
 

 

 

 

 

 

 

8. 
vodní oddíl 

Ostrava 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.díl - Prvních 8 let 



 1

 

 

 

 

 

1967 – 1971 

 

V roce 1967 byl provozován několika dospělými bývalými členy Junáka (věk 48 – 50) v Ostravě 

tábor na Hadince u Budišovky, v levém to přítoku Odry. Z těchto osob (dospělí i mládež) vzniklo 

posléze v roce 1968 v Ostravě-Porubě několik skautských oddílů. Připomenuta budiž vzpomínka 

bratra Horčičky, účastníka tohoto tábora. Jak tyto oddíly vznikaly. „Byly rozeslány informace, že 

zájemci o členství v Junáku se mají dostavit na hřiště na ulici Jindřicha Plachty. Ovšem zájemců 

přišlo tolik, že muselo být vytvořeno několik oddílů. Základem byli účastníci onoho tábora na 

Hadince. Zájemci o členství byli rozpočítáni. Těchto dvanáct 1. oddíl, těchto dvanáct 2. oddíl … 

atd. Zájemců o členství přišlo tento den asi 60. 

V tuto dobu, není jisté jestli až tam, či dříve nebo později vznikl i 8. oddíl. Oddílovým vůdcem, 

který se již účastnil i tábora na Hadince byl bratr Jiří Kubeš – Kim. Ten vedl oddíl v celé jeho 

skautské etapě až do roku 1971. Oddíl měl klubovnu upravenou z atomového krytu na Hlavní 

třídě 1025. Klubovna se skládala ze tří místností + kancelář se skladem, sociální zařízení a to o 

ploše větší než 300m². Největší místnost sama o sobě měla více než 100m². Pamětníci vzpomínají 

jak se v ní konala skautská akademie porubských oddílů. 

Počet členů neustále vzrůstal a skoro současně vznikla 8. smečka vlčat, jakožto integrální součást 

8. oddílu skautů ovšem se samostatným programem a schůzkami. Výpravy bývaly společné. 

Členem vlčí smečky byl od roku 1968 i Efendi, který vedl posléze 8. vodní oddíl od roku 1990. 

Oddíl měl 4 družiny – lišky, daňky, sokoly a marabu, kteří se scházeli na svých samostatných 

družinovkách od pondělí do čtvrtka (ve středu byla v jiné místnosti schůzka vlčat), v pátek byla 

oddílovka celého oddílu. 
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První tábor proběhl v údolí Raduňky v roce 1968. Druhý byl v Údolí čápů (Sezina u Kyjovic) v 

roce 1969. Třetí proběhl na Slovensku na levobočním (východním) přítoku do Oravské přehrady. 

Čtvrtý byl už po přechodu do organizace Svazarm v roce 1971 v hájence mezi Ostravou a 

Hradcem nad Moravicí. Tábory v roce 1968 – 1970 byly stanové na podsadách a účastnilo se jich 

vždy přes 30 členů oddílu.  

Zvláštní průběh měl tábor v roce 1969, kdy první týden neustále pršelo až si rodiče odvezli 

polovinu mladších členů, zvláště vlčat. Pak je zase vraceli. Táborová podkova stanů mezitím 

musela být narovnána v řadu, protože půlka tábořiště byla zatopena.  

8. oddíl + 8. smečka vlčat byly součástí 4. střediska v Ostrava-Porubě s názvem Vatra, 

součástí střediska byl ještě 11. oddíl a 11. smečka vlčat. Dívky středisko nemělo. 

Každá městská čtvrť měla v 60-tých letech své středisko a své číslování oddílů. Středisek je 

udáváno 6 v daném období. 

Podle dochované registrace z roku 1970 byl vůdcem 8. oddílu Jiří Kubeš, jeho zástupcem Petr 

Broskevič, vůdcem 8. smečky Otakar Večerka. Počet členů v 8. oddíle při registraci byl 35 + 10 

doregistrovaných v červnu a 8. smečka měla 28 + 6 doregistrovaných v červnu. Registrace z roku 

69. Střediskovým vůdcem byl Václav Kutač, ředitel pily v Kyjovicích. V roce 1971 bylo 

středisko převedeno pod Svazarm. Odešel Kim a většina roverů a skautů. Pod hlavičkou 

Svazarmu se oddíl dál rozpadal až zmizel (asi rok 1973). 

Zaměření oddílu bylo v letech 68 – 70 klasické: 

praktické znalosti se procvičovaly v klubovně, uzlování, zdravověda, morseovka (vlastní 

bzučák), poznávání přírody, totéž i venku na výpravách, táboření, vaření na ohni, stavba stanů, 

přístřešků a spousta her. Nejoblíbenější hrou v klubovně byl ping-pong (vlastní stůl), hokej s 

hadrem a chytání padajícího smetáku. Venku pak ragbíčko.  

Na vícedenních výpravách se spalo pod jehlany složenými ze dvou kosočtvercových celt. Každý 

člen ji nosil stočenou jako bandalír kolem batohu. Karimatky v té době nebyly a pod spacák se 

nasekalo chvojí. Bylo dobrou praxí netrhat jednotlivé větve z jednoho stromu, ale každou 

větvičku z jiného. Na stálém táboře se používaly podsady, které oddíl vlastnil a které každá 
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dvojice sbírala ze tří bočních kusů (dvou předních a dvířek) k sobě na jeden stan. Nakonec se 

postavil jehlan. Nejčastější směr výprav byl mezi Porubou a Hradcem nad Moravicí. V této 

oblasti u Jakubčovic také byl v roce po táboře na Raduňce vybudován srub, na který se pořádaly 

výpravy v zimě či za špatného počasí. Byla to jen bouda z nosných trámů, vevnitř pobitá 

sololitem nebo dřevotřískou, z venku pak krajinkami. Spalo se na půdě. Ve vzdálenosti asi 1 až 2 

km od oddílové boudy si roveři postavili nádherný klasický srub z kulatiny a s krbem. Moc se 

všem líbil. Ve srovnání se strohou oddílovou boudou měl westernovou atmosféru.  

 

1990 

 

Oddíl obnovil Efendi 22. února v 17h.  

 

Když končila v roce 1989 vláda komunistů a začal se budovat Junák, rozhodl se tehdy Efendi, že 

by pomohl nějakému středisku. Protože o nových oddílech nevěděl, zašel do Svinova, do 

střediska Strážci (původní skautské středisko z 68-70, pak pionýrská skupina do roku 89 a pak od 

roku 89 skautské středisko), kde nabídl své služby. Protože to bylo ve středu, měl schůzku 3. 

dívčí oddíl, který vedla Iva Škrovová – Viki. Ta pravila Efendimu, že jich je dost a nikoho 

nepotřebují, ona že vede holky a kluci ani snad taky nikoho nepotřebují. Když ne tak ne! V lednu 

se Efendi z novin dozvěděl, že v Mariánských Horách zakládají skautské středisko. Opět nelenil a 

šel své služby nabídnout tam.  

Bohužel středisko zakládali, ale dospělí měli plno aktivit, už jen děti. Zpráva v novinách byla 

nepřesná. Ovšem takových co chtěli pomoct bylo tam více. Tehdy Miloš Kupec – Šíp, vyzval ty, 

kteří jsou z Poruby, aby se posadili ve vedlejší místnosti. Slovo dalo slovo a ze Šípa vypadlo, že 

byl v 11. oddíle 4. střediska Vatra, a že má kontakt na Václava Kutače. Domluvil tedy schůzku na 

13. února v restauraci Morava, nynější sportovní prodejna Avanti u kruhového objezdu na Hlavní 

třídě v Porubě. Na ustavující schůzky 4. střediska Vatra se sešli Václav Kutač – Čočo (bývalý i 

současný vůdce střediska), Miloš Kupec – Šíp (skaut 11. oddílu, nyní vůdce smečky vlčat), 

Jaroslav Vít – Pískle (skaut 5. oddílu, nyní zástupce vůdce smečky), Rudolf Janáček – Rolf (člen 

BVU, bývalý vedoucí 30. oddílu pionýrské organizace Poutníci, následník 11. oddílu skautů, nyní 

vůdce skautského oddílu), Jan Bolek – Efendi (vlče 8. oddílu, zástupce vůdce skautského oddílu). 
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Byl proveden pokus získat zpátky bývalé klubovny 8. oddílu na Hl. třídě 1025. Nepovedlo se pro 

nevyjasněné majetkové vztahy. Klubovna 11. oddílu na Náměstí Boženy Němcové 659. V této 

klubovně větší pionýrská skupina Rudý kruh registrovaná pod TJ SNB Rudá hvězda povolila ve 

čtvrtek možnost schůzek skautskému oddílu od 5 do 7h večer. Vlčata se měla možnost scházet 

někde jinde. Byly rozneseny letáčky po Porubě a ve čtvrtek 22. února 1990 byli účastni Rolf, 

Efendi, Lukáš Kotrba-Hadži, Pavel Hanák a Lojza Slovák. Později se dostavila Radka Janáčková, 

15tiletá dcera Rolfa. S jejíž pomocí chtěl Rolf vytvořit dívčí oddíl. Na další schůzku přišel navíc 

Radim Vaculík, Panda, Petr Cinger, Stanislav Taraba, Jana Uhrová, Eva Bergerová, Gabriela 

Nidrová. Další schůzka už byla s dalšími lidmi: Lucie Hořčičková, Kateřina Janošcová, Aleš 

Poloch, David Bartoš, Martin Uherek. První výprava byla 24. března do Údolí Čápů na Bítovský 

mlýn. Oddíl již v té době vytvořil 3 družiny. 2 chlapecké – medvědy (rádce byl Grizly) a 

netopýry (rádce Hadži). 1 dívčí – lišky (rádkyně Indiánská babička Radka Janáčková). Celkem 

asi 15 skautů a skautek. Protože prostředí schůze nevyhovovalo, bylo využito možnosti scházet se 

na ulici Bohuslava Martinů ve Stanici mladých turistů (dříve dům dětí a mládeže).  

Od dubna začínají samostatné schůzky družin. Schůzku medvědů (všichni členové mají 

přezdívku podle nějakého medvěda) řídí Rolf, netopýry Efendi, lišky Indiánská babička. První 

výprava s přespáním byla Chata Úmluvy 12. - 13. dubna 1990 u Klokočůvku v údolí Moravice. 

Účast 12 skautů a skautek.  

 

Ovšem výpravou, která se nesmazatelně zapsala do historie oddílu byla Dešťová výprava z 25. – 

26. května proti proudu Raduňky. Jedinečnou se stala 24 hodinovým deštěm, přepadením třemi 

zakuklenými občany z místní vesnice ve věku do 15ti let, kteří se ovšem sami zarazili, jak 

později řekli, když od večerního táboráku zaslechli, ať si dají pozor (my jsme kroužek karate), a 

dále tím, že všichni měli klíšťata (rekord byl 16 na jedince). Tábor se konal v tomto roce na louce 

u Odry v katastru obce Klokočov pod názvem Tábor u hadí řeky. Oficiálně byl od 2. do 22. 

července, ale předvoj přijel již 29. června v pátek. Tábor měl neopakovatelnou atmosféru tím, že 

nikdo nic neuměl.  

Rolf sice před léty tábor i vedl, někteří další na různých táborech byli, ale nikdy nezačínali z nuly 

na zelené louce. Na louce byly postaveny stany puťáky a avie vyklopila 9 kubíků krajinek. 

Všichni chodili do lesa na sušky, z těch se stavěla kuchyň. Také se kopala odpadovka, latrína. A 
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hlavně, sbíjely se podsady. Ovšem nejdříve se musely nařezat krajinky. Obtíže byly nečekané, 

stálé a všudypřítomné. První tři podsady byly sbité v neděli večer po úmorné 3denní práci. 

V pondělí, když přijela druhá půlka táborového osazenstva, byla k večeru jakž takž připravena 

k použití kuchyň. Ve středu ještě nebyly stany hotovy, ale všichni už v nich museli spát a putovní 

stany se zabalily, i když většina ještě neměla v podsadách postele. Ve čtvrtek si všichni jakž takž 

dodělali postele. Uřezal se stožár a začal se loupat. V pátek se dělaly rošty do stanů a teprve 

odpoledne byla hotová chlapecká latrína, také byl postaven stožár. V podstatě po týdnu perné 

práce začal tábor, i když ještě v dalším týdnu se dělala brána, zábradlíčko kolem tábora, můstek 

přes řeku atd.  

Základním programem dne byla kuchyňská služba (vaření a udržování pořádku). Předávání 

služeb bylo někdy vražedné a zpoždění kolem oběda běžně dosahovalo hodiny někdy i 

dvojnásobku. Tábor tvořily čtyři družiny. Vydry a lišky po 4. Medvědi 5, netopýři 4. Na poslední 

tábor přibyla ještě jedna dívka liška a jeden hoch netopýr. Kromě těchto organizačních a 

technických záležitostí pokračovalo plnění úkolu skautské stesky (hlavně nováčkovská zkouška). 

Taky se hrálo několik hromadných her a soutěží mezi družinami a navštívil se Vítkov. U 

táborového slavnostního ohně složilo slib, v sobotu 14.7. 1990, všech novopečených skautů a 

skautek (také Rolf a Efendi) do rukou návštěvy vůdce střediska Václava Kutače (Čoča).  Dále 

proběhli noční hra, návštěva v Novém Jičíně u Kopřivnických skautů. Tábora se účastnilo 20 

skautů a skautek (přijeli na týden) + Rolf a Efendi. V srpnu vedl Efendi 2 roverské pouti pro 

zájemce. Jednu podél hadí řeky, druhou na zatopené lomy (Žulová a Vápená).  

 

Také se podařilo získat místnost pro oddíl v bývalé školce na 7. obvodě na ulici E. Famíry. Tuto 

možnost získala tři střediska Junáka v Porubě. Poslední katolické mělo klubovnu na faře. Na 

zahajovací schůzce střediska vznikl z družiny medvědů + vlčat 11. oddíl skautů a z lišek a vyder 

12tý a z netopýrů 8. oddíl. Protože po táboře bylo u netopýrů asi 7 lidí, byl od medvědů přibrán 

Panda, který se stal jejich rádcem a zároveň byla z netopýrů vydělena polovina lidí a otevřena 

družina Čápů pod vedením René. Celkový stav oddílů byl v říjnu asi 10 členů + Efendi. Z každé 

družiny jsou vždy přítomni 3, 4. Družinový pokřik Čápů: Čápi, velký zobák mají, ničeho se 

nelekají. Netopýři mají už od jara: Temnou nocí k cíli míří jen družina netopýří. Zbývajícími 

oddíly 4. střediska je 8.oddíl nazýván „Ti pitomí ptáci“.  
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Vrcholem podzimní činnosti je velká hra celého střediska ve městě nazvaná Velká detektivní hra. 

Také se hraje stolní hra Bitva o Anglii, kde se přišel podívat i folkový zpěvák Jaromír Nohavica. 

Také začaly být provozovány herní odpoledne. Podivné také bylo, když si Efendi zlomil nohu na 

country bále v pátek, zvláště, když s celým oddílem měl v sobotu bruslit na zimním stadionu. 

Líbila se též jako akce středisková žranice.  

 

 

 

1991 

 

Po roce činnosti byli zaregistrováni tito členové: Koterba Lukáš - Hadži, Vaculík Radim -  Panda, 

Kervin Daniel - Roy, Směja Karel - Šmudla, Šrámek Alfréd - Jerry, Smirk Radovan - Šošon, 

Adam Michal, Jedlička Lumír - Platýs, Hanák Pavel - Mlsoun, Ščerba Libor - Píďalka, Štursa Jan 

- Blesk, Lipala Pavel - Pružinka a Efendi.  

O pololetních prázdninách byla výprava do loveckého srubu na Borůvkové hoře v Rychlebských 

horách. Oddíl odtud donesl na nosítkách (nesli ho 4) velký kámen, který s nápisem byl umístěn, 

dodnes je vidět, na západní stěně mohyly Ivančena. Byl zahájen prodej oddílových nálepek a 

hodnocení 100%ní muž (docházka v měsíci). Na potoce Porubka se jela první Modrá stuha 

(popohánění pingpongových míčků na čas vodou). Netopýři – rádce Panda, podrádce Větrník. 

Čápi – rádce Hadži, podrádce Jerry. Od prosince do června byl oddíl 3x na výpravě v Beskydech, 

z toho jednou družiny samostatně. Také byl na podzim a poté ještě navštíven bazén v Porubě. 

Provozováno bylo plavání, potápění a vodní polo. Jako mor se šíří v oddíle touha hrát na schovku 

v zahradě školky, co v ní je klubovna. Také se stále hraje. Také se provozuje semafor a lasování. 

