
Vážení odvážlivci, kteří jste vyslyšeli volání sedmi moří! 

Jak jste si již nejspíš přečetli v naší výzvě, hledáme hrdinné dobrodruhy, neohrožené milovníky 

adrenalinu i prohnané luštitele tajuplných záhad, kteří v sobě najdou dostatek kuráže vydat se na 

nebezpečnou výpravu po stopách ztracené pirátské lodi kapitána Henryho „Rudovouse“ Morgana i 

prokletého indiánského pokladu, který prý nalezl krátce před tím, než i se svou posádkou a 

plachetnicí Queen Margareth zmizel neznámo kam.  

Stalo se to už dávno, avšak teprve nyní bylo v majetku jisté zámožné rodiny, která si přála zůstat 

v anonymitě, nalezeno několik vodítek, která by mohla vnést světlo do tehdejších neblahých událostí 

a učinit z každého, komu se včas podaří záhadu vyřešit, nálezce legendárního pokladu mayských 

indiánů. Advokátní kancelář zastupující tuto rodinu je svolná poskytnout zmiňované materiály, všem, 

kdo o ně projeví zájem a budou ochotní propůjčit svůj intelekt k rozluštění této dávné hádanky. To 

vše na vlastní nebezpečí, pochopitelně…  

Připojte se k těmto odvážlivcům i vy a nebudete litovat! Vše, co naleznete v tomto dokumentu je 

Vám plně k dispozici a je jen na Vás, jak s tím naložíte. Materiály čítající náčrtek mapy tajuplného 

ostrova Žďár i soukromý dopis, který jeden z členů „Rudovousovi“ posádky poslal své manželce, Vám 

prozradí vše, co budete potřebovat vědět k započetí svého pátrání, a my věříme, že toho náležitě 

využijete. Avšak POZOR! Je tu několik pravidel a podmínek, které je třeba respektovat, abyste si své 

dobrodružství užili na sto procent a neskončili jste jako potrava mořských nestvůr nebo snad nedej 

bože, jako oběti strašlivé indiánské kletby! 

 Jak už jste se jistě dočetli (a jak si ověříte i z dalších materiálů), vzhledem k nutnosti po cestě 

číst a psát, by se výpravy měli účastnit především osoby ve věku od 6ti do 11ti let, ideálně 

s doprovodem dospělé osoby, která se pochopitelně počítá jako člen jejich chrabré posádky. 

Samozřejmě je možné rozšířit řady posádky i o osoby mladší, které ještě dostatečně číst a 

psát nedovedou, avšak pozor na kletbu, která stanovuje, že se podílu z pokladu smějí 

beztrestně zmocnit pouze ti, jež si ho poctivě vysloužili a aktivně se podíleli na jeho nalezení! 

 Ostrov Žďár, na němž Vaše strastiplná cesta započne, bude Vám i všem ostatním 

dobrodruhům lačnícím po slávě a bohatství k dispozici pouze ve dnech 29. a 30. května a to 

od osmi hodin ráno, do osmi hodin večer. Který den si ke své soukromé honbě za ukrytou 

pirátskou truhlou vyberete je jen na vás, avšak vždy je třeba, abyste své putování započali ve 

ŠKOLNÍM PŘÍSTAVU a dále postupovali přesně podle pokynů, jež vyčtete z přiložených 

materiálů (případně z dalších dokumentů a orientačních bodů, které jistě sami odhalíte na 

základě mnoha vodítek). 

 Dalším důležitým pravidlem je nutnost pirátské výbavy, bez níž není záhodno vyrážet na 

cestu, neboť vám bude v honbě za pokladem bolestně scházet. Jedná se především o PSACÍ 

POTŘEBU, PRAVÍTKO, LEPIDLO NA PAPÍR A TYTO VYTIŠTĚNÉ MATERIÁLY!  

 A posledním a nejdůležitějším pravidlem, je neničit, nepřesouvat ani jinak nemanipulovat 

s žádným z vodítek a orientačních bodů, které cestou naleznete! Vše, co cestou najdete a 

čeho se dotknete, je třeba vrátit na původní místo a do původního stavu, protože jakékoliv 

jiné zacházení by znamenalo ztížení, či dokonce znemožnění pátrání dalším dobrodruhům a 

věřte tomu nebo ne, indiánští duchové, kteří mají moc nad prokletím celého pokladu, nemají 

podvodníky v lásce! Jejich osud by pak byl… no, řekněme, že byste ho zažít určitě nechtěli!   

Tak a to je za nás a za zmiňovanou advokátní kancelář vše. Přejeme Vám příjemnou zábavu a hlavně… 

Hodně štěstí! Budete ho potřebovat!  

