš jim nevadil.
Ráïa poøád vyvolával nìjaké spory. I Flint ho u ohnì
káral: „Ráïo, poøád nìkoho provokuješ a pak se divíš,
že tebou nikdo nechce nic mít. Zamysli se nad tím.
Myslím, že korvetní kapitán Vlasta ti k tomu také nìco
øíkal. Tak když ti to øíkáme my dva…“
Krásnì nadšení byli nejmenší plavèíci. Péa za
Flintem od ohnì obèas vybìhl. „Flinto, jestli chceš, tak
ti zítra pøinesu veverušku, abys si ji mohl pohladit.“
Péa se ptal Vlasty u snídanì: „Vlasto, víš, proè se mi
tu na táboøe líbí?“ – „Protože tu jsou každý den rohlíky.“
Za malou Yvetkou, která byla nemocná, pøijela
maminka a Yvetka jí s oèima navrch hlavy povídá:
„Mami, každý veèer za náma chodí Flinta!“
Ze zápisu o natáèení kotvy pochází hláška: Byla to
dobrá a srandivá hra.