Družiny provozovaly samostatné družinové podniky, výpravy a bazén. Oddíl si pořídil vlajku a 

družiny dostaly také své. Oddílová vlajka má na líci tři svislé pruhy, zelený, bílý, zelený a na 

bílém pruhu je uprostřed osmičkový uzel (červený). Na rubu je na zeleném podkladu zlatavým 

nápis 8. oddíl Ostrava – Poruba a Vždy připraven. Na hrací schůzce se hraje Diplomacie.  

 

Ve skautském roce 1990 – 91 bylo bodováno takovýto počet členů. Záři 9 v říjnu 13, v listopadu 

13, v prosinci 14, v lednu 11, v únoru 8, v březnu 8, v dubnu 12, v květnu 10, v červnu 10. Pořadí 

v celoročním bodování: 
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1. Šmudla 

2. Panda 

3. Jerry 

4. Hadži 

5. Platýs 

6. Píďalka 

7. Blesk 

8. Jablíčko 

9. Kružinka 

10. Kovboj 

 

Těchto 10 členů + Efendi + otec od Hadžiho Tom jelo na tábor. Oddílem navíc prošli: 

Dan, Větrník, Bonbon, Mlsoun, Váňa, Daněk, Šošon, Cvrček, Mustang, Platan, Honza, Pavel, 

Rampouch.  

 

Tábor u Medvědího jezera se konal od 1. do 21. července u vododromu Barnov, ve vojenském 

prostoru Libavá na řece Odře. Na tanky uježděné louce, s celodenním sluncem na břehu jezera,  

byl předvojem postaven tábor ve tvaru třístěžňové fregaty. Podsadové stany tvořily kajuty 

sestavené do tvaru paluby z které se tyčily 3 stěžně s ráhny a provazovými žebříky, po kterých se 

dalo vylézt do strážních košů. 400 m směrem na západ se nacházel tábor 4. dívčího oddílu 

z Moravské Ostravy. Tábor se stal přelomem v činnosti oddílu.  

 

Od jara vrtala Efendimu hlavou myšlenka změnit charakter oddílu na vodní. Po celé jaro k tomu 

připravoval prostředky a vyvrcholení bylo na táboře. Samozřejmě osobité. Tábořiště ve tvaru lodi 

a 4 zapůjčené pramice od 18. oddílu vodních skautů z Havířova, kteří měli mít tábor v dalším 

turnusu. Krajský kapitán Unra z Havířova slíbil zapůjčení dvou lodí na plavbu z Medvědího 

jezera (tak byl nazvaný vododrom Barnov) do Ostravy. Ovšem toto však členové oddílu netušili, 

když šlapali od vlaku z Černé ve Slezsku směrem k táboru. Na mostě přes říčku Budišovku je 

Efendi vyzval, aby se postavili na hranici stínu vrhaného stromu na půlku mostu. Když tak 

učinili, zavelel jim KROK VPŘED! Jakmile vstoupili do slunce oznámil jim, že se právě stali 

vodními skauty. Družiny jsou posádky a rádcové kormidelníci. Zbytek cesty proběhl za 
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komentářů, co to zase ten Efendi vymyslel za blbost a píděním se po podrobnějších informacích. 

Táborová činnost započala dostavením tábora. Kuchyň a stěžně již stály, bylo potřeba dostavět 

kajuty, stany. Tento rok to s podsadami bylo lepší. Byly půjčené, takže je stačilo sešroubovat. 

Totéž vnitřní vybavení stanu. Zásadní problémy však byly dva. Jedním z nich bylo dostavení 

pomocných staveb (latríny a mola). Druhým byly kuchyňské služby. Na obou problémech se 

podepsala nezkušenost. Z účastníků loňského tábora byli přítomni pouze Efendi a 2 kormidelníci. 

Rádcové posádek, družin. Panda – Clipper (dříve netopýři), Hadži – Briga (dříve čápi). Důležitou 

pomocí byl Tom, otec Hadžiho, který vykonával lékařský a kuchařský dohled.  

Problém s latrínou měl na starosti Clipper. Již první den večer přišel Panda se slzami v očích, že 

jim to nejde, že už nemůžou. Po odpovědi, že jejich posádka nebude mít jinou činnost, dokud 

nebude latrína stát, byla druhého dne latrína hotova. …………. trvala podobná činnost stavby 

mola, bez takto dramatických okamžiků, jeden den. Hlavní náplní tábora byly činnosti 

vyžadované skautskou hosteskou přejmenovanou na lodnickou knížku. Zásadní novou náplní byl 

výcvik v pádlování a řízení lodi. Efendi a Tom, kteří měli zkušenosti s kanoistikou, avšak ne 

velké a pouze s kanoema, začali cvičit každý jednu posádku. Ty si vedli palubní deníky o činnosti 

na vodě a uplutém čase a km. Velkým problémem byly kuchyňské služby, které dle zkušeností 

nestíhaly včas uvařit. Tím, že každá posádka měla 5 mužů a jeden z nich musel každý den zajet 

na kole do obchodu v Černé nakoupit a tím byl mimo provoz na celé dopoledne, museli 4 

zbývající nadělat dříví a začít s vařením. Protože nejzkušenější byl kormidelník, musel jet do 

obchodu. Zvláště z počátku. Pak záleželo jak se k věci postaví nezkušený člunař, podrádce. 

Naštěstí jak Jerry, tak i Platýs se jakž takž do role vedoucího směny vpravili. Později jezdili 

nakupovat oni. Ale problémy s kuchyňkou přetrvaly do konce tábora. Protože v předtáborových 

informacích pro rodiče byla názorně předvedena adresa, na kterou mohou svému potomkovi 

posílat poštu, v této formě: Lodník Petr Kachna, Fregata, prodejna Jednoty 019, Čermná ve 

Slezsku, 74901, zhusta se stávalo, že Petru Kachnovi (později přezdívanému Čenda), došly 3, 4 

někdy i více dopisů. Tyto se musely rozlepovat a pátrat, kdo se pod imaginárním členem oddílu, 

který byl samozřejmě hned přijat, skrývá. Další novinkou bylo zavedení Poseidon News, 

táborových novin, které psala admiralita, členové vedení po večerce. Hadži, Panda, Tom a 

Efendi. Obsahem byla činnost oddílu za celý den. Již tehdy se stávalo, po několika dnech narostla 

únava a spánkový deficit, že admiralita nad Poseidon News usínala, takže vznikla otázka: „Co 

tam mám ještě napsat?“ a odpověď: „Nakresli tam velký obrázek.“  
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Zajímavý článek vyšel ke stavbě latríny v Poseidon News, č. 2.  

 

Dvoudenní půst 

Přesto, že mužstvo fregaty stravu přijímá a konzumuje, vylučování nestravitelných zbytků jim 

není souzeno. Marně se kapitán svíjí pod dílem svých zauzlených střev. Výstavba latríny je ve 

skluzu. Zkolaudována a využita teprve dnes, v pozdních hodinách večerních.  

 

Fregatou byl nazván onen táborový trojstěžník. Další zajímavou a oblíbenou činností byla ruleta. 

Když někdo nesplnil svůj úkol, či jinak ho byla třeba potrestat, šel si vsadit na ruletu. Jeho jméno 

se ocitlo v číslech, která zvolil. Když pak bylo třeba vykonat něco zvláštního, nějakou 

nepopulární činnost, zatočila se ruleta. Protože počasí bylo po celé 3 týdny nádherné (pršelo 

jenom 2x po hodině), staly se oblíbenými radovánkami námořní bitvy. Clipper a Briga kolem 

sebe kroužili a pořád i cákáním pádlem, ešusu a jinak se snažili navlhčit soupeřovu posádku. 

Posléze došlo k abordáži a vítězem byla ta posádka, jejíž alespoň jeden člen zůstal na palubě. 

Ostatní navštívili žraloky. Kulturní život zprostředkovával Platýs, který spal sám a měl tak 

v kajutě místo na oddílovou knihovničku. Protože dívčí tábor byl nedaleko, docházelo ke 

vzájemným kontaktům. Jak při činnosti plánované, tak i jiné. 

Opět komentář Poseidon News č. 4. 

 

Rázná domluva 

Píďalka: „Byla tady Daisy a ptala se kolik je hodin.“ 

Anonim: „A co jsi na to řekl?“ 

Jerry: „Že Blesk tady není.“ 

Stalo se včera: 

Blesk: „Efendi, mohu jít do vedlejšího tábora?“ 

Efendi: „Ano, ale oznam to svému kormidelníkovi, jestli souhlasí, aby o tom věděl.“ 

Blesk: „Jerry, můžu?“ 

Jerry: „Nikam nepůjdeš.“ 

Mezitím: 

„A mohu si svůj dvou metr k pozorování přírody vytyčit poblíž vedlejšího tábora?“ 

Blesk. 
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V posádce brigy došlo na výměnu kormidelníka, kterým se stal Jerry. V lodnické knížce je zápis 

pozorování přírody, čtverec o stranách 2m. Na lodích bylo prozkoumáno medvědí jezero, zvláště 

pak jeho okraje zarostlé v deltě hadí řeky rákosím a oba ostrovy. A právě mezi průlivem 

Laperousovým, mezi ostrovy a deltou řeky se nacházel obrovský potopený kmen připomínající 

hrocha. Člunaři Clipperu tam odplula loď a opět Poseidon News č. 4. 

 

Černá kronika 

 

Přistižen uprostřed jezera s obnaženým pohlavím byl bocman Clippera, který močil z hlavy 

hrocha, přičemž zrádní kamarádi mu odvlekli houseboat.  

 

Další den byla velká hra na pašeráky na vodě s dívčím oddílem, která se opakovala v průběhu 

tábora ještě 3x. Základní problém byl udržování pořádku v kajutách. Některé kajuty nedostaly za 

5 dní ani bod. Šmudla, Kovboj, obdobně jednou Platýs, Píďalka, Blesk, Jablíčko.  

Poseidon News č. 8. 

 

Křeček v kajutě 

 

Při šífvizitě byl mezi plavčíky objeven křeček a hamoun, který schovával od začátku tábora, tedy 

7 dní, řízek. Kapitánovi tvrdil, že ho má pro případ ztroskotání. Vzhledem k tomu, že naše 

Fregata nemůže ztroskotat, nebylo mu uvěřeno. Pro výstrahu všem je to plavčík Pružinka. 

 

Dvoudenní výprava BOOT AM FUS na kole k pramenu řeky Odry (Hadí řeky), byla náročná 

svým stoupáním na náhorní plošinu nad jezerem, za slunečního šílenství (přes 30° ve stínu). 

Někteří odpadli a vrátili se do tábora. Cestou na významných místech odpočinku byly stavěny 

Pádraosy. K prameni vytrvali a dorazili plavčíci Jablíčko, Píďalka, Pružinka, lodník Hádži, 

bocman Platýs, kormidelník Jerry, Panda a kapitán Efendi. Závěrečný dojezd k jezeru byl ještě 

dramatický viz. PN č. 9. 
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Sebevrah 

 

Padesát kilometrů v hodině a smrt v očích, řítil se plavčík Pružinka ze závěrečného skopečku, 

vydávaje přitom řev orangutaního samce a zapomínaje přitom brzdit. Dopadlo to výborně. Ty 

svodidla se ještě našly, sice nepoužitelné, ale byly tam. Zocelené tělo plavčíka vydrželo však vše.  

Proběhl Hoganův závod s dívčím oddílem, běh dvojic pozpátku držících se za ruce kolem jezera. 

V polovině tábora se dostavil Poseidon, aby pokřtil novopečené vodáky. Tímto datem se stal 

oddíl vodním. 11.7. 1991. Pokřtěni byli tito: Panda, Platýs, Jerry, Šmudla, Blesk, Jablíčko, Hádži, 

Kovboj, Píďalka, Pružinka, Efendi. Večer pak někteří složili skautský slib.  

Opět domluvena a provozována bojová hra s dívčím oddílem. Další hra Piráti a Španělé 

jednoznačně vyzněla pro piráty. Večer společný táborový oheň s dívkami. Provozován triatlon a 

odlévání stop. Triatlon za hodinové průtrže mračen. 

Lodnické zkoušky, vyvrcholení Námořní akademie, úspěšně absolvovali Panda, Platýs, Jablíčko. 

Vyvrcholení tábora byla závěrečná dvoudenní etapa táborové hry. Půlnoční vstávání, výdrž a 

schopnost prokázala posádka Brigy, která tak zvítězila v závěrečné honbě za pokladem. Večer 

vypukla vzpoura, na hlavní stěžen vytáhnuta rudá vlajka viz. PN č. 17. 

 

Pravda vítězí II. 

 

Kapitán a lodní lékař zděšeně prchli z paluby. Revoluce řádí. Fregata přejmenována na fregatu 

V.I. Lenina. Srp na rudé vlajce málem rozpáral brámovou plachtu. Pjeny též revoluční písně. Při 

závěrečné žranici připadla půlka rožněného kuřete na člena. Při závěrečném táborovém ohni se 

projevila naplno únava z předchozích dní a hry s brzkým odchodem do kajut. 

 

Tábor předán 18. oddílu z Havířova, dvě pramice naloženy. Vojáci zvedli stavidla a zahájena 

byla plavba domů do Ostravy. Několikrát šli všichni přes palubu, i bagáž plavala. Naštěstí všichni 

přežili úzké koryto, kde by se pramice při otáčení vzpříčila. Leč podmínky WW II-III byly občas 

nad síly nedostatečně vycvičeného mužstva. Naštěstí vše dobře dopadlo. Na zastavení v Odrách, 

kde se divili, co dokáže „sežrat“ smečka obsadivší salónek. Druhý den byli vojáci pouštějící vodu 

zprdnuti důstojníky, že ji pustili moc a proto nepustili nic. Oddíl tedy provozoval vodní turistiku, 

dílem plul a dílem tlačil pramice až k jezeru v Mankovicích viz PN č. 20. 
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„……. a za ním považte ani pramínek vody. Přítomné vesnické děti s radostí oznámily, že od 

rána již vodu neviděly.“ 

 

Pro lodě i mužstvo byla najata Avie, která vše přivezla až do Košatky n. Odrou. Tam byla 

následující den odhalena díra v lodi a provizorně zalepena. Triumfálně bylo dopluto v pozdních 

odpoledních hodinách do Ostravy. 

 

V září byl zahájen nový skautský rok bez Pružinky, ale se čtyřmi plavčíky: Monty, Fox, Puzzi, 

Rampouch. Byla založena třetí posádka.  

Složení oddílu: Kapitán Efendi, Clipper – kormidelník Panda, Briga – kormidelník Jerry, 

Brigantina – kormidelník Hádži. Hlavním podzimním podnikem bylo napříč Prahou přes dva 

jezy. Naposledy oddíl vystupoval v pozemních zelených krojích s klobouky. Přespání bylo 

zajištěno v přístavu vodních skautů pod Vyšehradem – kapitán Ran, který také zapůjčil pramici 

na závod. Historická posádka ve složení Panda, Hádži, Jerry, Puzzi a Efendi dojela čtvrtá od 

konce. Účasten byl i Píďalka, ale ten se díval ze břehu.  

Došlo také k osobním rozepřím a Panda s Hádžim se porvali (vyvrcholení konfliktů s kořeny na 

táboře). V říjnu Hádži oznamuje, že v oddílu končí, kormidelníkem Brigantíny se stává Platýs.  

Poslední velkou výpravou byla dvojdenka na Čantoryju (Slezské Beskydy), která se vyznačovala 

špatným sbalením bagáže všech plavčíků a opařenou Mikyho nohou vřelou vodou z kotlíku na 

čaj. Počasí bylo krásné a výprava se jinak líbila.  

Od tohoto podzimu začínají pravidelné měsíční mistrovství jednotlivců v jednotlivých skautských 

disciplínách.  

Další plavčíci: Romeo, Seržant, Kalimero, Klouzek. 

Výprava – Dobývání hradu Úvalna. 

Od konce října se pracuje na zprovoznění bývalé klubovny 8. oddílu (1968-1970), na Hlavní třídě 

1025. Schůzky jsou však zatím ve školce na ul. Famíry. Proběhla také první Mikulášská besídka 

na kterou osmička pozvala zbývající oddíly teď nového přístavu. Ten byl založen na podzim 

v tomto složení: kapitán Sandy, 5. dívčí oddíl – Daisy, 7. smečka vlčat – Jerry, 8. oddíl – Efendi. 

Program připravila osmička a bylo to loutkové divadlo z táborové plavby po Odře z Medvědího 

jezera do Ostravy. Druhým bodem programu byl příchod Mikuláše. 
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Už od září zahájen nový způsob vedení oddílu. Pořádkové schůzky nadále vedou samostatně 

kormidelníci. Oddílovku vede Efendi a kormidelníci se střídají po týdnu.  