A teď už hurá do luštění mapy i dopisu, které na Vás čekají na dalších stránkách. 

S přáním bezpečného návratu 

Vychovatelky ŠD ZŠ Žďár 



          Má milovaná ženo! 

   Píšu Ti, protože už vím, že se nevrátím domů živý a nechci, aby ses nedozvěděla, 

jak krušný osud mě postihl. Jako člen pirátské posádky kapitána Henryho „Rudovouse“ 

Morgana jsem už zažil lecjaká nebezpečná dobrodružství, ale naše poslední, při kterém jsme 

se vypravili najít prokletý indiánský poklad, bylo tím nejděsivějším. Starý domorodý 

šaman nás sice varoval, že se tohoto krvavého bohatství smějí beztrestně dotknout jen 

nevinné dětské duše, ale my jsme ho neposlechli a udělali tak obrovskou chybu. 

Poklad jsme sice zakrátko nalezli a dopravili na naši loď Queen Margareth, ale to byl jen 

začátek celé té hrůzy. Jeho strašlivá kletba nás uchvátila do svých spárů, a i když jsme se 

rozhodli truhly plné cenností znovu zbavit a ukrýt ji tam, kde ji nikdy nikdo nenajde, 

uniknout strašlivým následkům zlého kouzla se nám nepodařilo. Téměř celá posádka 

zahynula a za trest se proměnila v nepokojné duchy, bloudící po zemi tak dlouho, dokud 

poklad nenalezne někdo, kdo je ho hoden a kdo tím zlomí jeho temné prokletí. Já toho hoden 

nejsem, takže nebude dlouho trvat a kletba si přijde i pro mě. A právě proto ti píšu tento 

dopis.  

Potřebuji zachránit svou bídnou duši před věčným zatracením a porušuji tak slib, který jsem 

dal svým kumpánům i našemu chrabrému kapitánovi. Přísahal jsem jim, že se kletbě vzepřu 

a jako poslední přeživší dohlédnu na to, aby veškeré instrukce k nalezení pokladu navždy 

zmizely. Ale duchové indiánů, kteří jmění prokleli, tomu chtějí jinak. Oslovily mne 

nadpřirozené síly, které nedovolí, aby byl poklad navždy ztracen a proto po nás musím 

zanechat alespoň několik vodítek, aby bylo možné zjistit, kam jsme truhlu ukryli. 

Vím, že ty sama poklad hledat nepůjdeš a prosím tě, abys to nedovolila ani našim synům. 

Nejspíš tě o to budou prosit, ale ty musíš zůstat silná a nenechat je podlehnout zhoubnému 

pokušení, které zlákalo mne a mé kumpány. Ukryj tento dopis i náčrtek mapy ostrova Žďár 

ve svých věcech, a do konce života se už o nich nikomu nezmiňuj. Učiň z nich součást své 

pozůstalosti a doufej, že až ty i naši synové odejdete na věcnost, zdědí mapu i dopis nějaká 

dostatečně čistá a nevinná duše, která dokáže kletbu prolomit a osvobodit tak nejen mě, ale 

i další oběti strašlivého kouzla. 

Žehnám takovému odvážlivci i tobě a našim dětem, ale nyní už musím končit. Nezbývá mi 

moc času a tak ti přeji dlouhý a šťastný život, který si zasloužíš. Mysli na mě a modli se za 

mou hříšnou duši, nechť jednoho dne naleznu vykoupení a můj duch dojde zaslouženého 

odpočinku. 

        Tvůj milující manžel 

 Phillip „Kolohnát“ McCaffrey  

PS: Jistě sis všimla, že mapa, kterou ti posílám, je plná orientačních bodů, avšak žádný z nich 

neodkazuje k pokladu. Jde o zastírací manévr pro případ, že by padla do nepravých rukou, neboť bez 

tohoto dopisu je zcela bezcenná. Jedině ten, kdo dostal možnost číst tyto řádky, bude vědět, jak s ní 

zacházet, jelikož se nyní dozví, že jsem spolu s tímto dopisem sepsal i podrobný seznam pokynů a 

dalších informací, bez nichž plán nikoho k bohatství nedovede. Tyto materiály však z bezpečnostních 

důvodů nikdy neopustily ostrov Žďár. Leží v troskách Školního přístavu, na místě, které jsem si 

vyvolil ke svému poslednímu odpočinku. Vodítko k nim je bezpečně uzamčené v sudu od mého 

      milovaného rumu a můj nepokojný duch ho střeží a čeká, až se objeví nějaký neohrožený   

          dobrodruh, který bude hoden mé pokyny získat, najít poklad a osvobodit tak mou duši.  

                Doufejme, že se dočkám!  

 

  



      

 

 


