
1. den
Johóóó! Vychechtaná kosatka  
brázdí vlny oceánu. Tomu říkám 
rychlost! Neohrožená, rychlá! Johóóó! 
A já na palubě! Já, Franta Rybník. 
Budoucí pirát. Pro tenhle sen udělám 
všechno a vydržím všechno! Chci se 
stát pirátem!

Vychechtaná kosatka

Pirátský kodex

V osm hodin večer do postele, pohádka a spát!

Zákaz  
okrádání jeden  

druhého

Zákaz  
hazardních  

her

Zákaz rvaček na lodi  
(spory je nutné vyřešit  

na pevnině)

Ze všeho nejvíc milují volnost a svobodu.  Většinou jsou to bývalí námořníci z obchodních lodí. Tam teda zažívali peklo. Jedna malá chyba  a prásk! Bič jim letěl na záda. Odměna za tu  dřinu? Almužna! Není divu, že utekli k pirátům.

Piráti jsou rovní chlapi!

To jsem já, Franta

Já na Kosatce



Když porušíš pirátský kodex,  

hrozí ti vysazení na pustém  

ostrově s puškou, několika  

kulemi a lahví vody. 

2. den
Kosatce velí neohrožený  
kapitán Johnny Smile. Dal  
bych ruku do žraločího chřtánu  
za to, že jednou bude i on  
v Encyklopedii slavných pirátů.

3. den
Nemůžu spát. Jen si tak čučím,  
zevluju, když v tom vzadu  
za trámem zmerčím divnou věc. 
Radši si ji schovám, třeba 
mi bude užitečná.

Prohlédni si amulet.
Najdeš ho v obálce!

5. den
Bolí mě záda a všechny svaly  
v těle. Co celou dobu dělám?  
Vytírám palubu. Takhle piráti 
zkrátka začínaj. A já se  
snažím! Rád bych si udělal  
u kapitána oko. 

Prohlédni si encyklopedii.

Jo
hn

ny 
Smile

Nezapomeň! Po vytření  paluby je potřeba zalepit  tmelem všechny škvíry,  aby do lodi nezatékalo!
Na vlnách Atlantiku, 1694Leží na stole!



6. den
 „ Muž přes

       palubu!“

Když uslyšíte tohle zvolání, 
znamená to, že některý z členů 
posádky skončil v moři. Abych  
mezi piráty zapadl, musím umět 
něco z pirátštiny. A tak se ji  
po večerech učím…

Ahoy
 

Arrr
 

Krátký železo
 

Smeták

Mořský vlk
 

No to mi zatřes 
trámem

 

Ryby raky
 

Žabikuch
 

Sklapni poklop!
 

Spolknout kotvu

 

Plavat  
za škunerem

 

Spravedlivej 
vítr!

Žraločí žrádlo
 

Stará sůl
 

Hodim voko

— ahoj
 

— ano, rozumím,  
jasně, chápu...

 

— nůž či dýka
 

— nejníž postavený 
pirát, uklízeč

 

— zkušený, protřelý 
pirát

 

— no to nemyslíš 
vážně!

 

— zbytečné řeči
 

— řeznický nůž 
 

— buď zticha
 

— odpočívat po  
pirátském životě

 

— pronásledovat 
obchodní loď  
s kořistí

 

— šťastnou cestu

— líný námořník
 

— zkušený námořník
 

— jdu to udělat

Slovníček pirátštiny 7. den
Píšu v noci, moře šplouchá o boky 
lodi, měsíc studeně svítí. Dnešek 
byl velký! Johnny Smile mě za 
všechnu tu uklízecí dřinu ocenil. 
Uznale mě poplácal po zádech  
a hodil na podlahu kupu oblečení. 
Pirátskýho! „Dej si ty hadry  
na sebe, ať vypadáš jako pirát!“  
A tak jsem se začal oblékat  
a měnit v pravýho piráta. 

Oblékni se

1. Čím pestřejší, tím lepší! 
2. Víc vrstev!
3. Hedvábná vesta nebo dlouhý kabát    rozhodně neuškodí!
4. Třírohý klobouk pro piráty elegány.5. Pirátský šátek, když je potřeba vypadat    zlověstně.
6. Dolaď to černou páskou přes oko…7. … a zlatou náušnicí v uchu.

7 pravidel pirátské módy

OSTRÝ HÁK

PÁSKA
PŘES OKO

TŘÍROHÝ KLOBOUK

A NÁUŠNICE

VYSOKÉ
KOŽENÉ BOTY

PISTOLE

PIRÁTSKÁ
ŠAVLE

PESTRÝ KABÁT

DĚLO,
NEZBYTNÉ  
VYBAVENÍ
K POTÁPĚNÍ
OBCHODNÍCH LODÍ

Tak se z piráta stává  

potrava pro žraloky…

jako pirát!