 

 

 

 

1992 

 

Jubilejní 50. oddílovka proběhla 16.1. 1992. Zde o pololetních prázdninách zahájena tradice 

zimních táborů na Medvědím jezeře. Ubytování ve vojenském baráku. Poprvé použity pořádkové 

vlajky: bílý kříž na modrém podkladu – Clipper, žlutý podklad – Briga, červený – Brigantina. 

Provozovány byly závody lyžařské i na běžkách, bruslení, hry venku i uvnitř. V únoru proběhla 

registrace, oddíl má 15 členů. Vaculík Radim – Panda, Směja Karel – Šmudla, Šrámek Alfréd – 

Jerry, Jedlička Lumír – Platýs, Ščerba Libor – Píďalka, Štursa Jan – Blesk, Lindovský Jan – 

Puzzy, Lapčík Jan – Klouzek, Plosinka Richard – Riki, Žídek Adam – Kalimero, Dekický Jan – 

Básnička, Šťastný Martin – Monty, Škvára Zdeněk – Fox, Šimek Marek – Číňan. 

Od druhého výročí se schází oddíl již v historické klubovně na Hlavní tř. 1025, bude se střídat do 

léta se školkou na ul. Famíry. Provádí se výzdoba klubovny, úpravy prostor, námořní akademie, 

hry a soutěže jak v klubovně, tak na hřišti za klubovnou. Přicházejí tak do oddílu noví plavčíci 

z okolních vchodů. 21. března velká výprava s přespáním na základně vodních skautů 

havířovských na Žermanicích. Tito zapůjčili lodě a nastaly tréninkové jízdy. Tehdy se projevil 

jako nepřekonatelná zvuková bóje plavčík Zipp. Při převrácení kánoe řval na celé kolo a odmítal 

se jí pustit. Po zachránění tvrdil, že kánoi zachraňoval on a ne ona jeho.  

II. ročník Modré stuhy Porubky – plavba ping-pongových míčků s vyvrcholením 1. námořním 

soudem. Obžalovaný Kalimero pro neuposlechnutí (opakované, dlouhodobé) rozkazů shledán 

vinným. Odsouzen na podmíněné vyloučení z oddílu na 1-roční lhůtu.  

Hra ve městě podle slepého plánku s místy pro plnění různých úkolů, cíl Slezsko Ostravský hrad. 

Nejoblíbenější hrou hracích nedělí je Bitva o Británii. 

Stav posádek  Clipper - Panda, Klouzek, Riki, Šmudla, Básnička 

  Briga – Jerry, Blesk, Puzzi, Monty, Hugo, Seržant 
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  Brigantýra – Platýs, Kalimero, Píďalka, Číňan, Zipp 

18.-19.4. Velikonoční Moranice, protože oddíl je stále členem Svazu vodáku Moravy a Slezska, 

účastnil se kotorského závodu z Podhradí do Žimrovic. Spalo se v kempu na Podhradí společně 

se 3 členkama dívčího 5. oddílu.  

Začátkem května opět Žermanice. 

UFO výprava – poslední před táborem vedla na Muřínkový vrch v Beskydech, kde bylo 

přespáno. Také byl odhalen pomník Fregatě. Vypálený „samorost“ se dodnes nachází v klubovně. 

V dubnu Efendi, Sandy, Unra + 1 člen z Havířova vylaminovali čtyři skořepiny P520. Do tábora 

nechal Efendi udělat výdřevu ve Stolařském učňovském středisku v Třebovicích. 

 

Tábor Na mělčině  1.-21.7. 1992 

Lužnice 75 km 

Nežárka 1 km 

Otava 3 km    

Vltava 153 km  celkem 232 km 

 

Tábor začal půvabně. Tím, že při přepravě mužstva z klubovny do stolárny v Třebovicích 

autobusu upadla zcela nenahraditelná páčka z motoru a ten tak odmítal jet. Viz. PN 1 

 

FKÚ 

Pátrá – radí – informuje 

Hledá se páčka asi 10 cm dlouhá, kovová. Naposledy spatřena u nádraží v Třebovicích, kde o 

vlastní újmě opustila autobus přepravující Fregatu na Vltavu.  

 

Tábor byl společný s 18. oddílem vodních skautů Havířov – lodě Bark a Barkantina; 8. oddíl 

Ostrava – lodě Clipper, Briga, Brigantina a začínal u Soumarského mostu na Vltavě. Počáteční 

činnost byla výprava na Boubín, křest nových lodí a průběžné zvonění zvonem lodních hodin.  

Jak se stává tradicí, počáteční plavba má největší úskalí v časném sbalení bagáže. PN č. 3 
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První plavba 

 

a) vyplutí – 10.30, možná i později 

b) ztroskotání – 2 – Briga a Tefra 

c) svačina – mrkev (možná ostrouhaná) 

d) hromadné ofsajdy (mělčiny) – 40x – všichni 

e) doplutí – 18.00 

f) zranění – 2 amputace nohou a hlavy 

Počasí zařizuje dle nepřejících nevěřících Reformovaná církev musulmanská. 

Výprava na Plešné jezírko, vrch Plechý a Třístoličník. Zíráno do Rakouska a Německa. Návrat do 

Nové Pece za tornáda ničícího stany.  

Po přepravě lodí do Vyššího Brodu navázán kontakt s 8. dívčím oddílem z Českých Budějovic, 

které za projížďku po vodě v přilbách na pramicích (škodolibost u některých zvítězila) odměnily 

mužstvo uvařením ucházející polévky.  

Na táboře provozována i erotika a hygiena. 

PN č. 5 

 

Růžové bikiny 

 

Kormidelník Panda v dopoledních hodinách promenádujíce se v růžových elastických bikinách 

po táboře, sváděl věrné lodníky. Do jeho sítí se však chytil jen kapitán Efendi. 

 

Reklama 

 

Budulínek : Brát si do sprchy dvě lahvičky, já tedy ne, chci se pouze umýt a jít. Proto používám 

mýdlo značky Elida. Je výborné. Stačí kapka a mastnota je pryč. Jak se vám líbí? 

 

Problémy nastanou ovšem někdy zcela nevinně: PN č. 6 
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Bombonec 

 

Plavčík Píďalka ztratil svůj bonbónek, když se nakláněl nad vodopádkem místního potůčku. 

Spadl mu tam.  

 

Byl prohlédnut hrad Rožmberk, pod ním jízda přes jez, jeli pouze kormidelníci. Provizorní nové 

vlnolamy po sedmi dnech vzaly zcela za své.  Nezkušenost a strach mají velké oči, stalo se před 

dojetím do Nového Spolí. PN č. 7 

 

 

 

Titanic 

 

Při dojíždění  šlajsny se náhle Zipp rozbrečel, asi štěstím. Člunař Píďalka se zděšením v hlase 

řval: „Prasklina, loď se potápí!“ Na to Rys: „kde, kde, ukaž!“ Efendi:“Co blábolíš, kde máš 

prasklinu?“ Píďalka: „Tady ty bublinky!!!“ 

 

Poznámka: V Českém Krumlově mají vlajky v oddílových barvách – zelenobílé. 

Šlajsna pod hradem v Č. Krumlově zalila přes záď všechny pramice, takže s bídou dopluly 

k mělčině u mostu. Před Dívčím Kamenem, další zastávka na cestě. Šmudla s Klouzkem udělali 

luk z Tetry (kánoe, na které se mužstvo střídalo). Ohli ji kolem stromu ležícího napříč proudem. 

Ztráty na životech nebyly. Tetra se po zbytek plavby musí koníčkovat za nějakou pramicí, nelze 

ji opravit natolik aby se na ní plulo. Veze tedy odteď pouze skládací stěžeň.  

Od Vyššího Brodu až po Dívčí Kámen plul i Grizly – Mirko Vosádka s vnukem. Provedena 

noční-ranní plavba do Boršova. Prohlídnuty Budějovice a za úplatu vodáckým autobusem 

převezeny lodě i mužstvo do Veselí n. Lužnicí. 

Činnost na tábořišti popisuje PN č. 10. 

 

Saloon ve stanu 
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Jeden ze stanů Brigantiny se dnes odpoledne proměnil ve výtržnickou krčmu. Mužstvo pilo rum a 

sem-tam se rvalo. Panda zjistil co se tam děje, přišel ke svému stanu a sdělil všem střízlivým: 

„Všichni se tam perou a Platýz tam prdí.! 

 

Činnost na řece, vzácné okamžiky. PN č. 11. Planá nad Lužnicí. 

 

Sex je náš 

 

Na jednom z dnešních mnoha jezů nás čekalo omamné překvapení. Dva mladíci se dvěma 

dívkami skotačili ve vodách Lužnice zcela nazí. Posádka byla velmi šokována (kladně). Nejvíce 

se o nahé dívky zajímal Víťa. 

Při přejíždění jezů v Táboře se událo to, co popisuje PN č. 12. 

Sbohem a šáteček 

 

Při špatném najetí na YES, posádka Brigy vyskákala z lodi, kterážto bez posádky zdolala tuto 

překážku. Nikdo však nedržel úvazek a proto se loď nechala unášet proudem řeky. Posádka Brigy 

stojící na jezu mávala odplouvající lodi. Jediný kapitán Efendi si zachoval rozvahu a vrhnul se do 

vln pro odplouvající loď. 

PN č. 13 – Koloděje 

 

Record 

 

Výkonnost mužstva při balení se stále stupňuje. Dnes byl dosažen nový „record“. Dosáhli jsme 

zpoždění pouze 34 minut. Admiralita byla z toho v sedmém nebi. 

 

Ze sportu 

 

Skok přes zavřenou šlajsnu byl pozorován naším zapisovatelem v Červeném mlýně. Za Brigu – 

Efendi, Monty; Clipper – Panda, Klouzek; Brigantina – Platýz, Píďalka; Bark – Zdrhal, Honza; 

Barkentina – Marek, Šmudla; Tetra – autopilot Budulínek. 

PN č. 14 – Orlík. 
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Dražba českého pečiva 

 

Dnes ráno se už ve zmíněných Kolodějích konala dražba. V této dražbě byly vydraženy tyto 

dražební jednotky: rohlík vyroben v Týnu nad Vltavou, za tento rohlík nabídl částku 146 kliků již 

známý dražitel Šmudla. Dále byly draženy: tvarohová buchta za částku nabídnutou panem 

Fanďasem, tato částka činila 106 kliků. A za 114 kliků koupil druhý rohlík v jižních Čechách už 

známý Píďalka. 

 

Při noční plavbě po Orlíku, cíl byl ráno na Zvíkově. PN č. 15 – Orlík – Flotila Liberec. 

 

 

Všude mosty 

 

Při noční plavbě tmavou krajinou se rozhodla posádka Barku vyměnit kormidelníka poté, co 

projela pod jedním ze 10000 mostů. Na kormidlo se došinul Kostra z čápa, mezitím se však 

plavidlo otočilo o 180° a zmatený Kosčáp si toho nevšimnul. HA IVAN, NEČEKÁN, NEZVÁN, 

NA KORMIDLO PŘIŠEL, LOĎ SVOU OBRÁTIL A DALŠÍ MOST UVIDĚL. Poté vykřikl 

slavnou větu: „Jé další most a stejný!“ 

 

Noční bloudění 

 

Noční plavba byla zajímavá tím, že jsme nevědouce kde jsme, vpluli do každého zálivu a zátoky. 

Toto bloudění bylo ukončeno hodinovým odpočinkem, po kterém nikdo nechápal, co se děje a 

kde je.  

 

Zmatení nesmyslů 

 

Siesta od 2 do 3 v noci proběhla spacím způsobem. Posádky se na svých lodích poskládaly jako 

otroci při převozu z Afriky. Po budíčku provedeném Šmudlou, zcela šokovány protíraly své oči, 

nikdo nevěděl, kde je. 
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Prohlídka zámku Orlík – PN č. 16 – tábor Flotily 

 

Kanón 

 

Budulínek ukradl středověký kanón ze zámku Orlík. Přišlo se na to až při večerním nástupu, při 

kterém byla celá admiralita svlečena jen do krojových doplňků. Budulínkovi se kanón pod 

bonbónek nevlezl. 

 

Canec 

 

Ivy: „Toho paroží! To musel být ale kanec!“ 

 

Na tábořišti Flotily Liberec proběhlo rytířské klání (na lodi), stavba a závody plachetnic (z kůry), 

Poseidonův křest nováčků a skautský slib, lov sleďů; zakreslení minového pole. Za pomocí 

námořní akademie se mužstvo prokousává 1. stupněm lodnické knížky. 

PN č. 20 – tábor Flotily 

 

Žranice 

 

Konečná žranice byla uspořádána ve Staré Tvrzi, kde jsme dostali (ne všichni) zmrzlinový pohár, 

kolu a utopence. Jó, taky ještě zoretku. Dražba o tyto potraviny proběhla ve velkém měřítku. 

 

Briga První  

 

Celotáborové bodování vyhrála opět posádka Brigy s kormidelníkem Jerrym. Celá posádka za 1. 

místo dostala ovocný pohár. Druzí skončili Clili s kormidelníkem Pandou. 

PN č. 21 – Poruba 

„JAKO SPRÁVNÍ NÁMOŘNÍCI USEDNEME KE ŽRANICI, SE LŽÍCÍ A S ÚSMĚVEM 

VŠECHNO KOLEM SEŽEREM! BISMI´LLÁH!“ 
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Podzim nezačal dobře. Po táboře nepřišlo plno členů. Došlo ke změnám v oddílovém kapitanátu. 

Kapitán Efendi, lodivod Panda, kormidelníci: Clipper – Klouzek, Briga – Jerry, Brigantina – 

Monty. 

PN č. 1 – 10.9. 1992 

 

My chceme žít  

 

Heslem dne se stalo – velím si sám! Nikoliv proto, že by kormidelníci nikoho nechtěli, ale 

protože nikdo nechce je. Stav posádek klesl pod existenční minimum, čtyř živých kusů inventáře, 

z tohoto důvodu bylo rozhodnuto scházet se pouze ve čtvrtek na oddílovce, dokud kormidelníci 

nezajistí zvýšení stavů. 

 

 

Sázka v kapitanátu  

 

Všichni členové oddílového kapitanátu jsou povinni do konce měsíce září přivést nejméně 

jednoho plavčíka. Ti, kteří ho nepřivedou, koupí těm, kteří ho přivedli po nanukovém dortu. 

Lodě byly provizorně uloženy na dvoře stolárny v Třebovicích a odtud (za plotem teče Opava) 

bylo vyráženo na výpravy po vodě. Cílem byl Atlantik (Hlučínská štěrkovna), Signální zátoka (na 

přítoku ze soustavy rybníků z Dolního Benešova), Pacifik (štěrkovna v Dolním Benešově). 

18.-19.9. přes dva jezy v Praze. Oddíl + 5. dívčí + 7. smečka spí u 33. přístavu Zlatá kotva 

v klubovně. Umístění nevalné. Provedena prohlídka Prahy, královská cesta, Náprstkovo muzeum 

a tradiční zakončení na výstavišti „Julda Fulda“. Vrcholná úspěšnost: horská dráha, skluzavka 

zadarmo. 

Problémy s mužstvem v městské dopravě. Při návštěvě Vyšehradu došlo k seznámení, viz. PN č. 

6 z 20.9. 1992. 

 

Prázdniny na Havaji 

 

Monsingnor Rudi Polt 

BOX 8689 (tel: 737-3153) 
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Honolulu, Hawai 96830 

USA 

3340 Monsarat Ave.  

 

Pan Polt, mající dvě vášně – surfing a písničky Lilly Marline, projevil zájem a přání, aby Eskadra 

navštívila Ostrov Oahu s tím, že může přespat v ubytovně zdarma. Na kapitánovu odpověď, že je 

to hrozně daleko řekl, že letadlo z Prahy létá 2x týdně. Celý dialog byl mluven anglicky.  

 

V říjnu přijela na návštěvu a soutěž na vodě Modrá Flotila Nymburk. První den byla plavba se 

stanovišti na čas. Na stanovištích skautské disciplíny. Druhý den hra na Vrbici – Invaze. Celý 

název podniku – Slezské Double. 

Protože počet mužstva stoupl, povoleny samostatné schůzky posádek. Brigantina (5) – pondělí, 

Briga (7) – úterý, Clipper (5) – středa. Podzimní činností bylo plnění bodů v lodnické knížce, 

stavba posádkových stolů v klubovně, pořádány posádkové výpravy, poslední výprava 

s přespáním pod stany – v Čapím údolí, měsíční mistrovství (září – SVOR, říjen – Olivovník 

tulipánokvětý, listopad – osmičkový uzel, prosinec – umění). Noví plavčíci – Knar, Prófa, Slůně, 

Kečup, Pijavka, Tolík, Liliovník, Psohlavec, Pinďa. Na tradiční mikulášské besídce pro rodiče 

pořádané ve Stanici mladých turistů na ul. Bohuslava Martinů, oddíl hrál dramatickou pohádku 

s hororovým a komediálním nádechem O třech mimech. 

