
JUNÁK - český skaut, z.s. 

Přístav VIRIBUS UNITIS 

Oddíl ALBATROS Vřesina 

 

Výroční zpráva o činnosti za rok 2019 

Rok 2019 byl rokem konsolidačním. Po předchozím roce bylo třeba urovnat situaci a nabrat 

nové síly. Po loňském rozdělení vedení se oddíl ujednotil na jedné vlně. Teniska se zapojila 

jako už plnohodnotný vedoucí na plné obrátky. Po táboře na pozice lodivodů přešli Apač, 

Pírko a Značka. Oddíl se tak v podstatě stal vlčáckým oddílem a čekalo se na následující rok 

kdy velká část vlčat přejde do skautů. 

Po celý rok fungovaly tři posádky: Jestřáb, Krahujec a Luňák. Po odchodu starších skautů 

mezi lodivody nám zbyla jediná skautka Pink a zbytek byly vlčata. 

 

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. Tyto schůzky byly po přechodu kormidelníků mezi 

lodivody posunuty na úterý ve stejném čase. Oddílové schůzky probíhaly ve skautské 

klubovně vedle knihovny ve Vřesině. Posádkové schůzky byly vždy přizpůsobovány 

konkrétní aktivitě jako například výlet nebo sportovní akce apod. 

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 vlivem počasí až velmi pozdě. Začlo se až v dubnu regatou s 8. vodním 

oddílem a následným nácvikem na SKARE. Zbytek dubna byl věnován onomu nácviku. 

V květnu 2019 pak proběhlo SKARE na Slezské Hartě. 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 2019 se konalo na Slezské Hartě. Udeřila velká zima, ale to nás neodradilo. Slavili 

jsme docela ůspěch. Druhé místo získala skautská posádka ve složení kormidelník Apač a 

posádka Značka, Pírko a Obláček. S kategorií nejmladších (vlčata a žabičky)budeme muset 

ještě potrénovat. Pátá v kategorii Roveři a Rangers byla naše posádka na lodi Viribus Unitis s 

kormidelníkem Apačem a posádkou ve složení Teniska, Pírko a Žížala. Osmé místo v 

kategorii Oldskauti patří Švestkovi s posádkou Teniska a Žížala. Vítězství v kategorii Open 

netřídová patří Efendimu a Grayovi na Chameleonovi. Na čtvrtém místě dojela posádka 

Jestřáb s Apačem na kormidle. O zbytku se radši nebudeme zmiňovat. Na Modrou stuhu v 

dešti se letos odvážila pouze jedna posádka. Drsňák Apač a odolný Gray dojeli na lodi 

Viribus Unitis osmí. Zaslouží si náš obdiv. 

Dále jsme v květnu vyrazili na dvoudenní Moravici. Bylo to poprvé za historii Albatrosu co 

jsme se trefili do termínu pouštění vody. 

V červnu jsme sjeli řeku Opavu a s rodiči Ostravici až do Polska. 

Stálý tábor se letos opět konal na tábořišti U Roudna na Slezské Harty. 14 dní táboření pod 

stany bylo opět vyvrcholení činnosti celého oddílu (plavčíci, lodníci, důstojníci i amazonky). 

Letos na motivy Asterixe a Obelixe 

Expedice Orlice-Labe 29.6. – 7.7. 2019 z Borohrádku do Mělníka: 200 ř.km. Vypravila se 

pouze jedna „devítikanoe“  Chameleon.   

První víkend nového školního roku jsme vyrazili na Opavu s nováčky. Hned další víkend se 

vedení vydalo na Skamamoos (Skautský maraton Moravice-Ostrava). Podařilo se však dojet 

jen do Žimrovic. Na konci září se konal závod Přes tři jezy v Praze. Historicky poprvé jsme se 

zúčastnili a získali v kategorii Open dospělí 4. místo.  

Celkem se našich plaveb zúčastnilo okolo 33 osob. V plavební sezóně 2019 tak bylo upluto 

2739 ř.km. Což je oproti minulým rokům hodně málo.   

 

Ostatní činnost: 

Na jaře proběhla výprava na Lysou horu. Vyjeli jsme do České Třebové na vícedení chatu, 

kde nás ubytoval místní skautský oddíl. Společná chata s 8. v. o. proběhla v březnu. Dále 

sportovní Trojboj a výpravy za město. Protože zima se protáhla až do dubna, na vodu se 

vyráželo až na přípravu na Skare a regatu s 8.v.o. 

Hlavním podnikem letošního roku bylo SKARE a tábor 

Tábor byl v půli srpna na Slezské Hartě. Tentokrát bylo téma Asterix a Obelix mise 

Kleopatra. Posádky musely plnit úkoly za které dostávaly materiál na stavbu paláce 

Na podzim pak proběhla natáčecí chata s filmem „Sněhurka a 8 trpaslíků.“, Cvilín, Trojboj, 

Mikulášská besídka celého přístavu a Betlémské světlo. 

V tomto roce také proběhly kormidelnický a lodivodský kurz. 

 

 



 

ALBATROS 

organizační schéma oddílu vodních skautů  

 

Posádky 
 

Luňák            

kormidelník RED, člunař LOCYKA, Špion, Ment, Plamínek, Plevelík 

 

Krahujec        

kormidelník CIPÍSEK, člunař OZZY, Sluníčko, Měsíček, Vlk 

 

Jestřáb           

 kormidelník PINK, člunař SEDMIKRÁSKA, Termit, Rychlík, Lemur 

 

Káně 

kormidelník ŠVESTKA, člunař TENISKA 

 

Chameleón   

kormidelník EFENDI, člunař GRAY, ŠREK 

 

Viribus Unitis 

Kormidelník APAČ, člunař ZNAČKA, Pírko 

Kapitanát 
 

kapitán ŠVESTKA 

I.důstojník TENISKA, II.důstojník EFENDI 

štáb: GRAY, ŠREK 



Lodivodi: Apač, Značka, Pírko 

Služební pořadník velení 
 

 

korvetní kapitán Švestka 

poručík řadové lodi Teniska 

poručík řadové lodi Šrek 

vrchní štábní loďmistr Efendi 

lodní praporčík Gray 

loďmistr Apač 

loďmistr Značka 

loďmistr Pírko 
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