
 

 

 

 

 

POZVÁNKA!!!! 
Milý dobrodruhu, chceš se zúčastnit cesty na Ostrov pokladů. Máme indicie, že Jack Sparrow a Černý 

korzár společně něco chystají a že všichni se právě nachází v Port Míreč. Určitě je teď ten správný čas, 

dostavit se do Port Míreč a zkusit se jako „vodní krysa“ dostat do jejich posádky a být u všeho, co se 

chystá. Do Port Mírče se budeme hromadně přesouvat 29.6.2019 od parkoviště u budovy GOLDEN 

OFFICE, stanice MHD Pobřežní cesta, ulice Bezová 1, Praha, nalodění a odjezd je v 15.00, sraz od 14.00. 

Pokud dorazíte na místo rovnou do přístavu Port Mířeč po své ose, dejte vědět do 15.6.2019 na mail: 

dzony@tcamp.cz a buďte na místě v 16.30. Předpokládaný návrat po konci velkolepých pirátských 

oslav (pokud tedy poklad skutečně najdeme) je 13.7.2019 někdy odpoledne na stejné místo, tj. Bezová 1, 

Praha. Pro účast v posádce je nutné u odjezdu odevzdat všechna nutná potvrzení - tyto důležité spisy 

jsou ke stažení na stránkách www.tcamp.cz, sekce Ke stažení, T-CAMP 2019. Dále vezmi kopii průkazu 

pojištěnce a léky pro svou potřebu. I přesto, že piráti moc hygienu nemusí, není možné cestovat 

společně s „breberkami“ v hlavě. Cestou budeme přistávat i na různých ostrovech, takže nějaké  

přiměřené množství zlaťáků na nákupy se bude jistě hodit (cca 500,- Kč), plastový hrnek či láhev na 

pití, super je mít vlastní spacák, povlečení a polštářek, protože vlastní pelíšek je prostě vlastní pelíšek, 

ale vše umíme zajistit na místě, takže žádný problém. Vhodné je mít repelent na klíšťata a jinou havěť 

(plavba probíhá pod širým nebem), zkrátka seznam doporučených věcí vhodné na tuto velkolepou 

plavbu je také na www.tcamp.cz, sekce Ke stažení. Vařit nám budou opravdu zkušené lodní kuchařky, 

takže o hladu posádka rozhodně nebude. Průběh plavby můžete sledovat z fotografií, které budou 

umístěny na  www.tcamp.cz, stejně jako deník zážitků. Jack Sparrow doporučuje vodní bambitku, 

protože ta se v bitvě na moři může sakra hodit a taky Nerfka není pro bitvy vůbec k zahození. Kdo 

může, nechť si vezme i oblečení, které se k pirátům váže. Tuto skupinu dobrodruhů budu mít pod 

neustálým dohledem já  a věrná posádka T-CAMP. Všichni věříme, že při plavbě zažijeme léto plné her, 

zábavy, kamarádství a sportu. 

      S úctou Váš, 

        Jack Sparrov 
P.S. Všichni piráti z Džoribiku neholdují ani doutníkům, ani rumu, toto bezpodmínečně vyžadujeme i od 

ostatních!!!! Kapitáni a lodní důstojníci vládnou tvrdou, ale spravedlivou rukou, polévání ran mořskou vodou  či 

protáhnutí pod lodním kýlem tak hrozí jen opravdovým nepoučitelným pirátům. 

 