Vánoční vigilie  a strojení stromečku bylo společné pro celý přístav, stromeček byl z lesa mezi 

VŠB a hvězdárnou. V prosinci byla provedena změna v kapitanátu, druhým lodivodem byl Jerry, 

kormidelníkem Brigy místo něj je Puzzle.  

 

Složení oddílu v prosinci: 

Kapitán  Efendi 

Lodivod  Panda, Jerry 

 

Clipper  Briga   Brigantina 

Kormidelník Klouzek  Puzzle   Monty 

Člunař  Riki   Slůně   Píďalka 

  Básnička  Prófa   Zipp 
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  Psohlavec  Liliovník  Knar 

  Kečup   Pinďa   Kečup     

     Seržant  Tolík 

   

1993 

 

Pro příznivé počasí se stal 16. leden 93 rekordem. Bylo vypluto na řeku. Hlavní činnost – hra na 

ledoborce, mezi zbývajícími krami. 

Tradiční jež byl zimní tábor konán ve vojenských ubikacích na Medvědím jezeře. Bohužel přes 

zimu došlo k úbytku členů a tak k 13. únoru – registraci je členy 16 lidí. 

Jan Bolek – Efendi, Petr Doležal – Psohlavec, Martin Šťastný – Monty, Radim Vaculík – Panda, 

Richard Plosinka – Riki, Břetislav Besta – Seržant, Ondřej Volf – Zipp, Jan Hrtoň – Pinďa, 

Alfréd Šrámek – Jerry, Libor Ščerba – Píďalka, Václav Káňa – Knar, Libor Pavlíček – Prófa, Jan 

Bekycký – Básnička, Michal Hořčička – Kečup, Michal Unzeitig – Blood, Jan Lapčík – Klouzek. 

Do tábora se doregistruje ještě: Petr Ženč – Rogalo, Apostolis Valsamis – Tolík, Vlastimil Hamel 

– Lízátko, Petr Kulich. 

Modrá stuha Porubky 14. ročník se jel v březnu na tradiční trati od koupaliště po most ve Staré 

Porubě. Také provozováno opětné dobývání hradu Šelemburk v Úvalně. Od března se přístavný 

oddílu stává Ozzy (přišel ze střediska Osmačtyřicítky). 

Opětně pluta velikonoční Moravice, účast pouze jedné závodní posádky na úseku Podhradí – 

Židovice. Dvojice Efendi + Básnička však během těchto dní doplula na kánoi Cumulonimbus do 

Ostravy, přespali na loděnici vodáckého oddílu Peřej Opava v Kravčích. Na Sv. Jiří byl výšlap na 

Ivančenu, opět donesen oddílový kámen. 8. dubna – 100. oddílovka. V průběhu jara se objevilo 

mnoho plavčíků, bohužel žádný nevydržel do tábora: Bahňák, Preclík, René, Dan, Vrták, Lukáš, 

Viki. Také došlo ke změně ve vedení posádek – Briga – Riki, Clipper – Klouzek, Brigantina – 

Seržant. Poslední předtáborová výprava byla do Signální zátoky. Tábor AGS se konal od 3. do 

25.7. na Ohři, celkově upluto 232 km. Účastnilo se ho těchto 16 členů oddílu: Psohlavce, Monty, 

Panda, Riki, Seržant, Zipp, Pinďa, Jerry, Píďalka, Knar, Prófa, Básnička, Kečup, Blood, Klouzek, 

Elefant. Tábor začal klasicky. Protože se pokazil tradičně najímaný vodácký autobus Clipperu, 

přespala většina členů v klubovně. Vyjelo se a o den později. Cíl byla Tršnice. Tábor byl 
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společný s 5. dívčím oddílem. Byl  prohlídnut Cheb a Františkovy lázně, vedeny vtipné řeči viz. 

PN č. 2 – Tršnice 

 

Okamžiky dne (kydy) 

 

- Johan Volkswagen Goethe (Platýz) 

- Hoďte ho do kopřiv, ať mu stoupne IQ (Básnička) 

- Oni ho urvou celého, jenom camprlíka tam nechají (hovoří se o Františkovi – Klouzek) 

- Děte po schodečkách dolů (ženská) 

 

 

 

 

 

PN č. 3 – Kynšperk 

 

Kydy 

 

- Je to chlap jako každý jiný, jenže ženského pohlaví 

- Kykirikynšperk 

- Znám jednu z Dejvic … atd. 

 

V průběhu plavby provozována celotáborová hra na motivy Otakara Batličky – Sázka v klubu 

AGS. Do oddílového repertoáru se dostala sentence, že Básnička má očička jako kozička.  

PN č. 4 – Loket 

 

Básnička a kozička 

 

Zastávka v jedné hospodě při plavbě byla vyplněna zajímavou událostí. Básnička si sedl za stůl, 

za kterým spal opilec. Ten se znenadání probudil a začal s Básničkou konverzovat. Jeden 
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z opilcových proslovů. „Ty že se jmenuješ Básnička? Ty máš pěkná kukadla, já mám kozičku a 

ta má úplně stejný. Atd.“ 

 

Show na jezu 

 

Velká show se rozpoutala na třímetrovém jezu poté, co k němu dorazila Eskadra. Jez na první 

pohled nesjízdný se rázem stal sjízdným poté, co ho na pramce skočil Efendi, Platýz a Básnička, 

následně i Píďalka a psohlavec. Vodácká sranda však nastala až když na jez najížděl Platýz 

s Básničkou na keni. Okamžitě se cvakli. I sličná Eva na kormidle s Jerrym jez nezvládla a 

koupání pokračovalo. 

 

Hrad Loket byl obdivován pouze zvenčí, protože byl v rekonstrukci. Zato cukrárna pod hradem 

byla obdivována zevnitř a důkladně. Intenzivně propukla hazardní vášeň, když jsem mužstvo 

naučil hrát poker. Hrálo se o dublony. Vypukla i různá mezioddílová přátelství a oddílový 

repertoár byl opět díky Básničkovi rozšířen o test projetí pod mostem. PN č. 6 – Karlovy Vary 

Svatební oznámení 

 

Dne 8.7. 1993 byl oddán první vodácko – skautský manželský pár. Své „ano“ si na vodě řekli 

Psohlavec a Smíšek. Po obřadu se manželský pár nalodil na ponorku Rudý Říjen a odjeli si užívat 

do rákosí. Hodně dětí přeje Eskadea.  

 

Fan club bílých prdelí a  malých pinďourů 

 

Dnes byla donucena Fregata kapitánem Efendim, aby si umyli svou čistou špínu. Mužstvo 

nejdříve protestovalo, ale na konec své dvě půlky vystrčilo na ten boží svět (dokonce si umyli i 

předky). 

 

Test 

 

Je-li před přídí pilíř, zatočíme: 

a) doprava 
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b) doleva 

c) přímo 

(c je správně) 

 

Opět propukl Poseidonův křest a další plavčíci byli oficiálně pokřtěni. PN č. 7 – Karlovy Vary 

 

Křest 

 

Poseidonův křest tento rok neproběhl bez komplikací. Vzpurný Tolik (pokřtěný na doktora 

gynekologa) napadl Poseidonova kata, byl však uzemněn, ale rozum nenabral a vše se opakovalo. 

Nakonec byl svázán a hozen do kopřiv. Čest jeho památce. Ani křest dívek se neobešel bez 

komplikací. Bambula se nechtěla nechat pokřtít. Po kratší době však byla k tomu donucena 

násilím. Její pomsta ale nebyla vůbec sladká. Honila poseidonovu družinu po okolí tábora a 

mlátila je kopřivou.  

 

10. a 11. 7. intenzivně prší. Voda se zvedla. Plavba pokračuje až 12. Z 

 Větší vody došlo k problému na jezu, z kterého se nemohla dostat dvojice na pramici. Při jejich 

záchraně se cvakli na kánoi Efendi a Jerry. Nakonec byli všichni společnými silami vytaženi na 

břeh díky duchapřítomnosti Evi. PN č. 10 – Vojkovice 

 

Válec 

 

Tento článek nebude zveřejňován z důvodu nebezpečí, že ho budou číst rodiče. Všichni ví o co se 

jedná. 

 

Koloběžka 

 

- zůstala jen z Rudého Balkánu, který jel na …… a tam se obrátil a …..zeď a voda mu dala 

tak zabrat, že z docela dobré keni je teď ponorka. 

 

Panda 
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Zítra kolem poledne by se měl na tábor dostavit simulant Panda. Vymluvil se, že je nemocný, bo 

nechtěl jet s námi v autobuse. Kdo by se mu divil? Autobus plný Eskady a čendů, to není jen tak. 

 

Ve Vojkovicích na tábořišti se konalo oddílové sportovní odpoledne a plněna odborka atlet, taky 

se hrál fotbal proti vodákům na tábořišti. (Po táboře na podzim byla od nich odkoupena pramice 

pro 5. dívčí oddíl.) 

PN č. 12 – Vojkovice 

 

Porculán 

 

Návštěva Klášterského zámku se jako obvykle neobešla bez problémů. Velká dubová vrata od 

zámku byla vyražena poté, co Klouzek zakopl o patník a narazil na ně. Novogotická okna 

následovně vysklil Kečup, protože jeho čenda dosáhl nadměrné tlakové síly. V celku však zámek 

ani jeho sbírka porculánu neutrpěla vážnější škody. 

Kydy 

 

- … policajti mrtvolu předběžně ohlodali (Zipp) 

- … a oči se našly pod popelnicí (Panda) 

 

V Kadani končil tábor děvčat, který už vždy bude trvat pouze 14 dní, oddíl však pokračoval dále. 

PN č. 14 – Nechranice 

 

Šutráci 

 

„Kámeň před příďu, šutr na pravoboku, kámeň na levoboku, další šutr před příďu, to není šutr, to 

je skala, kameň na pravoboku a další pod kylem…“ Toto hlášení podával Jerry Efendimu 

v peřejích. 

 

Lochna 
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V Clipperu zeje díra o velikosti úst staré indiánky, řekla by Deli. Jerry říká, že tam je lochna jak 

šlak a tři vesty laminátu jsou v tahu. 

 

Velkým a fyzicky náročným úkolem se stalo přenášení hráze Nechranické přehrady.  

PN č. 15 – Žatec 

 

Máry raf 

 

Toto povzbuzení k činnosti znělo dnes každou chvíli. Poté co jsme dopluli k přehradní hrázi a 

sehnali vozík na lodě, začalo tóčo. Nahoru, dolů, vzít, převést, zdvihnout atd… Přenášení hráze 

byla opravdu sebevražda, která trvala 5 hodin. Něco podobného už nikdy více!!!!! 

 

Dlouhá plavba má svá úskalí. PN č. 17 – Postoloprty 

 

 

Postroloprty 

 

Postoloprty hochy z Fregaty vcelku nenadchly, až na velké zrcadlo v zelenině, v němž se mohli 

spatřit zase po dlouhé době. Námořník, jež je dva týdny na cestách vypadá všelijak, a tak udivení 

bylo veliké. 

 

PN č. 18 – Louny 

 

Jen jsem plácnul vosu 

 

Hlásí Blood držící v ruce pádlo na dvě půlky. „Vona ta vosa ale seděla na kamenném schodu, ale 

já ji chtěl praštit jen slabě, no fakt.“ Povídal dál Blood. 

 

PN č. 19 – Libochovice 

 

Odposloucháno na lodi 
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Levý háček: „Co to tu smrdí?“ 

Pravý háček: „Ty!“ 

Levý háček: „Chceš ránu?“ 

* 

Háček: „Čtvrt kola pravobok – nic! Před přídí – nic! Čtvrt kola levobok – nic! Čtvrt kola 

pravobok – dřevo!“ 

Zadák: „Ty jsi dřevo!“ 

 

Vrbičky 

 

Náš starý známý redaktor Panda přinesl vlastní nahrávku z dnešního brzkého odpoledne z lodi 

Cumulonimbus. Pokusili jsme se ji dešifrovat. 

Panda: „Hele, 3 vrbičky a jsou srostlé!“ 

Platýz: „Jé fakt, ty jsou fajné!“ 

Panda: „Bacha, Platýzi, křáky!“ 

Platýz: „A jéje!“ 

KŘACH 

Oba: „Pomoc!“ 

 

Budíček byl ve 4 ráno a rozednění zastihlo posádky na vodě. PN č. 19 – Libochovice 

 

Romantične ráno 

 

Lodě vyplouvají na řeku, z které stoupá pára, slunce pomalu stoupá nad obzor a jeho odlesk ve 

vodě nás osluňuje. Ptáci zpívají a peřejky šumí. Vše je tak romantické až to bolí! 

 

PN č. 20 – Terezín 

 

Houpačka 
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Rozcvička byla jako obvykle avšak následovný vstup do vody se od ostatních dnů odlišoval. 

Pobřežní houpačka se stala nástrojem, jež byl užit jako „brána“ do H2O. Technik Rogalo se ale 

zhoupl a místo toho, aby se pustil nad hlubinou, ruce mu povolily metr od břehu a tak se zapích 

pouze po pás do bahna. 

 

Hurá nestavíme stany 

 

„A my chceme spát tu, my nic stavět nebudeme!!!“ Řekl rozhodně Píďalka, když se nám otevřely 

dveře od maringotkové klubovny terezinských skautů. Kapitán nakonec rozhodl kladně, což je 

jeho páté solidní rozhodnutí na tomto táboře. Desítky blbých nápadů má každý den. 

PN č. 21 – Terezín 

 

 

 

 

Platýz „řídí“ motorový člun 

 

Terezínští vodní skauti jsou opravdu vybaveni perfektně. Úložné prostory, motorové čluny atd. 

Všecko mají. Dnes si Captain, Platýz a Jerry vyzkoušeli jeden z jejich motoráčků. Captain i Jerry 

řídili člun se zručností závodního jezdce až na Platýze, který při „přistávání“ naplul v dost velké 

rychlosti do mola. A pak nejen že si zajezdili, také si zapádlovali, jelikož jim chcípl motor a rupl 

kolík. 

 

PN č. 22 – autobus 

 

Katakomby v Litoměřicích 

 

Nejsou nic jiného než ďura do země, pár schodů, nízký strop a sem tam nějaká místnůstka, 366 

metrů jsme prošli za chvilu a měli jsme dost. 

 

Kydy v autobuse 
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- dejte mi botu 

- botu nepotřebuješ 

- já cu na wc 

- no a co 

- já se bez boty počůrám 

* 

-  kuchyňská okamžitě vařte snídani 

- a nevíš kde 

- ty si hlupy, udělej ohniště uprostřed autobusu 

- kuchyňská valte ven a tlačit autobus 

 VON SE ZADŘEL  

Autobus nás nedovezl do Ostravy, holt se zadřel. 

 

Protože již na táboře projevovali kritické tendence, byla ze starých členů vytvořena roverská 

posádka. Monitor jejíž součástí se staly i starší děvčata z 5. dívčího oddílu. V září při zahájení 

činnosti tak došlo ke generačnímu skoku – starší členové buď odešli nebo jsou v Monitoru. 

Přesto byla optimisticky vytvořena čtvrtá posádka – Škuner, i když počty členů v každé posádce 

jsou jen 3. V září se oddíl účastní srazu ABC, pořádaného BVÚčkem v Čapím údolí. Oddílová 

činnost je normální, posádková činnost se rozbíhá ztuha pro nedostatečné znalosti dosazených 

kormidelníků. Také muselo dojít k několikeré výměně na tomto postu. 

Oddíl se zúčastnil závodů napříč Prahou přes dva jezy. Stav oddílu v říjnu 1993: 

Kapitán Efendi 

Clipper – Psohlavec, Elefant, Pijavka, Ananas, Colombo 

Briga – Prófa, Rogalo, Kuba, Martin, Filip, Martin II. 

Brigantina – Básnička, Zipp, Knar, Jirka, Černoušek 

Škuner – Píďalka, Blood, Číňan, Ruda, Koumák 

Monitor – Panda, Jerry, Puzzie, Klouzek, Riki, Seržant 

V říjnu bylo s vodáckým klubem Clipper soutěženo při Slezském double.  

Poslední velká plavba vedla z Opavy do Ostravy. V listopadu s 5. dívčím oddílem hra ve městě – 

Vyzvědači. Běhu 17. listopadu se zúčastňují 4 hlídky. Na Mikulášské besídce hrán upravený 
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Drákula kombinovaný s Frankenštajnem v dobových kostýmech. Nejlepší kostýmy – dámské 

převleky.  

