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Výroční zpráva o činnosti za rok 2017 

Rok 2017 byl rokem tak říkajíc stabilizačním. Přišli jsme o mnoho vlčat, některá odrostla a 

jiná odešla, takže jsme jich neměli a stále nemáme dostatek. Bylo třeba se také vyrovnat 

s různými rozpory, jak mezi lidmi v rámci oddílu, tak mezi oddíly v přístavu. Tyto problémy 

si žádaly své řešení a také řešeny byly. 

Po celý rok fungovaly tři posádky: Jestřáb, Krahujec a Luňák. Tyto posádky jsou složeny ze 

skautů, skautek, vlčat a žabiček, v jejich čele stojí kormidelníci, nejstarší skauti, a pomáhají 

jim člunaři, kteří se nyní připravují na převzetí kormidelnického žezla.  

Oddíl se člení na dvě divize – 1. divizi (štábní), které velí divizní kapitán Efendi a skládá se 

z vedení, a 2. divizi, která se skládá z dětí a velí jí divizní kapitán Viki spolu s náčelníkem 

štábu Bubíkem a členem štábu Srdcem. 

Tyto dvě divize tvoří eskadru, ve které má každý dospělý specifickou funkci.  

Schůzky a výpravy: 

Oddílové schůzky jsou ve čtvrtek od 16.30 do 18.30, poté zůstává vedení oddílu a podle 

potřeby i kormidelníci na pravidelné půlhodinové poradě. 

Posádkové schůzky pouze pro skauty jsou v pondělí od 17.00 do 19.00. Vede je divizní 

kapitán Viki a náčelník štábu Bubík s pomocí navigátora Josého a člena štábu Srdce.  

Obojí schůzky probíhají ve skautské klubovně vedle knihovny ve Vřesině. 

Výpravy se obvykle konají v sobotu jednou za dva týdny. To se nám od ledna do června 

dařilo více méně dodržovat, ale v novém školním roce bylo mnoho akcí, u kterých nešla doba 

konání změnit, takže výpravy byly často velmi nepravidelné. Je možné, že se i toto podepsalo 

na ne příliš vysoké účasti na některých z akcí.  

Materiální vybavení: 

Každý člen má přidělenu svou vestu a pádlo plus máme i několik rezervních pádel a vest. 

Každá posádka používá jako své plavidlo C9, které je uzpůsobeno na přespání šesti osob. 

Další dvě plavidla C9 jsou Chameleón a Káně, kterých užívá vedení. Káně bylo v červnu plně 

dokončeno a uzpůsobeno k plavbě na pádla, na plachty i k přespání. Z pramic zůstal pouze 

Viribus Unitis, který rovněž používá vedení.  

Plavební sezóna: 

Plavební sezónu jsme zahájili 1. 4. plavbou po Odře. Dále byly na duben naplánovány 

společné přístavní CK manévry, které se ale kvůli nepřízni počasí neuskutečnily. Místo nich 

jsme i přes velkou zimu trénovali na SKARE.  



SKARE 2016 se konalo na Nových Mlýnech ve dnech 28. 4. 2016 – 1. 5. 2016, kde náš 

přístav VIRIBUS UNITIS získal opět Pohár přístavů. Náš oddíl k těmto úspěchům také 

přispěl, hlavně závoděním v kategorii Open netřídové a Dospělí. V této době se čtyři lidé 

z našeho oddílu – Viki, Bubík, Srdce a José účastnili pobytu k Vůdcovským (José) a 

Čekatelským (ostatní) zkouškám, které všichni úspěšně splnili, což můžeme brát jako velký 

úspěch.  

V květnu se pak uskutečnila dvoudenní plavba po Opavě, organizovaná Srdcem ke splnění 

Čekatelských zkoušek. Ke konci měsíce jeli někteří členové vedení oddílu na Orlík na 

Sindibád race. Vlčata, žabičky a skauti měli paralelně pod vedením kormidelníků dvoudenní 

samostatnou výpravu.  

Posledním podnikem ve školním roce 2016/2017 byla opět tradiční výprava s rodiči na 

Slezskou Hartu. 

Letošní expedice byl netradičně plachetní: 15. červenec – 22. červenec 2017, Orlík – Mělník, 

„devítikanoe“ C9 Chameleon, Jestřáb, Krahujec, Luňák a Káně, pět posádek (člunař a 

kormidelník z Krahujce, Luňáka a Jestřába a dvě posádky vedení po čtyřech lidech – 7x 

důstojníci, 5x poddůstojníci, 2x mužstvo), upluto 165 ř.km.  

