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Přístav VIRIBUS UNITIS 
Oddíl ALBATROS Vřesina 

Výroční zpráva o činnosti za rok 2016 

Rok 2016 byl, hlavně díky soutěžím a závodům, velmi úspěšný. Od ledna do října fungovaly 
čtyři posádky: Jestřáb, Krahujec, Luňák a Káně. Od podzimu tři posádky: Jestřáb, Krahujec a 
Luňák. Tyto posádky jsou složeny ze skautů, skautek, vlčat a žabiček, v jejich čele jsou vždy 
zodpovědní skauti. Posádka skautská a šestka vlčat a žabiček tvoří divizi. Tyto divize jsou 
shodné s posádkami. Dospělí a roveři tvoří štáb 1. balónové flotily, který vede kapitán José a 
členy jsou lodivodi Viki, Bubík a kormidelníci Žížala, Teniska a Mravenec, a štábní 1. 
eskadru, jejímž lodivodem je Síma a součástí jsou Šrek, Srdce, Grey, Zebra, Chloe, Kečup. 
Vrchní velení má admirál Efendi s náčelníkem štábu Švestkou. 

Schůzky a výpravy: 

Oddílové schůzky jsou ve čtvrtek od 16.30 do 18.30, poté zůstávají kormidelníci 
(poddůstojníci) a vedení oddílu na pravidelné půlhodinové poradě. 

Posádkové schůzky (jen pro skauty) jsou v pondělí od 17.00 do 19.00, pod řízením kapitána 
Josého a lodivodů Viki a Bubíka. 

Obojí schůzky probíhají v rekonstruované klubovně vedle knihovny ve Vřesině. 

Výpravy se obvykle konají v sobotu jednou za dva týdny. Ale pokud okolnosti jinak nedovolí, 
tradiční rytmus se mění, někdy jsou proto například dvě výpravy po týdnu a někdy se výprava 
koná v neděli. Podle možností se snažíme uskutečňovat co nejvíce dvoudenních plaveb 
s přespáním a také samostatné výpravy posádek.  

Materiální vybavení: 

Každý člen má přidělenu svou vestu a pádlo. Každá divize používá jako své plavidlo C9, 
které je uzpůsobeno na přespání šesti osob. Další dvě plavidla C9 jsou Chameleón, kterého 
používá vedení, a Káně, které jsme k plavbě uzpůsobili na podzim 2016 a které je v rezervě, 
až vytvoříme další posádku. Z pramic zůstal pouze Viribus Unitis. Salamander byl prodán 
vodáckému oddílu. Byl rovněž pořízen nový, velký vozík, který slouží hlavně k přepravě 
plavidel C9 a je nyní v naší správě.  

Celkem je tedy v našem vlastnictví 38 pádel, 38 vest, 5 dreadnoughtů a jedna loď.  

Plavební sezóna: 

Letošní sezóna začala 2. dubna na Ostravici a Odře. Vzhledem ke stavu vody některé posádky 
pojaly plavbu jako pěší výlet korytem Ostravice, ale na Odře už jsme pluli.  

V dubnu byly naplánovány dva nácviky na SKARE, jeden se však kvůli špatnému počasí 
neuskutečnil. Druhý z nich, zároveň CK regata na Atlantiku, byl ovlivněn silným větrem, 
kvůli kterému se mnoho lodí cvaklo. Přístavní putovní pohár získala Teniska se svou 
posádkou na lodi S.M.S. Viribus Unitis.  



SKARE 2016 se konalo na Seči ve dnech 28. 4. 2016 – 1. 5. 2016, kde náš přístav VIRIBUS 
UNITIS získal několik významných ocenění, konkrétně Pohár přístavů a titul Jachetní přístav 
roku 2016. Součástí ceny Poháru přístavů byla nová tridentka, kterou jsme po přístavní 
dohodě prodali. Náš oddíl k těmto úspěchům také přispěl. Vlčata Perla, Šakal, Smyčka a 
Spiderman pod vedením kormidelníka Apače vybojovali v kategorii vlčat a žabiček krásné 
třetí místo. O něco lépe si vedli skauti Viki a Bubík s kormidelníkem Mravencem, kteří ve své 
kategorii získali druhé místo. Štít konstruktérů pro nejrychlejší pramici v dálkové plavbě 
(Modrá stuha) a šesté místo v absolutním pořadí získala posádka lodi Viribus Unitis ve 
složení Žížala a Teniska s kormidelníkem Efendim. 

V květnu se pak uskutečnila plavba po Horní Odře. Ke konci měsíce jeli starší členové oddílu 
na Orlík na Sindibád race. Jednak jsme obhlédli táborové tábořiště, vyzkoušeli jsme nové 
oplachtění devítikánoe a jednak jsme posbírali pár bodů do Poháru přístavů, který se bude 
udělovat na SKARE 2017. Vlčata, žabičky a skauti měli pod vedením Šreka a Tenisky pěší 
výpravu.  