Vigilie – přistavní ve stejném místě jako loni 

Oddílové Vánoce jsou konány 2 dny poté v klubovně – každý dárek pro všechny. Na Vánoce 

mistrovství umění – báseň. 3 strofy ABBAC. Hlavní stolní hrou hracích nedělí je Bitva o Ardeny. 

O vánočních prázdninách bruslení na zámeckém rybníku a sáňkovaná Vaňkův kopec. 

 

1994 

 

Přetrvávají problémy s docházkou, částečně zapříčiněné neznalostí kormidelníků zabezpečit 

zábavnou schůzku. Neplněny povinnosti. Zimní výprava na Lysou horu, obvyklý zimní tábor na 

Medvědím jezeře – účast 17 členů (včetně 2 roverů). V únoru zimní hra Dívčí trojky – Tataři na 

Štramberku. Oddíl se umístil na pěkném 1. místě. V únoru registrováno 24 členů oddílu: Efendi, 

Panda, Píďalka, Puzzie, Klouzek, Riki, Seržant, Číňan, Zipp, Prófa, Knar, Psohlavec, Blood, 

Rogalo, Pijavka, Žížalák, Kumán, Komár, Pidižvík, Básnička, Chroust, Raf, Kalimero.  

Poprvé od roku 1990 přešly vlčata ze 7. oddílu do osmičky – byli to – Prácička, Adam, Chroust a 

Raf. Bohužel, z těchto čtyřech vydržel v oddíle pouze Chroust, ostatní odešli ještě do tábora. Jako 

ve většině ostatních případů bylo to pro neplnění plavčické zkoušky a zvládání oddílových 

nároků na čas, práci a chuť. Od zimy propagován letní tábor, který měl být na Mazurských 

jezerech.  

Od března se objevuje kronika ve stylu Poseidon Weekly a měsíčně vychází Poseidon Magazín.  

V březnu třídenní výprava na Visalaje do chaty otce Kraba a Chrousta. Také proběhl na tradiční 

trati 4. ročník Modré stuhy Porubky. 

Velikonoční sjezd Moravice proběhl jinak než obvykle. V sobotu oddíl autobusem dojel na 

Kružberk, po náročné plavbě za vyššího stavu vody a vytrvalého deště se doplulo do Vítkova – 

Podhradí. V kempu se přespalo a druhý den plavba pokračovala do Kravař. Spalo se na loděnici 

Peřeje Opava. Tehdy byla vyslovena již klasická oddílová sentence „Šplouchy mi lížou trenky!“ 

Dramatická plavba nastala po 3km pod Kravařema. Kalimero, který chtěl kormidlovat (plula jen 

jedna loď, roveři soutěžili a vyhráli kotorský závod na druhé) najel pod vrbičky, všechny smetl 

do ledové vody, loďáky plavaly, pádla plavaly, lidé co neplavali zachraňovali házením pytlíku ty 

co plavali. Nakonec se vše našlo až na kapitánův loďák, takže se všichni převlékli do suchého jen 
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on si věci vyždímal s tím, že organismus to vysuší. Naštěstí se jeho loďák našel po kilometru pod 

dalšími vrbičkami. Dramatická plavba skončila až v Třebovicích. 

Opětné změny kormidelníků Clipper a Briga si nevedou dobře, proto: Clipper – Žížalák, Briga – 

Komár, Brigantina – Knar, Škuner – Píďalka. 

Snaha o zapojení roverů do činností oddílu a tak zkvalitnění života. Panda jmenován přístavním, 

Klouzek lodivodem. Zároveň se zúčastňují schůzek Monitoru. Od března provozovány na 

výpravách úseky celoroční hry s vyvrcholením na táboře – Zlato Arnhemské země. 

Posádkové výpravy a samostatná výprava oddílu bez kapitána pod vedením Pandy a Klouzka 

s nepřesvědčivým výsledkem. Úbytek lidí a opětné změny kormidelníků vedou k radikálnímu 

řezu. Čtyři posádky se redukují na dvě: Clipper – Prófa+Žížalák, Kalimero, Komár, Pidižvík, 

Kumán. Briga – Knar+Píďalka, Rogalo, Zipp, Chroust, Raf. 

Roveři se rozhodli, že po prázdninách zahajují zcela samostatnou činnost společně s děvčaty – 

roverský kmen.  

Navigamus 

 

Celostátního setkání vodních skautů se účastní vybraná posádka Efendi – Knar, Prófa, Rogalo, 

Zipp, Chroust, Kalimero, Raf. Podnik se konal v kempu Velký vír na Orlické přehradě. Oddíl se 

zúčastnil Ranova memoriálu, kde skončil hluboko v poli poražených. Poslední předtáborová 

výprava – UFO. Opět na Mařinkový vrch v Beskydech. 

 

Pro problémy s vedením oddílu, posádek, kormidelníků a roverů nejel oddíl do Polska na 

Mazury. (Roveři se rozhodli, že pojedou s 5. dívčím) Počet devíti členů dostačilo pouze k tomu, 

aby se oddíl přidal k 5. dívčímu oddílu a plul Berounku. Použita přitom byla jedna pramice a dvě 

kánoe. Netopýr (ex Kumulonimbus), Čáp (ex Rudý Balkán). 

Sluneční tábor 1. – 23. 7. 1994, na Berounce 114km upluto, Slapy – plachtění. Protože roveři jeli 

na své vlastní triko, oddíl na táboře tvořilo těchto 11 členů – Knar, Rogalo, Píďalka, Žížalák, 

Kumán, Komár, Zipp, Kalimero, Pidižvík, Chroust. 

Tábor začínal nad Bukovcem (u Plzně), lodě jely na vleku, mužstvo vlakem. 

Plavba tohoto roku nebyla příjemná. Bylo totiž sucho a dost pod stav, takže se každou chvíli 

drhlo. Avšak občas bylo o zábavu postaráno. PN č. 2 
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Když makovičky zrály 

 

Na vodě potkali jsme 2 vodáky s kladivem a srpem na hlavě a s větším obsahem alkoholu v krvi. 

Když jsme je viděli poprvé vypadali zvlhle. Sápali se na břeh, což se jim moc nedařilo. Společně 

s lodí břichem vzhůru. Sluníčko o nich nebojácně prohlásilo, že jsou čuňata. Nevědomky též 

souhlasili.  

 

Všechny jezy byly nesjízdné, muselo se přetahovat, někdy i přenášet. Plavba dospěla pod 

Křivoklát, kraje Oty Pavla. Kromě Křivoklátu, který byl zavřen byly navštíveny Lány. 

PN č. 6 – Křivoklát 

 

 

 

Výpomoc 

 

Lodní lékař byl nucen změnit povolání, při přípravě večeře fungoval jako šéfkuchař, kuchtík 

Majka asistovala. 

Ježour: „Majko, vodu!“ 

Majka: „Tady žádná voda není.“ 

Ježour: „Já se neptám, jestli tu voda není, já chci, abys mi ji přinesla!“ 

Majka: „Tady vážně žádná voda není!“ 

Klouzek: „Já zaběhnu.“ 

Ježour: „Mě se to tady připálí.“ 

 

Další plavba vedla na Alcatraz, kde se tábořilo několik dní. Mezitím se navštívily Koněpruské 

jeskyně a taky obě Ameriky – Malá i Velká. 

PN č. 9 – Alcatraz 

 

Navigační schopnosti Efendiho 
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Při cestě do Koněpruských jeskyní se pod navigací  captajna Efendiho podařilo ztratit směr cesty. 

Po půlhodinovém rozhodování za něho musela rozhodovat drtivá menšina. 

 

Na Velké Americe byl proveden křest Poseidonův. Tentokrát netradičně. Protože Amerika je 

nudistická, byl takový i křest Poseidonovy družiny. 

V průběhu tábora byla provedena výprava do Prahy, kde byla hlavní atrakce návštěva koupaliště. 

Bohužel v Berounce totiž bylo málo vody, navíc byla špinavá. 

PN č. 13 – Dobřichovice 

 

Eros šlajsna 

 

Při dnešní plavbě, po několika dnech plutí – mužstvo Eskadry navštívilo proslavenou, přeslavnou 

šlajsnu na jezu v Zadní Třebáni. Tato sexem posedlá šlajsna všem koupajícím sundala plavky. 

Kdyby byl jez ze skla, byly by opět vidět jen holé zadky. 

Tímto končí opět společné putování s 5. dívčím oddílem. Škuner s oplachtěním a 2 kanoe byly 

převezeny nájemní avií na Slapy kde je Zipp hlídal. Efendi s mužstvem jel vlakem a ze Zbraslavi 

autobusem. PN č. 15 – Slapy 

 

Zbraslav, to je to město 

 

Po přesunu mužstva na Zbraslav se všichni vyvalili na lavičku u zastávky. Neznámí sluhové 

donesli mrážo a po desetiminutovém intervalu se mužstvu dostalo obležených rohlíků. „Teď by 

to chtělo něco na pití“, prohlásil Knar. Zmáčkla se klika a vyběhli sluhové s limonádou. Velmi 

příznivá paní domu pozvala zbytek mužstva do svého krámku a prohlásila „Berte si co chcete.“ 

Nakonec se všichni s přeplněnými žaludky a kapsami dopravili k autobusu a odjeli směr Slapy.  

 

Tato příhoda je autentická. Obchod se nachází na jižní straně Zbraslavského náměstí. Oddíl 

opravdu byl pozván do obchodu s potravinami, kde každý mohl sníst co chtěl! 

Na slapech byla poprvé ozkoušená oplachtěná  P520 – byl to Škuner. Také byla snaha sestavit ze 

dvou kanoí katamarán – ten se však nevydařil. Historickým se stal okamžik vaření krupice viz. 

PN č. 17 – Slapy 
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Hyjena Rogalo a Zipp aneb prasata v kuchyni 

 

Rogalo nemohouc najít vařečku se rozhodl zamíchat krupici svým prasečím paznehtem. Zipp 

chtějíce se také zúčastnit této operace přišel na pomoc se špinavou rukavicí, kterou šel poté umýt 

do jezera, aby nakrmil nebohé rybičky. 

 

Začátky plachtění PN č. 18 – Slapy 

 

Kam jedeš? 

 

Dnes při dopoledním plachtění s nevelkou vervou vzal Efendi Knara a Zippa na vodu. Vše 

probíhalo velmi hladce, až do té doby, kdy se Zipp rozbrečel a chtěl ke břehu a Knar zasedl ke 

kormidlu. První otázka co padla byla položena Efendim a zněla „kam jedeš Knare?“ Zmatený 

nechápavě odpověděl „Já nevím.“ „ Co vlastně víš?“ ptal se Efendi „Nic“, ozvalo se svérázně po 

lodi.  

 

Také byla provozována pozemní výprava do okolí přehrady a několikeré konzultace na téma 

táboření s místními policisty – vše nakonec dopadlo k oboustranné spokojenosti. Lodě odjely 

domů na vleku za Ježurovým autem, mužstvo jelo vlakem.  

 

Září začalo schůzkami posádek a činností byl úklid v klubovně, stejná zaměření s kontrolou 

materiálu proběhlo na sobotním podzimním podniku, leč na loděnici. Začaly obvyklé potáborové 

zářijové problémy s naplněním stavu posádek. Přesto se od září reaktivuje posádka Brigantiny. 

Oddíl tvoří tři posádky (na Škuner nejsou lidi), kormidelníky jsou: C – Píďalka, B – Prófa, Bt – 

Knar. Na 153. oddílovku, první v září, přišlo 10 členů. C – Píďalka, Rogalo, Brafs, B – Prófa, 

Chroust, Pidižvík, Bt – Knar, Zipp, Lízátko a Efendi. 

Oddíl v podstatě začíná po absolutní reorganizaci s novými posádkami, kormidelníky a minimem 

mužstva (a bez roverů, kteří se zcela osamostatnili). Po stránce materiálové je na tom oddíl dobře, 

kromě táborových stanů – kajut má k užívání putovní stany 10 (z daru HKVS – fialové), každá 

posádka má přidělené tři, kotlík, sekerku, lodnistrovské nářadí a svou loď (škuner jen v záloze a 
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zatím jediný, co plachtí). Loděnice se používá v zapůjčení ze stanice mladých turistů, která se 

nachází mezi rybníkem Štěpán a řekou Opavou v Martinově. 

Tento rok se opět jelo do Čapího  údolí. Jako obvykle oddíl nečekalo žádné skvělé umístění a 

úspěch si získal pouze skandováním u táboráku: ram-cam-cam. Samozřejmě pro kormidelní i jiné 

byl nejzajímavějším bodem programu blízký kontakt s členkami dívčí trojky. Dalším tradičním 

podnikem byly 3 jezy v Praze. Celý přístav se nacpal do klasického vodáckého autobusu 

Clipperu. Jako obvykle potíže nastaly když se začalo od levého zadního kola kouřit, pak se vše 

vyjasnilo, byl to výfuk. Jelo se celou noc a proto po příjezdu v 5 hodin ráno na vodácký stadion 

na Cindě (Císařská louka) si každý vzal spacák a zalehl kde mohl. V 7.30 byl nástup a v 11 

startovaly první lodě. Posádka ve složení Píďalka (levý háček), Knar (pravý háček), Baafx (levý 

zadák), Prófa (pravý zadák), Efendi (kormidlo) urazila trať z Cindy na náplavku na Františku za 

34 minut, což byl nejrychlejší čas v kategorii skauti P520. Jako již tradičně šlo se do Juldy Fuldy, 

hlavní atrakcí byla horská dráha – 7 jízd, řetízkový kolotoč a obvyklá skluzavka zadarmo.  

V říjnu došlo opět ke změně klubovny. Protože oddíl není schopen platit ročně 24 tisíc za teplo 

(platí se podle m²) opouští nejlepší a také historickou klubovnu. Toto stěhování je již páté od 

roku 1990. Znova se klubovna bude nacházet v podnájmu Stanice mladých turistů na ulici B. 

Martinů. Stejně tak vlčata a děvčata. 

Poslední lodní výpravou v roce bylo bezvadné plachtění na Atlantiku za skvělého větru. O 

podzimních prázdninách posádky na kolech. V listopadu se hráli opět vyzvědači, tentokrát 

s Dívčí trojkou. Plavčíci předváděli své schopnosti ve vodě na oddílovce na bazénu a ve výpravě 

Za sluncem se z Kyjovic došlo až do Bílovce. Na Mikulášské besídce předváděli posádky svůj 

program v oddílovém pásmu tří scének „Krvavé příběhy, Šestinožka, Chlupaté příšery.“ 

Vánoce pro žvížátka se strojením stromku pro lesní zvěř, výprava s tímto vyvrcholením proběhla 

ve společnosti Dívčí trojky a následné oddílové Vánoce s uměleckým mistrovstvím, promítáním 

diapozitivů z plachtění na moři (Efendi) a rozdáváním povyšovacích listin a dárků, bylo 

zakončení kritického roku 1994. 

Celý podzim proběhl bez rozepří a změn na místech kormidelníků. Ti se osvědčili. Také mužstvo, 

každá posádka měla 2 zkušené členy + plavčíci osvědčili svůj zájem o oddíl. Také se osvědčila 

spolupráce s Dívčí trojkou a to natolik, že byly navázány velice osobní vztahy (Píďalka – 

Píšťalka, Knar – Ještěrka), posléze Baafx – Štika. Oddíl se zkonsolidoval a i když v minimálním 

počtu, krize byla zažehnána.  
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O vánočních prázdninách byla ještě dobrovolná výprava na Smrk (Beskydy). Tradiční hry 

v klubovně se nekonaly – na Stanici ml. Turistů nemá oddíl klíče k budově. 

 

1995 

 

Hlavní změnou počátkem roku bylo rozdělení III. přístavu na dva. 8. vodní oddíl se stal součástí 

I. přístavu  s názvem Eskadra, dalšími oddíly byly – 5. oddíl vodních skautek a žabiček a 7. 

smečka vodních vlčat. Kapitánem od přístavu byl zvolen Kenny. 

Vrcholným podnikem v lednu, který přešel do historie oddílu, se stala Výprava za Velkým 

sněhem na Čantoryji ve Slezských Beskydech. Byla to velice vydařená výprava s neobvyklým 

množstvím čerstvého sněhu a nádherným počasím. 

Dalším velkým podnikem bylo zimní táboření na Medvědím jezeře, tentokrát s Dívčí trojkou. 

Hrála se velká etapová hra Zlato na Yukonu. Nejlepší byl hon na hledané přestupce zákona a 

herna v převleku – dámy za pány a naopak.  

 

Některé z vyhlášek: 

20$ Sňatkový podvodník Píďalka!!! Pozor, má žloutenku! 

Rogalo. Nebezpečný pašerák drog! Skrývá se za andělskou tváří! 

Zipp. Rafinovaně zabíjí ultrazvukem. 

Násilník a sexuální zvrhlík Sněhulák. 