Vrcholem naší činnosti byl dvoutýdenní tábor na Slezské Hartě 12. – 26. srpna. Naším letošním 

tématem byly objevné plavby Francise Darwina. Téma táborové hry se začalo prolínat naším 

skautským životem již na jaře 2017. Postupně se na schůzky přicházely představit jednotliví 

členové vedení jako postavy posádky lodi Beagle. Díky téměř dobovým kostýmům a 

tematickým scénkám se Josému jakožto vedoucímu programu podařilo navodit atmosféru 19. 

století. Kromě mnohých her, bojovek a soutěží nechyběly samozřejmě regaty, plavby na pádla, 

skautský slib a vodácký křest. Tato obvyklá paleta aktivit byla rozšířena o vědecké zaměření, 

propracovaný systém peněžních pokut a odměn a například i o dražbu lodních zásob na 

posádkový oběd. Novinky se vesměs setkaly s pozitivní reakcí a tak celý oddíl napjatě 

očekává, co přinese tábor v dalším roce.  

V září jsme uskutečnili plavbu po Opavě a plavební sezónu jsme uzavřeli dvoudenní plavbou 

po Odře.  

Celkem se našich plaveb zúčastnilo 38 osob (členů oddílu i amazonek). V plavební sezóně 

2017 tak bylo upluto 4879 ř.km, což je o 1647 km méně než loni. Rekord v uplutých km má 

letos Efendi, který uplul 372 ř.km. Vodáckým „esem“, což je kritérium v množství uplutých 

km, se stala letos jenom Pink. Loni to bylo 13 členů. Po každoročním navyšování uplutých 

km je letos pokles. 

Ostatní činnost: 

V zimě i na podzim proběhly opět vícedenní chaty společně s Osmičkou. Dalšími přístavními 

podniky byl tradiční vydařený Námořnický bál, dobývání hradu Cvilín a každoroční 

Mikulášská besídka v Domě zahrádkářů. 

Nechybělo ani několik pěších výprav, sportovních podniky na bazén či do sportovní haly, 

jarní a podzimní údržba lodí, chata v době podzimních prázdnin, na které se natáčel skvělý 

film Pán prstenů: Dvě věže na Mikulášskou besídku, samostatná výprava posádek bez vedení 

a tradiční předvánoční roznášení Betlémského světla a s tím spojené oddílové Vánoce. Na 



Pohádkovém lese jsme se letos nepodíleli, protože byl kvůli špatného počasí přesunut na jiný, 

pro nás nevhodný termín.  

V září se pod vedením Josého a s pomocí dalších členů oddílu uskutečnil nábor, přesto se ale 

nepřihlásilo mnoho dětí a naše počty dětí se stále pohybují mezi 22 – 26 dětmi. 

 

Organizační schéma 20. 12. 2017: 

Albatros  

Posádky 

Tb.28 Weihe (Luňák): 

kormidelník TENISKA, člunař OBLÁČEK, PUMPIČ, STROJVŮDCE, RIVAL, Locyka, 

Orlík, Dino 

Tb.31 Sperber (Krahujec): 

kormidelník ŽÍŽALA, člunař PÍRKO, ZNAČKA, SMYČKA, PŘILBA, Sedmikráska, Hejkal, 

Bojler 

Tb.32 Habicht (Jestřáb): 

kormidelník MRAVENEC, člunař APAČ, PERNÍČEK, BAMBULE, MESSI, Pink, Ozzy 

Tb.33 Bussard (Káně): 

kormidelník ŠVESTKA, člunař SRDCE, JOSÉ, POVIDLO 

SMS Chamäleon (Chameleón): 

kormidelník EFENDI, člunař GREY, SÍMA, ŠREK 

SMS Viribus Unitis (Společnými silami): 

kormidelník VIKI, člunař BUBÍK 

 

Divize 

1.DIVIZE – štábní 

SMS Chamäleon, SMS Viribus Unitis, Tb.33 Bussard, 

Divizní kapitán: komodor Efendi 

2.DIVIZE 

Tb.28 Weihe, Tb.31 Sperber, Tb.32 Habicht 

Divizní kapitán: poručík řadové lodi Viki 

Náčelník štábu: poručík řadové lodi Bubík 

Člen: poručík řadové lodi Srdce 



 

Eskadra 

I.ESKADRA 

1.divize, 2.divize 

Komodor eskadry: komodor Efendi 

Náčelník štábu: korvetní kapitán Švestka, 

Navigátor: korvetní kapitán José 

Pokladník: korvetní kapitán Síma 

Hospodář: fregatní poručík Šrek 

Strojník: lodní praporčík Grey 

Člen: poručík řadové lodi Povidlo 

 

29.12.2017, Srdce 


