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Výroční zpráva o činnosti za rok 2018 

Rok 2018 byl rokem zlomovým. Zlom přišel na konci tábora. Proto je možno rozdělit činnost 

oddílu na dvě rozdílné období, do tábora a po táboře. Po táboře se rozdělilo vedení. Zůstal 

Efendi, Švestka, Gray a Šrek. A nově z pozice kormidelníka do vedení přešla Teniska a 

Žížala. Ostatní se rozhodli založit samostatnou roverskou skupinu. Jsou to: José, Viki, Bubík, 

Síma, Srdce a Mravenec. 

Po celý rok fungovaly tři posádky: Jestřáb, Krahujec a Luňák. Ale po táboře vzhledem 

k odchodu stávajících kormidelníků jinam (vedení, roveři) došlo k velkému věkovému 

posunu. V každé posádce jsou dva skauti a zbytek vlčata. V podstatě po sedmi letech 

začínáme znova s vlčáckým oddílem. 

 

Schůzky a výpravy: 

Oddílové schůzky jsou ve čtvrtek od 16.30 do 18.30. Posádkové schůzky pouze pro skauty 

jsou v pondělí od 17.00 do 19.00. Obojí schůzky probíhají ve skautské klubovně vedle 

knihovny ve Vřesině. 

Výpravy se obvykle konají o víkendu, jednou za dva týdny.  

 

Materiální vybavení: 

Každá posádka má svou loď (C9) vybavenou na plachtění a spaní na lodi. Mužstvo používá: 

Luňáka, Krahujce a Jestřába. Vedení má: Chameleona a Káně. Na Skare se používá 

v jednotlivých kategoriích P550 Viribus Unitis. 

 

Plavební sezóna: 

Letošní sezóna začala březnovým splutím Ostravice. Od Rudné, přes město, na Černý potok.  

Duben jsme věnovali plachetnímu trénování, abychom dopadli co nejlépe na Skare. 

Vyzkoušeli jsme si naše schopnosti na C.K. manévrech na Atlantiku. S kormidelníky jsme na 

Atlantiku trénovali i o týden později. 

SKARE 2018 se konalo na Seči. Dařilo se nám méně než předešlé roky, ale i tak jsme slavili 

docela úspěch. Třetí místo v kategorii nejmladších (vlčata a žabičky) získala posádka s Pink u 

kormidla. Druhá v kategorii Roveři a Rangers byla naše mnohočlenná posádka na lodi Viribus 



Unitis, se dvěma kormidelníky Bubíkem a Mravencem a posádkou ve složení Srdíčko, Viki, 

Žížala a Teniska. Čtvrté místo v kategorii Oldskauti patří Efendimu s posádkou Teniska a 

Žížala. Štít konstruktérů Efendimu na Chameleonovi utekl pouze o jedno místo. Hned za ním 

na třetím místě v Modré stuze dojela posádka Jestřáb s Mravencem na kormidle. Všem 

devítikanoím se ze startu hodně dařilo a půlku závodu si držely vedení.  

V květnu jsme toho moc neupluli. Byla jedna výprava na vodu a Sindibád race jsme letos 

vynechali. 

Začátkem července proběhla plavba vedení po východočeských řekách: Tichá Orlice, Orlice, 

Labe, z Borohrádku do Pardubic. 

Expedice Otava 14.7. – 20.7. 2018 ze Sušice do Zvíkovského podhradí: 89 ř.km.  Vypravily 

se tři „devítikanoe“  Luňák, Krahujec a Káně.  Podrobný popis plavby je také k nahlédnutí a 

pobavení na webových stránkách přístavu VIRIBUS UNITIS. 

Na podzim pak proběhl na začátku září závod Viking Race na Pastvinách. 

Koncem září jsme si pořádně zaplachtili na Atlantiku. Závěrečná plavba byla proti proudu 

Opavy od loděnice.   

Celkem se našich plaveb zúčastnilo okolo 30 osob. V plavební sezóně 2018 tak bylo upluto 

3086 ř.km. Což je oproti minulým rokům hodně málo. 

 

Ostatní činnost: 

Na jaře proběhly dvě výpravy na hory (Ondřejník a Lysá hora) a pololetní společná chata 

s Osmičkou. Dále sportovní Trojboj a výpravy za město. Protože zima se protáhla až do 

dubna, na vodu se vyráželo až na přípravu na Skare. 

Hlavním podnikem letošního roku byl Navigamus, celostátní setkání vodních skautů (1300 

účastníků) na Lipně.  Tématem byly objevné plavby středověkého čínského admirála. Na 

Navigamus jsme jeli společně s Osmičkou autobusem s vlekem. A byly to 4 dny plné zábavy, 

soutěží a her. 

Tábor byl v půli srpna na Slezské Hartě. Tentokrát na pirátské téma, lehce říznuté 

čarodějnictvím. Posádky musely odčarovat kletbou postižené potomky piráta Killbearda. Tato 

kostýmní záležitost se u posádek setkala s úspěchem. Zvláště když šli po stopách pokladu a 

náhodně, místo na pátém postupovém stanovišti, objevili poklad hned na prvním! 

Na podzim pak proběhla natáčecí chata s filmem „Červená karkulka“, Cvilín, výprava na 

Praděd, Mikulášská besídka celého přístavu, pokladovka po Vřesině a Betlémské světlo. 

 

 

 

 



ALBATROS 

organizační schéma oddílu vodních skautů  

 

Posádky 
 

Luňák            

kormidelník OBLAK, člunař PUMPIČ,  Pink, Špion 

 

Krahujec        

kormidelník ZNAČKA, člunař HEJKAL, Sedmikráska, Cipísek ,  Sluníčko 

 

Jestřáb           

 kormidelník APAČ, člunař PÍRKO, Locyka, Ozzy, Ment 

 

Káně 

kormidelník ŠVESTKA, člunař TENISKA, ŽÍŽALA 

 

Chameleón   

kormidelník EFENDI, člunař GRAY, ŠREK 

 

Viribus Unitis 

 

Kapitanát 
 

kapitán EFENDI 

I.důstojník ŠVESTKA, II.důstojník TENISKA 

štáb: GRAY, ŽÍŽALA,  ŠREK 



Služební pořadník velení 
 

 

kontradmirál Efendi 

korvetní kapitán Švestka 

poručík řadové lodi  Teniska 

poručík řadové lodi  Šrek 

lodní praporčík Gray 

loďmistr Žížala 
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