Baafx – svůdce žen. V tváří jas a v srdci temno. 

Knar – kamenná tvář alias kulhavá noha – falešný hráč. 

Vrah ve službách vědy zvaný Prófa. 

Bix – bankovní lupič. 

 

Při únorové registraci byli registrováni tito členové (15): Efendi, Píďalka, Zipp, Prófa, Knar, 

Rogalo, Pidižvík, Chroust, Baafx – Josef Pech, Vávlavka – Václav Žídek, Bix – Krumnikl 

Radim, Sněhulák – Jiří Babjak, Kouzelník – Tomáš Noga, Myška – Martin Hnik, Vodoměrka – 

Jan Otýpka. 
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Došlo také ke změně v přístavu, který se rozdělil na třetí a první přístav. Součástí 1. přístavu 

Eskadra Ostrava byly tyto oddíly – 5. oddíl vodních skautek a žabiček – kap. Eva, 7. smečka 

vodních vlčat – kap. Stopař a 8. vodní oddíl – kap. Efendi.  

V únoru proběhla Zimní hra pro spřátelené oddíly, kterou pořádá Dívčí trojka. Zvláštností se 

stalo předání a přejíždění výstupní stanice. Od té doby se stala pro Dívčí trojku známá slova o 

jejich oblíbené oddílové zábavě – Dohoň vláček! 

Během hry venku, při 174. oddílovce byl přepaden dvěma hošany a okraden Chroust, byli však 

vystopováni a obklíčeni v kanále. Posléze předáni spravedlnosti. Také v únoru 25. se poprvé 

vyjelo na vodu. I v březnu se již pro pěkné počasí plulo.  

Složení posádek:  

Clipper –  kormidelník Píďalka 

  Člunař Baafx 

  Pidižvík 

  Václavka 

  Myška 

Briga -  kormidelník Prófa 

  Člunař Rogalo 

  Chroust 

  Vodoměrka 

Brigantina -  kormidelník Knar 

  Člunař Zipp 

  Bix 

  Sněhulák 

  Kouzelník 

Přetrvávají problémy se schůzkami na Stanici, schůzky pouze ve vyhrazených hodinách 

s dozorem vedoucího. Málo odhlučněné místnosti pro klubovny, není možný dynamický program 

– tak vznikají konflikty s vedením Stanice. 

Na oddílových provozovány měsíční mistrovství, meziposádková mistrovství. Schůzky řídí na 

střídačku kormidelníci. 
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Modrá stuha Porubky – pozvána a účastna Dívčí trojka, Modrý šíp. Vítězem Dan z Modrého 

šípu. Začátkem dubna výprava Fulnek do chaty BVÚ. Byla to aktivita č. 2 pro starší. Účastnil se 

kapitanát za oddíl a zástupci šesti dalších oddílů. 

180. oddílovka se pro nepochopení Stanice mladých turistů konala u Efendiho doma. 

15.-17. dubna Velikonoční Moravice – Z Kružberka na Moravici k loděnici v Martinově. Celkem 

74 km. Dvě přespání, první na boudě Dívčí trojky. Plulo 12 členů oddílu a 7 hostů. Zajímavostí 

byla soutěž v „kdo bude mít více cvaknutí.“ Nebezpečná je Ruku, potápí lodě. 

V květnu tradiční podnik. Trochu tiku v Atlantiku za účasti Karaky, Dívčí trojky, Osmačtyřicítky, 

Modrého šípu a 8. vodního. Spalo se na Severním přístavu (patří osmačtyřicítce) s každodenní 

vyjížďkou na lodích na Atlantik. Vodácké zábavy, hry, jízda šlajsnou, pachtění na Škuneru. 

Posádky byly namíchány ze všech oddílů.  

13. května Svojsíkův závod v Polance. Družstvo ve složení Píďalka, Knar, Rogalo, Zipp, 

Václavka, Pidižvík se umístilo fakticky na posledním místě. Další výpravy a činnosti o volných 

víkendech situovány na loděnici, kde horečně doděláváno oplachtění a zařízení na spaní na všech 

lodích.  

První víkend v červnu se konal Luďkův memoriál – Luďas – sraz pozvaných oddílů v údolí 

Budišovky. Organizátorem je středisko Strážci. Programem byl mezioddílový víceboj. Zvláště 

běh Osage byl vypečený. Přesto oddíl zvítězil v kategorii chlapců a získal putovní štít.  

Další výpravy už jenom kompletace lodí a poslední úpravy neboli úpravy na poslední chvíli. 

Celoroční bodování vyhrál Píďalka. Tábor Kryštofa Kolumba se konal na Oravské přehradě od 

29.6. do 22.7. 1995. Účastnil se ho: Knar, Bix, Chroust, Vodoměrka, Rogalo, Prófa, Pasqual, 

Baafx, Václavka, Myška, Píďalka, Zipp, Efendi a Stanislav Holek – Sten jakožto designovaný 

kuchař – autodopravce, celkem 15 osob. 

Tábor to byl naprosto netypický, dosud v českých zemích neprovozovaný. Takzvaný lodní tábor 

spočíval v tom, že posádky pluly po celou dobu tábora na plachetnicích (oplachtění P520), na 

kterých i spaly a to po dobu třech týdnů. Hlavní nápor byl v červnu před táborem, kdy se musely 

oplachtit všechny čtyři P520 (včetně zkušebně oplachtěného Škuneru) Clipper, Briga, Brigantina, 

Škuner. Zároveň musely být vypracovány skládací paluby, na kterých se vyspali čtyři muži 

posádky a skládací stříška. Paluby byly sololitové desky položené na lavičkách a přídavných 

příčných  trámcích – palubkách. Stříška byla igelitová plachta přehozená přes vratipeň a ukotvená 

háčky za límec lodi. Šalupové oplachtění se skládalo z 5 m² hlavní plachty a 1,8 m² kosatky. 
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Stěžen, vratipeň, vratiráhno, plachty, upínáčky, stěh, otěže, jezdec, kladky, kormidlo, zátěž, 

ploutev – to vše bylo nutno vyrobit, sehnat, postavit a vše ve čtyřnásobném množství do tábora. 

Poslední týden před táborem byl hektický. Každý den na  loděnici kompletovat, navíc se pokazilo 

počasí a začalo pršet. Zvládlo se oplachtění a palubky, stříšky byly pouze prozatímní na dobu 

tábora. 

Táborové posádky byly čtyři. Do služby byl znovu reaktivován Škuner, jehož kormidelníkem se 

stal Baafx. Clipper - Píďalka, Briga – Prófa, Brigantina – Knar. Protože se Orava nachází 

v zahraničí – Slovensko, ale je nedaleko vzdušnou čarou 80 km, ovšem po cestách 150, (nejkratší 

cesta je přes Polsko – 120) byla přeprava na tábor volena komplikovaně, ale ekonomicky 

výhodně. Sten naházel do svého žigula kombíka Efendiho + 3 na vlek bylo naloženo: 2 lodě + 

materiál a tato kvóta byla odvezena na přehradu, kde byla provedena kompletace lodí a přespání. 

Mezitím Sten opět nabral dvě lodě + 4 muže a přivezl je na Oravu. Třetí den přijel se zbytkem 

mužstva vlakem. 

V pondělí začal táborový program. V první řadě bylo třeba vynést veškeré zásoby, bagáž, paluby 

atd. do skladiště na břehu a připravit všechny lodě na plachtění. Pak nastala hodina H. N Slapech 

v roce 94  si plachtění zkusil akorát Knar a Píďalka. Samozřejmě, že to neuměli a ostatní to 

nezkusili vůbec. Leč „žít se nemusí ale plout se musí!“. Všichni navíc byli více či méně 

deprimováni šířkou a délkou oravské přehrady. Šíře 3 km, délka 14 km. Začátky byly krušné. 

Píďalka a Baafx nedávali na sobě znát obavy, Prófa musel být přesvědčován a Knarovi bylo 

řízení lodi nařízeno rozkazem: „… .ano, z oddílu můžeš odejít, ale až po táboře, teď budeš 

kormidlovat!“ Půvabným se stalo vyvažování lodí. Václavka tak vyvažoval až vypadl. Naštěstí se 

nepustil lodi a byl rychle vytáhnut na palubu, ovšem lehce navlhlý. Protože na Oravě je zákaz 

táboření a rozdělávání ohňů mimo kempy, všichni rybáři si staví nenápadné útulky s igelitovýma 

střechama a ohniště mají co nejblíže u vody na obtížně přístupných místech ze břehu. Oddíl byl 

na tyto podmínky připraven přespáváním na lodích a používáním dvou propanbutanových lahví 

s vařičem na vaření v blízkosti civilizace. Avšak mužstvo se na tyto spartanské podmínky muselo 

aklimatizovat. PN č. 2 

 

Inzeráty 

 

Vyměním jachtu 1+2 se stříškou za komfortní stan typu duhový hrad. 
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Vyměním vařič za povolení k rozdělávání ohně. 

Věnuji baterku za vylovení z Oravy, zn. Není vodotěsná. 

 

Zatímco probíhal výcvik a sušení věcí, průběžně začalo pršet, přijela do kempu na Oravě Píšťalka 

se sestrou a rodiči. (Píšťalka byla čestným členem oddílu.) PN č. 3 

 

Do pytla Píšťalka 

 

Rozpustilý Píďalka si myslel, že si zašpásuje s krásnýma Slovenkami, ale pohotová Píšťalka si ho 

ohlídala i na Oravě. Další noc se kromě deště zvedl i vítr a tím přihnal vyšší příbojové vlny, 

krátká kotevní lana tak způsobila, že všechny lodě byly částečně zality vodou. Protože pršelo i 

přes den, šlo se poznávat jak vypadá nedobytný hrad – Oravský zámok. PN č. 5 

 

 

 

Celková očista 

 

Mužstvo zaprášené a špinavé po tolika bouřích, jenž postihlo flotilu našich lodí, se šlo dnes omýt 

kompletně včetně intimních míst. Mnozí tento úkon brali jako zpestření ranní koupele. 

 

První větší plavba se konala do Náměstova (asi 5 km na boční vítr) tam a zpět. Mužstvo se už 

potřebovalo podívat do civilizace. Také  bylo nutno nakoupit lanka na vlajky. Po každodenním 

výcviku v plachtění, pokud počasí přálo, teď měli kormidelníci prokázat své čerstvě nabyté 

umění jachetní při plavbě v kýlové formaci. Z této plavby pochází nejkrásnější snímek 

v oddílovém albu. PN č. 6 

 

Efendi is sklerotik 

 

Po vysypání buřtů z loďáku si Efendi dement uvědomil, že zapomněl na provázky a proto nic 

netušící chudáčci Profíček a Baafxíček museli obětovat své nohy a zaklusat do obchodu. Úkol se 

splnil, Efendi vyletěl do vzduchu.  
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Drancování v PNS 

 

Po vydání peněz (šuly, šuly) se většina mužstva Fregaty vrhla na nic netušící, v poklidu stojící 

PNS. Po neúspěšném přemlouvání prodavačky o prodej erotických časopisů zn … píp…. Se 

mužstvo rozhodlo, že se pomstí a proto vykoupilo všechny dvoukorunové poštovní i nepoštovní 

známky. Mužstvo, domnívající se, že doběhlo prodavačku, se prudce zmílilo. Prodavačka plnící 

svůj záměr vydělat co nejvíce šuly, šuly (peněz) se smíchy skutálela do místního potůčku, který jí 

dopravil až do Oravy.  

 

Mezi tím byli kormidelníci obklíčeni před obchodem místními děvčaty a byly jim činěny 

nemravné návrhy, které se souhlasem přijímali. Vzhledem k brzkému odplutí si někteří domluvili 

rande na příští den, kdy se opět půjde nakupovat. Velké nákupy se opravdu děly další den, ovšem 

nejdříve se posádky musely kompletně zabalit. Pro již zmíněné nákupy vyrazily lodě pod 

plachtami s plnou bagáží i mužstvem až po třech hodinách balení.  

Hlavním úkolem tohoto dne bylo dostat se co nejvíc proti proudu řeky Podhoranky, tedy až tam, 

kde lodě plout nemohly. To kotviště bylo nazváno u kolotoče. Protože kolotoč – vracák o délce 

dva metry  – byl hlavní atrakcí tohoto místa.  

Další den se pokračovalo za silného proti větru (dělaly se hřebenatky) směrem k polské hranici. 

Plavba nepostrádala nebezpečí a Brigantina zažila vzpouru posádky. Kormidelník Knar měl 

problém zvládnout svou posádku. PN č. 9 

 

Ubrečená Brigantina 

 

Hl. zásobárna Oravy, tedy Bix a Zipp se rozhodli přispět pár litry vody (slané). Knar uskutečnil 

svůj záměr, tedy dohnat zbývající posádky, chtěl zrychlit. Ovšem to se nelíbilo Bixovi tak raději 

povolil otěž. Účinek byl katastrofální. 1 a půl km ztráceli a Knar nevydržel psychický nátlak a 

brečel taky. Jako malý Jarda. 

 

Na JV konci přehrady byly uskutečněny: vodní hrátky PN č. 10, regata – nejela se, nefoukal vítr a 

sběr hub – houby se jedly každý den (Sten ovládá skvělé houbové omáčky). 
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Vodní hrátky 

 

Po nebezpečné jízdě v kleku se konali vodní radovánky. Vítězem se překvapeně stal Knar, za 

kterým ze ještě většího překvapení skončil Pidižvík, který po finálové jízdě letěl jako pták. Potom 

nastoupil Efendi a Sten. Vítězem se nestal nikdo, ovšem při velké radosti skončil Efendi ve vodě. 

Sten spadl do lodě. 

 

Počasí 

 

Už druhý den je bezvětří. Což značí, nemusí foukat jen když je poryv.  

 

Po návratu do civilizace kotvil oddíl v přístavišti parníku u kempu. Píšťalka tak byla skoro na 

dohled. (U Píšťalčiny matky – lékařky se odkládali nemocní a hlavně simulanti před plavbami). 

PN č. 11 

Zmatená chystaná vzpoura 

 

Captain chtěl vyplout v počasí, které nevyhovovalo mužstvu a tak se chystalo ke vzpouře. Jenže 

náhle přišla bouře a nikdo nevyplul, protože za bouře se nevyplouvá a tak se vše vrátilo do 

původních kolejí a přečkali jsme noc v kempu u Píšťalky. 

 

Třídenní výprava – přechod Roháčů – byl pro někoho úlevou od plachtění, pro někoho strašákem 

(velké fyzické vypětí). PN č. 12 – průsmyk Parenica 

 

Iniciativa slovenských řidičů 

 

První otázka zněla: „Jedete do Zuberce? Ne, nejedem, ten už jel.“ Po chvíli váhání se zvedl, 

vyměnil cedulku a odpověděl „Nastupte si, jedem do Zuberce.“ Potom jen tak od oka nahodil 

cenu jízdenky a jeli jsme.  

 

PN č. 13 
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Pidižvík 

 

Kapitola sama pro sebe, když jsme se dostali k Třem kopám, které skýtaly potěšení nejednomu 

horolezci, došel Pidižvík k názoru, že dál nejde a dal se do breku. 

Popis 

Píšťalka: Tak jdeme, už je to jen kousek. 

Pidižvík: Já chci domů, už s váma nikam nejdu. 

Rogalo: Ale jdeš, já kvůli tobě zpátky nejdu. 

Pidižvík: Já s váma nikam nejdu. 

Píďalka: Ale jdeš! 

A šlo se! 

 

 

 

PN č. 14 

 

BOOT AM FUS u konce 

 

Už jen tři hory a jedem domů. Zněla captainova slova. První hora Pláčnenica začala opět 

natahovat moldánky členů posádek. Další horou byl Ostrý Roháč, který byl velmi náročný na 

sestup. Mužstvem zavládla panika a žízeň. Nakonec se spustil liják a tak to po řetězech nešlo 

nijak zvlášť dobře. Pak přišla cesta dolů do chaty Zverovka. Za hloupého deště nakonec došli 

všichni a tak se v Tvrdošíjně konala žranice sladká. 

 

Následně se opět plachtilo po jezeře a přitom se navštěvovala už známá místa. Najednou už 

nebyly problémy s kormidlováním a plachtění probíhalo spokojeně. Přestávka tří dnů na horách 

pomohla.  

PN č. 16 

 

Sten se kazí 
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Sten dnes uvařil hrozný oběd, výřez masem sojovým aneb Orava 8. Málem letěl do vody, ale 

spravil si to večeří, kde už uvařil chleba s máslem a škvarkama. 

 

V polovině tábora proběhl obvyklý námořnický křest v provedení Poseidona a jeho družiny. 

Nejvíce se vyřádil Poseidon na Stenovi (kotlík s maglajzem naražený na hlavu). V noci se pak 

konal tradiční slib za svitu úplňku uprostřed vodní plochy.  