Poslední podnik byla opět tradiční výprava s rodiči na Slezskou Hartu. 

Stejně tradiční byl stálý tábor, letos ale na novém tábořišti na Orlíku. 14 dní táboření pod 
stany bylo opět vyvrcholení činnosti celého oddílu (účastnili se plavčíci, lodníci, důstojníci i 
amazonky). Táborová kronika je k dispozici na webových stránkách přístavu VIRIBUS 
UNITIS.  

Stav vody opět nebyl úplně ideální, ale přesto se uskutečnila Expedice Sázava, 30. červenec – 
6. srpen 2016, Stvořidla – soutok s Vltavou – sv. Kilián – Karlův most, „devítikanoe“ C9 
Chameleon, Jestřáb a Krahujec, tři posádky (vždy po pěti lidech, 6x důstojníci, 5x 
poddůstojníci, 4x mužstvo), upluto 170 ř.km. 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 Křetínce, kde jsme vybojovali 
za vlčata a žabičky jedno druhé místo a dvě třetí místa a v kategorii roveři a rangers jedno 
první místo a dvě třetí. Těmito úspěchy jsme získali další body do Poháru přístavů.  Dále jsme 
sjeli Dolní Odru do Polska.  

V říjnu byly celopřístavní Císařské manévry na Opavě, kdy jsme pluli z Jilešovic na loděnici. 
Podzimní prázdniny jsme strávili opět jako celý přístav ve Znojmě na místní skautské 
základně a zakončili naši vodáckou sezónu na Dyji. 

Celkem se našich plaveb zúčastnilo 51 osob (členů oddílu i amazonek). V plavební sezóně 
2016 tak bylo upluto 6526 ř.km, což je o 2345 km více než loni. Rekord v uplutých km má 
letos Efendi, který uplul 396 ř.km. Překonal tak oddílový rekord, který držela Viki, o 126 km. 

Ostatní činnost: 

Na jaře i na podzim proběhly opět vícedenní podniky společně s Osmičkou (a Devítkou). Na 
jaře se výprava konala na chatě v Domašově, na podzim v již zmíněném Znojmě. Dalšími 
společnými podniky byly tradiční Námořnický bál, výprava na Cvilín a každoroční 
Mikulášská besídka v Domě zahrádkářů. 



Nechybělo ani několik pěších výprav, sportovních podniků, Pohádkový les, jarní a podzimní 
údržba lodí, víkendová chata, na které se natáčel skvělý film na Mikulášskou besídku a 
tradiční předvánoční roznášení Betlémského světla a s tím spojené oddílové Vánoce.  

Organizační schéma 20.10.2016: 

Albatros  

velitel: admirál Efendi (kapitánská zkouška), náčelník štábu Švestka (čekatelská zkouška) 

(posádka dreadnoughtu CHAMELEON) 

1.balonová flotila 

(1. + 2. eskadra), jmenovaný kapitán José (čekatelská zkouška) 

(posádka dreadnoughtu CHAMELEON) 

1.eskadra 

(štábní 1.divize + 5.divize), štábní lodivod Viki 

(posádka dreadnoughtu CHAMELEON) 

2.eskadra 

(3.+ 4.divize), lodivod Bubík 

(posádka dreadnoughtu CHAMELEON) 

štábní 1.divize 

(oldskauti, posádka lodi VIRIBUS UNITIS) jmenovaný kapitán Síma (čekatelská zkouška) 

(Šrek-čekatelská zkouška, Zebra-čekatelská zkouška, Srdce, Grey, Chloe, Kečup) 

3.divize 

(skauti-vlčata, posádka dreadnoughtu WEIHE) kormidelník Teniska 

(Obláček, Pírko, Strojvůdce, Dino, Tlapka, Spiderman, Locyka) 

4.divize 

(skauti-vlčata, posádka dreadnoughtu SPERBER) kormidelník Žížala 

(Značka, Sámo, Smyčka, Pinďa, Lochneska, Šakal, Sedmikráska) 

5.divize 

(skauti-vlčata, posádka dreadnoughtu HABICHT) kormidelník Mravenec 

(Apač, Bělásek, Perníček, Bond, Čéče, Bambule, Perla, Pink, Hejkal) 

 

Zvýrazněné funkce mají hlasovací právo: 5 hlasů 



Nárokovaná hodnost: kontradmirál 

Registrováno: 12 činovníků, 26 dětí 

Materiál: 38 pádel, 38 vest, 5 dreadnoughtů, 1 loď 