PN č. 18 

 

Změna tvrdého budíčku na měkký 

 

Efendiho tvrdý hvizd píšťalky se proměnil v pár akordů Knarovi kytary a písničky „Tak už jsem 

ti teda fouk“. Zmatené mužstvo se probudilo ihned. Pobláznění blázni si mysleli, že bude 

rozcvička ve spacáku. Ovšem jak později  zjistili byla tvrdší rozcvička. 

 

 

 

Lovení sleďů 

 

Po výtečné snídani se Píďalka rozhodl, že uskuteční svůj sen stát se: „Důstojníkem“. K tomuto 

snu potřeboval hru. Lovení sleďů se zdálo zajímavé a zábavné. Ovšem nic netušící Píďalka 

pomohl Efendimu a oddílu dostat se na mizinu. Rozbil všechny lodě. 

 

PN č. 19 

Den plavčíků 

 

Budíček ráno kapitán Vodoměrka vyhlásil za velkého hodinového kecání již před Budíčkem. 

Kormidelník ve službě Bix vyhlásil nástup na rozcvičku a poté si každý dělal co chtěl a různé 

blbosti nebyly zakázány. Neschopnost plavčíků nezná mezí. Při nástupu, než se vůbec vykolébali 

ze svého pelechu, vztyčovaly se vlajky. Již samo vázání vlajek trvalo asi hodinu. Plavčík Efendi 

provozoval své osobní libůstky. Při vztyčování nevěděl ani jak vlajku uvázat, ale pod trestem 
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„nesnídáš“ vlajku na stěžeň dostal. Kormidelník Václavka neumí přivázat vlajku a proto jej 

poslali na degradaci. Po obědě bylo vráceno vše do normálních kolejí.  

 

PN č. 21 

Captain radí 

 

Domů to vydržte. Vana na vás čeká a postýlka taky. 

 

V září na zahajovací oddílovce se sešel oddíl v kompletním stavu v jakém byl na táboře. Protože 

táborové posádky se osvědčily, bylo rozhodnuto kapitánem pokračovat v provozování čtyř 

posádek. Každá posádka by tak měla mít jednoho zkušeného kormidelníka, který zažil alespoň 

dva tábory. Zkušenějšího lodníka min. rok v oddílu + tábor, méně zkušeného lodníka (tábor za 

sebou a čerstvé splnění plavčické zkoušky) a když se bude dařit nováčka – plavčíka. Vše se úplně 

nepovedlo. V každé posádce zůstali pouze dva zkušení, ale plavčíci přibili. Zásadní změna však 

nastala s klubovnou. Během prázdnin byly vyřízeny s obecním úřadem papíry na klubovnu 

z bývalého protiatomového krytu na Hlavní třídě 1060. Klubovna byla určena pro 8. vodní oddíl 

skládající  se z oddílu skautů – vede kapitán Efendi, smečky vlčat – založil a povede přístavný 

Sten. Samozřejmě se klubovna musela od základu upravit (obít stěny, vymalovat, položit 

linoleum, vytvořit stoly, lavice, nástěnky, výzdobu) naštěstí pro oddíl to byla už 7 klubovna za 7 

let, takže technika stěhování a přepravy doplňků do klubovny už měl dobře zvládnutou. Hlavní 

stěhování proběhlo od půlky září do konce. A hned se také rozběhla klubovní činnost. Sice 

v primitivních podmínkách, ale ty se s přibývajícími měsíci a odpracovanýma hodinama jak 

členů oddílu, tak vedení přístavu (Kenny, Žoržet, Liška atd.) stále vylepšovaly.  

Díky pracím na zprovoznění klubovny byla první výprava až poslední víkend v září – napříč 

Prahou přes tři jezy (až do Juldy Fuldy). Závod pro zvýšený stav vody byl velmi zábavný. Cvakla 

se třetina účastníků. Záchranáři nestačili lovit. Oddílová posádka se cvakla až pod Karlovým 

mostem. Doplula sice jako první, ale z těch kteří se cvakli. Celkově 5. místo. Jako obvykle 

zakončení bylo na Výstavišti na obvyklých atrakcích. Zcela výjimečně nebyly komplikace 

s vodáckým autobusem.  

Složení posádek: 

Clipper: kormidelník Píďalka, člunař Václavka, Pidižvík, Zipp 
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Briga: kormidelník Prófa, člunař Vodoměrka, Pasqual 

Brigantina: kormidelník Knar, člunař Rogalo, Bix 

Škuner: kormidelník Baafx, člunař Myška, Chroust 

 

Činnost oddílu: bodovací závody jednotlivců, posádek, štít kormidelníků (různé soutěže 

připravují kormidelníci, posádky soutěží mezi sebou bez nich), dobrovolná výprava do Studénky, 

poslouchat hlasy ptáků s ornitologem, posádkové výpravy (velmi slušná účast z každé posádky 

po třech) – C – Nový Jičín, výstava parních lokomotiv 

        B – Smrkový vrchol 

       Bt – Beskydy, z Visalají na přehradu Šance 

       Š – na kolech k Atlantiku na skály 

Podzimní prázdniny 26.-29. říjen, Bobří hrad, společná výprava s vlčaty. Z Heřmánek proti 

proudu Odry pak z Nečínského potoka do srubu umístěného uprostřed skály, celé čtyři dny náplň 

nejlepších her a soutěží, štít kormidelníků. Admirálský pohár – celodenní klání mezi posádkami 

ve skautských dovednostech na Smrkovém ostrově vyhrála Bt. Vyzvědači v centru Ostravy 

společně s Dívčí trojkou (vyhráli Modří). 17.11. 1995 – 200. oddílovka. Mikuláš – přístavní 

besídka všech oddílů přístavu a rodičů ve Stanici ml. turistů. 

Oddíl předvedl tato čísla: Kurdský separatista, Víla Amálka, Valná hromada Diků a Podnikatel 

rozčtvrcen lokomotivou.  

Azimutová výprava (byla nazvána proto, že byl vytažením lístečku určen směr azimutu, podle 

kterého se celý den šlo) z Kyjovic podle azimutu 270º, putování skončilo až za tmy v Hradci nad 

Moravicí. Návrat byl vlakem a konec v 19.45. 

Oddílové Vánoce s tradičním uměleckým mistrovstvím – na nápěv Dakoty, dvě vlastní sloky, 

rozdávání dárků a pouštění skořápek se svíčkou v Porubce, společný podnik s vlčaty. 

 

1996 

 

Složení posádek: 

Clipper: Píďalka, Václavka, Pidižvík, Zipp 

Briga: Prófa, Vodoměrka, Kolosánka, Brácha 
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Brigantina: Knar, Bix, Rogalo, Skukůn 

Škuner: Baafx, Myška, Chroust, Pasqual 

 

Fajn výprava na Vaňkáč, kde se sáňkovalo a bobovalo až do úplného zblbnutí, zahájila oddílové 

výpravy v tomto roce. A než se jelo na obvyklý zimní tábor, proběhly ještě samostatné posádkové 

výpravy pod vedením kormidelníků. 

Medvědí jezero se zimními atributy sněhem a ledem + Dívčí trojka = velmi oblíbený zimní 

oddílový podnik. Únorová Zimní hra D3. Z Mokrých lazců do Kyjovic – Zátiší, důstojníci 

pokračovali večer v činnosti při organizování již 4. námořního bálu Eskadry v Třebovicích.  

1. března (211. oddílovka) slavnostní otevření klubovny, zviditelnění přišroubováním cedule na 

venkovní dveře, oslav s pozvanými hosty jak s přístavu, tak skautské veřejnosti. 

V únoru proběhla registrace a tak byli zaregistrováni: Efendi, Píďalka, Zipp, Prófa, Knar, Rogalo, 

Pidižvík, Chroust, Baafx, Václavka, Bix, Myška, Vodoměrka, Pavel Skalný – Pasqual, Petr 

Maršolek – Kolosáňka, Vojtěch Podešva – Skukůn, Ondřej Podešva – Brácha, Lumír Swiech – 

Blecha, Michal Zoban – Termit, Radek Šerfösö – Mol, Jan Kovář. 

Jaro bylo zahájeno společnou výpravou s vlčaty na srub Touhy u Fulneku. Zajistila ho Holly, 

která Stenovi pomáhala s vedením vlčat. Hlavní atrakcí byla jízda na laně. 

Modré stuhy Porubky se účastnila již třetí Dívčí trojka a Modrý šíp. Vítězem se stal Knar. 

Velikonoční Moravice se tento rok neplula, místo ní se konal velikonoční sjezd Opavy. 

Výjimečným byla tato plavba taky tím, že se jí zúčastnili zástupci Flotily Liberec – Molekula a 

spol. Začátek byl v Holasovicích a přes Opavu se první den doplulo do tradičních Kravař, kde se 

spalo na loděnici Peřeje Opava. Druhý den se doplulo na loděnici v Martinově. Počasí bylo na 

roční dobu nádherné a tak nikdo nelitoval, že se neplula Moravice. Protože vyrovnávací nádrž ve 

Vítkově – Podhradí byla zamrzlá, účastníci plavby po Moravici museli své lodě přetahovat 

nějaký ten kilometr sněhem a blátem. Tomu se oddíl na Opavě vyhnul. 

Na Ivančenu tedy oddíl nenesl kámen (20kg) z Moravice, ale z Opavy (řeky). Ten byl tak jako 

každý rok pěkně pomalovaný. Zpáteční cesta vedla přes Lysou horu a společnost oddílu vytvářela 

Dívčí trojka. 

Protože podmínky pro plavbu byly dobré, dostatek vody, pěkné počasí, plula se tento rok i 

Moravice, jako dobrovolný podnik v pozdějším termínu. Účastníky této plavby a posádkou 

Brigantiny byli – Efendi, Myška, Mol, Blecha, Chroust, Václavka. Plavba to byla výjimečná. 
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Obvykle oddíl pluje z Kružberka do Ostravy 3 dny (72km). Ale protože podmínky byly optimální 

první dva úseky byly upluty za jeden den a Brigantina doplula do Kravař (z Kružberku) už o půl 

páté odpoledne. Nebýt toho, že nebyl program na druhý den, kdyby se neplulo, dala by se celá 

trasa stihnout za jeden den. 

Trochu tiku v Atlantiku pořádal oddíl se spřátelenými oddíly: Dívčí trojkou, Modrým Šípem, 

Osmačtyřicítkou a 5. oddílem vodních skautek a žabiček. Protože květnové svátky nevytvořily 

souvislé 3 dny byl program následný: 1. den – sraz všech oddílů na severním přístavu, 2. den - 

putování oddílů na Atlantik, sestavení jachet, plachtění, plavba, mnoho soutěží, přespání na 

Atlantiku. 3. den – hledání pokladu a plavba na loděnici v Martinově. 

24.-27. května se na Sečské přehradě konalo SKARE – Skautská regata. Spalo se pod stany na 

základně Pardubické vodní sedmičky. O zázemí se staral Děda (přístavní kap. z Pardubic). 

Regatu organizoval Oskar. Oddíl získal 1. místo v pádlování (když nefoukal vítr byla náhradní 

soutěž) a 2., 4., 5., 7. místo v Mistrovství ČR v jachtingu v tomto pořadí (Bt. B., SC.). 4. místo 

Clipperu v Modré stuze HKVS. 

Při Luďasu (srazu oddílů pořádaném Strážci ze Svinova), konal se na obvyklém místě v údolí 

Budišovky (kousek od Medvědího jezera) 8. oddíl obhajoval putovní placku. Hlavní soutěž 

trojboj probíhal v sobotu. Závažné zjištění: „… jééé, my jsme si udrželi tu placku!?“ Večer 

táborák s hodnocenýma scénkama. 

Protože jako vždycky nebyly lodě a materiál připraveny na tábor, muselo se vše dohánět ve 

čtrnácti dnech před táborem. Všechny lodě musely dostat nové stříšky (upevnění na laminátových 

prutech), zalepit díry, opravit či nahradit ztracené – zničené díly výstroje. 

Vítězem celoročního bodování byl Knar 2026,5 b. druhý Václavka 1858,5 b., třetí Bix 1713,5 b. 

Tábor kombinovaný společně s vlčaty. Stálá základna byla na Lavičkách (místo patří vodním 

skautům z Třebíče) odkud oddíl vyplouval na několikadenní plavby. Tábora se účastil: Efendi, 

Knar, Prófa, Píďalka, Pidižvík, Zipp, Chroust, Pasqual, Brácha, Rogalo, Kolosáňka, Blecha, Bix, 

Václavka, Mol, Myška, Skukům + Sten, Holly a vlčata. 

 

Cesta s nakládáním byla skoro jako obvykle. Při prudkém sjezdu na tábořiště byly trochu 

problémy s průjezdem vleku skrz rostlinstvo PN č. 1 

 

Lodivod: „ lodě spadly jenom jednou“ 
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Mužstvo: „Bum!“ 

Autobus vergl dojel. 

 

První den a část druhého se stavělo útočiště pro vlčata (stany, kuchyně, latrína). Oddíl spal na 

lodích. Ale program se rozjížděl. 

 

PN č. 2 

Dnešní dopolední program náhle přervala větrná bouře. Nehledě na převrácené lodě, vytrhané 

sloupy, střechy, vydal Efendi rozkaz vyplout na hrad Kozlov. Tam se posádky vylodily, přepadly 

hrad se spoustou šperků a drahokamů, odjeli s uragánem v zádech k mamince na oběd. V přístavu 

je čekalo skvělé přivítání buničité, jemně navinuté, připálené nudle. 

 

Začaly obvyklé radovánky – Námořní akademie a vyplulo se na průzkumnou plavbu na Západní 

konec přehrady do Vladivostoku (Vladislav). Další den se vyrazilo pěšky do Třebíče s prohlídkou 

města a návratem vlakem. 

PN č. 4 

Kulturní vložka 

 

Bazilika z 11. století. Dnes jsme zažili opravdu překrásný koncert v Bazilice sv. ? z 11. století, ve 

slohu čistě gotickém. Hudebníci pomocí chrámové akustiky a moderní techniky vykouzlili 

opravdu hezký koncert od Handela. No všichni byli uneseni kouzelnou hudbou lásky….. 

 

Cesta do Vladivostoku 

 

„5 celých a 10 polovičních do Vladivostoku!“, vychrlil Efendi na pokladní v ŽST Třebíč. 

„Prosím, děláte si ze mě blázny? Vy hnusný vodáku?“, odpověděla prodavačka jízdenek. 

„Prosím, ne“, jemně odvětil captain. „Tak laskavě vypadněte, vy odporní pionýři!“, řekla 

průvodčí a vyhnala nás do služebního vozu! 

 

Další výpravou byla návštěva v Brně. Z pamětihodností možno zaznamenat: krokodýl v radnici, 

krypta, záviny, vězení Špilberk. 
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PN č. 6 

 

Krypta 

 

Pochovali mužstvo Fregaty? Odpověď: pustil nás tam starej děda skaut a dal Efendimu do ruky 

papír, aby mužstvu přečetl pohřební řeč. Poté nás zakopal a s klidem pojedl závin a opil se.  

 

Táborovou hrou byl – Poklad piráta Luňáka. Na základě historické osoby francouzského piráta, 

který ukryl svůj poklad na Seyshelách. Nebyl zanedbáván ani vodácký výcvik včetně několika 

regat. 

 

 

PN č. 7 

 

Ponorka opět v akci 

 

Hurá. Clipper šel opět ke dnu. Kdo nevěří, ať tam plave. Došlo k tomu zcela náhodou a náhle. Po 

obsazení paluby a následném poklesu kotvy Clipperu, došlo k přelití 1 kubíku vody do útrob lodi, 

která se poté začala naklánět na levý bok. Ve 14.30 došlo k prasknutí první vodotěsné přepážky a 

následnému potopení nepodobnému TITANICOCLIPPERU. Tento se nachází v hloubce 30 m. 

pod hladinou Dalšické přehrady s nákladem 2500 liber čistého jídla. 

 

Opět se vyplulo na delší plavbu, tentokrát k přehradní hrázy na východ, později nazvanému 

kotvišti „Skalky“. Začaly též problémy s rybáři. 

PN č. 8 

 

Další trápení 

 

Ať žijou Mazury (1998). Né na Mazury nejedeme, jsou tam velcí komáři, vítr tam nefouká a je to 

vyschlé. Jedeme na Otavu (1997). 
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Trestný čin vydírání 

 

8. vodní oddíl mužstvo bylo donuceno opustit nejlibější místo a to pod stálým nátlakem a 

výhružkami místního ramba rybáře, jenž vztekem trhal pařezy, „že na nás pošle policii“ a že 

jsme… Mimo to se chystal z lodí udělat ponorku s buldozerem. Nedostatečná legislativa ČR mu 

to dovolila. K čertu sním. 

 

PN č. 11 

Briga zavítala do klubu ponorek 

 

Povol, povol!!! Šplouch, šplouch! Vyrovnávat, vyrovnávat, néé, néé! Tak takhle nějak probíhaly 

povely na lodi Briga, která šla při první polovině regaty víceméně ke dnu. Efendi se opět 

škodolibě smál a tak byl zavřen. Poté byla Briga přijata do klubu ponorkových lodí a Clepper už 

není sám. 

Při výpravě do Jihlavy – prohlídka pamětihodností včetně zoo – došlo ke zdravotním problémům 

Knara – zblil trolejbus. (problémy s občany). PN č. 12 

 

Knar kosí 

 

Knar má dneska podepsanou sociální pomoc v 2 stupni. Dneska krásně skosil trolejbus. Provedl 

to velice důkladně ve dvou vrstvách nezávisle po sobě jdoucích. Po skosení trolejbusu hrdě 

vystoupil a společně s Píďalkou, který mu dělal doprovod stíhali osobní vlak 43006 do Studence, 

který jim následně stejně zmizel. 

Knar musel být odevzdán do nemocničního ošetřování v Třebíči, kde pobyl tři dny než se vrátil. 

 

PN č. 13 

Námořní akademie 

 

Největší výkon Pasquala ohromil i kapitána Efendiho. Napsal totiž Mořeplavbu na druhý pokus 

jen se dvěma chybami. Což se nestalo ještě nikdy až teď. 
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Slib 

 

Po nástupu začal zmatek, kdo první pojede na ostrov, kde se konal slib u ohně. První se vypravily 

vlčata, pak skauti. Při zapalování ohně jediný, kdo zazmatkoval byl opět Rogalo – zapomněl text. 

Po slibu vlčat a skautů začalo teprve show. Captain nejprve rozdělil odborky, 5 plavců, 2 

jachtaře, 1 záchranář. Pak uděloval povyšovací listiny. Prófovy dal důstojnický patent a největší 

zajímavostí bylo, že Rogalo dostal zelený březový lístek. 

 

Bylo samozřejmé, že v tento významný den byl proveden Poseidonem i hromadný námořnický 

křest, protože plavčíků bylo hodně, zvláště od vlčat. Také došlo ke změnám technického rázu. 

Byly vytvořeny 2 operační skupiny (vždy 2 lodě), v jejichž čele stáli dva nově jmenovaní 

lodivodi – Knar a Píďalka. Na jejich místa byli jmenováni noví kormidelníci Václavka a Rogalo. 

Od vlčat byla převedena nejstarší vlčata do nových posádek v oddílech.  Následovala poslední 

plavba na Skalky už v novém složení a vyvrcholení hry Poklad piráta Luňáka. Jako je dobrou 

tradicí na táboře, opět žádná posádka poklad nenašla (nenašla ho ještě nikdy a tak si admiralita 

opět pochutnala sama).  

Nejzajímavější bylo ovšem noční plachtění ze Skalek na Lavičky. Jemná brýza foukala do zad, 

když čtyři lodě, každá s lampiónem na každém konci křížového ráhna, tiše čeřily vodu a jeho 

stíny, pluly nocí.  Po třech hodinách plavby oddíl zakotvil u ostrova a dospával. PN č. 18 

 

Pasqual aneb rozcvička ve spánku 

 

Asi ve dvě hodiny v noci se nenasytný Pasqual, který se šíleně těšil na rozcvičku, začal 

protahovat a řvát na svou posádku, cituji: „Myško posuň se nebo tě kousnu.“ Načež se Myška 

posunul a Pasqual taky, ovšem opačným směrem. Následovalo uvolnění plachty a nádherný 

placák ve spacáku do vody. Pasqual byl z toho celý ….. a začal řvát o pomoc. Naštěstí Efendi 

přišel a začala zpověď Myšky: „Myško, kde je a kdo?!“ „Pasqual, a je tady.“ „Kde tady?“ 

„Tady.“ Mezitím se tam připletl Píďalka a ptá se: „Je živý?“ Efendi: „Ano, je.“ Načež Pasquala 

vylovil a spal dál. 
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Tábor skončil skoro netradičně, až na to, že autobus nezajel až dolů na tábořiště a tak se vše 

muselo vynést na kopec a tam naložit, včetně lodí. Vše dopadlo bez rozruchu, autobus dojel do 

Ostravy v pořádku. V srpnu se opět konaly kormidelnické radovánky. Tentokrát se jelo na kolech 

z Ostravy do Dědova na tábor Dívčí trojka. Cesta v deštivém počasí trvala 3 dny, ale jinak byl 

celý týden bezvadný. Účastnil se Knar, Píďalka, Prófa a Efendi.  

 

Při závěrečném táboráku došlo k dalším organizačním změnám. Příchodem plavčíků od vlčat 

stoupl počet na tolik, že bylo rozhodnuto rozšířit oddíl o třetí operační skupinu a tedy další dvě 

lodě Galeonu a Pinasu, které se ovšem musí postavit. Byli určeni kormidelníci, ale celkové 

rozdělení mělo nastat až v září podle účasti. 

Na první potáborovou oddílovku přišlo 20 členů. Bylo nutno probrat papírové záležitosti: hlášení, 

bodování, plánování podniků a také rozdělení do posádek. 

 

1. operační skupina – Clipper, Škuner; lodivod Píďalka 

2. operační skupina – Brigantina, Pinasa; lodivod Knar 

3. operační skupina – Briga, Galeona; lodivod Prófa 

 

CLIPPER – Václavka, Pidižvík, Termit, Tomáš 

ŠKUNER – Chroust, Pasqual, Štístko 

BRIGANTINA – Bix, Skukůn, Marťan 

PINASA – Rogalo, Blecha, Skokan 

BRIGA – Kolosáňka, Makrela, Dale, Brácha 

GALEONA – Myška, Mol, Mlok, Martin  

 

V září se oddílovky (kromě zahajovací) konaly ještě na loděnici, byl prováděn výcvik na vodě. 

Výprava do údolí Moravice. Vlakem do Vítkova a pěšky až do srubu Emilka. Víkend strávený 

pod střechou táborové kuchyně – celý víkend lilo. V neděli pěšky kolem vody do Hradce na vlak. 

Hlavní náplň bylo mistrovství SVOR + plnění „Sokolských tabulek“. 

Protože byl sudý rok, oddíl se nezúčastnil Tří jezů, ale Svazu v Čapím údolí.  
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„Výprava do Čapího údolí byla letos velice zajímavá. Přišli jsme jako vždy už v pátek večer. 

Rozbili tábor včetně stěžně a šli spát. V poledne druhého dne po celonočním a celodopoledním 

dešťovém maratonu se s námi přišli rozloučit ostatní oddíly.  

Zhruba 2 hodiny po jejich odchodu se vyplnilo heslo, odvážnému štěstí přeje a my si do 

nedělního odpoledne užívali her a radovánek v plném slunečním žáru. S oddílem zůstala pouze 

Dívčí trojka, Viki se nechala přesvědčit, ať to riskne. 

Výprava na JASEŇ. Nyní dobře čtěte, poněvadž toto jest jediný písemný doklad o této pětidenní 

výpravě na Slovensko. Nedoložené statistiky ukazují, že tohoto podniku se zúčastnili: Chroust, 

Pasqual, Blecha, Makrela, Václavka, Termit, Kuře, Rogalo, Skokan, Kolosáňka, Brácha, Myška, 

Dalle, Štístko, Efendi, Knar. Tahle výprava se opravdu povedla, v noci pršelo, ve dne svítilo 

ťuntě. Všem bylo prostě fajn. Hráli jsme hry, soutěže a hlavně po večerech Magic. Naší hlavní 

stravou byly prérijní placky z mouky a vody a přesto jsme přežili a když nás v pondělí k večeru 

odvážel vláček, bylo to všem strašně líto a tak alespoň ohodnotili výpravu společným průměrem 

1,07. 

V listopadu Vyzvědači s Dívčí trojkou. 

Kormidelnický seminář pořádal přístav pro všechny kormidelníky  a lodivody (5., 7., 8. oddíl) na 

Severním přístavu. Admiralita (lodivodi a výše) se účastní podniků pro starší, organizovaného 

ostravskou radou ve Fulneku. Přístavní podnik – Mikulášská besídka – zúčastnily se všechny 

oddíly (5. vodní, 8. vodní a smečka vlčat) a rodiče.  Oddílový program: Robin Hood I. a II., 

Kaktus, Terorista. Na zahájení byly předány březové lístky Jerrymu, Žoržet a Stenovi. Vánoce 

pro Žvížátka byly společně s Vlčaty. U tradičního smrčku na trase  Mokrých Lazců do Kyjovic 

byla zastávka a smrček ozdoben zeleninou pro lesní zvěř. V klubovně pokračovaly oddílové 

Vánoce. Umělecké mistrovství vyhrál Pasqual. Soutěž maminek o nejlepší cukroví vyhrály 

maminky Dallea a Václavky. Všichni dostali a dali dárky. Nakonec byly zpívány mnohé oddílové 

písně. 

Složení oddílu: 

Kapitán – Efendi 

Lodivodi – Knar, Píďalka, Prófa 

C – Václavka, Pidižvík, Termit, Kuře 

B – Kolosáňka, Makrela, David 

Bt – Blecha, Štístko, Marťan, Dalle 
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Š – Chroust, Pasqual, Skokan, Frája 

G – Myška, Mol, Brácha, Mlok 

P – Rogalo, Milka, Skokan, Žolík 

 

1997 

 

Tradičním podnikem o pololetních prázdninách byl zimní tábor, opět na Medvědím jezeře s Dívčí 

trojkou. Přístavní podnik pro dobrovolníky Eskymácké slavnosti se konal již podruhé, tentokrát 

na Morávce, za oddíl 10 mužů. Zimní hra D3 v Koblově, bez výrazného umístění, na motivy 

Zimní královny. 

Hlavním podnikem tohoto roku byl opětně NAVIGAMUS, aby se ho mohly zúčastnit dvě 

družstva byl oddíl rozdělen na skauty a rovery (za každou část se mohlo zúčastnit 8 mužů). 

V únoru byli v oddíle zaregistrováni: Efendi, Knar, Píďalka, Prófa, Rogalo, Baafx, Pidižvík, 

Chroust, Václavka, Myška, Pasqual, Kolosáňka, Skukůn, Brácha, Blecha, Termit, Jakub Řehák – 

Dalle, Jonáš Vlček – Otis, Jiří Skalný – Makrela, Roman Bujok – Bulák, Tomáš Gellert – 

Skokan, Martin Doležal – Marťan, Viktor Grossmann – Štístko, Martin Kratochvíl – Mlok, Petr 

Nezdařil – Elf, Petr Gadula – Goliáš. 

V březnu se konala třídenní výprava na Severní přístav. Po proudu Pilcomaja, která byla 

zahájením vodácké sezóny a přípravou mužstva i lodí na Moravici. Hlavní atrakcí bylo, když si 

admiralita pekla kuře na rožni.  

Modrá stuha Porubky se jela pouze za účasti oddílu a Dívčí trojky – vyhrál Knar. Velikonoční 

sjezd Moravice se stal velkým oddílovým podnikem, vypluly všechny čtyři lodě (Galeona a 

Pinasa ještě nebyly dostavěny). S oddílem pluli jako hosté i Dívčí trojka a vedení přístavu (Keny, 

Žoržet, Sten). Počasí se úžasně vydařilo, na rozdíl od problémů s vypouštěním vody z Kružberka. 

Nicméně 1. úsek proběhl k plné spokojenosti, Kružberk – Louka pod Emilkou (pod Podhradím). 

Na noc byly postaveny nové stany tunely, jeden na každou posádku, admiralita má také svůj. 

Byla úžasně jasná noc, sice mírně pod nulou, ale hvězdy se třpytily nádherně, když člověk odešel 

od táboráku. Vládla atmosféra jako na táboře. Ráno vylezlo slunce, rozpustilo jinovatku, bagáž 

byla sbalená, lodě naloženy, leč vody nebylo. V řečišti 5 centimetrů vody. Pustí Kružberk vodu 

nebo ne? Zvědové se vydali na výzvědy po proudu  za informacemi, když tu v poledne přitekla 

první vlna. Oddíl se nalodil a vyplul, zvědové přistoupili na Vajzonu. 
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Druhá etapa oddíl zavedla do Kravař na loděnici Peřeje. A třetí po vyšmigrustování přítomných 

děvčat na loděnici do Martinova.  

V dubnu výprava Ztracených na Smrkový ostrov význačná tím, že Pasqual, Myška, Elf byli 

vysláni v Kyjovicívh po vystoupení z tramvaje, ať se podívají, kdy oddílu jede tramvaj zpět, 

ostatní se vydali na Smrkový ostrov. Od té chvíle je nikdo neviděl, ztratili cestu, leč našli se 

v okamžiku, kdy se oddíl v 16h odpoledne vracel na zastávku. 

Ivančena s tradičním kamenem z Moravice nebyla, nikdo ho nepřinesl z loděnice do klubovny, 

ale cesta na Ivančenu a zpět přes Lysou se konala.  

Trochu tiku v Atlantiku oddíl pořádal v kempu na Atlantiku, který si domluvil pouze pro tento 

účel. Pozvaní hosté Dívčí trojka, Modrý šíp, Osmačtyřicítka i nepozvaní 5. dívčí oddíl si užili 

soutěží na vodě i na zemi a hlavně plachtění za slušných povětrnostních podmínek a závěrečnou 

plavbu po řece k loděnici.  

NAVIGAMUS – po třech letech, opět. Začátek byl jako obvykle, potíže s dopravou. Vodácký 

klub Clipper, který vlastní autobus, se kterým oddíl již leccos zažil (upadlá páčka motoru, 

zadřený motor, pozdní odjezdy, ještě pozdější návraty), tentokrát nepřijel vůbec. Od té doby co se 

stal skautským oddílem (jediným ostravským ve III. přístavu, kapitán přístavu Sandy – Hapala) 

se spolupráce s ním postupně zhoršovala. Poté co nepřijeli odpoledne, večer ani v noci a tvrdili, 

že o ničem neví, bylo nutno zburcovat všechny síly. Vlčata, skautky i skauti přespali v klubovně 

nebo v kotelně, obvykle tam jsou uloženy lodě. Ráno se podařilo zorganizovat autodopravu 

Mrovec z Hněvošic. Pan Mrovec dodal autobus, řidiče a vlek se zapůjčil od NH a nakonec se 

jelo. Navigamus se konal na stejném místě jako v kempu na Velkém Víru na Orlické přehradě. 

Protože 8. oddíl je hlavním protagonistou jachtingu mezi vodními skauty v ČR a Efendi měl na 

starosti Mistrovství republiky v jachtingu, byl oddíl ubytován (pod vlastními stany) v Jacht 

servisu – měl tak blízko k lodím. A aby to nebylo komplikované, byla tam celá Eskadra. Ve 

čtvrtek příjezd. V pátek regata. Posádky skončily na 2.. 3. a 4. místě v Mistrovství. Posádka 

Škuneru Efendi a Chroust vyhráli štít konstruktérů. Největší smůlu měl Baafx při Modré stuze 

HKVS. Pět minut před startem se srazila záď Kurýra pramicí (kormidelník Myška), která urazila 

Baafxovi na Kurýrovi kormidlo. Baafx začal urychleně opravovat a po provizorní opravě, list se 

dost viklal, vyplul s desetiminutovou ztrátou za startovním polem. Bohužel doplul jako druhý se 

ztrátou několika desítek sekund. Třetí den v sobotu se konal závod – hra Vlčat a žabiček a Skapa 

– mistrovství v pádlování a všestrannosti (oddíl se nezúčastnil). Závěrečný den v neděli se konalo 
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defilé všech účastníků před organizátory v čele s Vezírem. Návrat do Ostravy už byl bez 

problémů. Celoroční bodování vyhrál Václavka 1923,5 b. Druhý Chroust 1588 b a třetí Myška 

1574. 

Tábor Otava – Vltava 5. – 26.7. začal naprosto netradičně a zcela netypicky tím, že tři dny před 

zahájením, tedy 2.7. spadl Efendi ze sloupu vysokého napětí, letěl 15 metrů vzduchem a zlomil si 

na dvakrát pánev a zápěstí levé ruky (on se živil tím, že jako horolezec natíral tyto sloupy). Což 

znamenalo, že palubní důstojníci museli vést tábor zcela samostatně. Protože ovšem žádný z nich 

neměl 18 let a první důstojník Knar, na kterého spadlo vedení měl jen 16 let, byli zorganizováni 

rodiče, aby se po týdnu střídali a zajišťovali tak dohled dospělé osoby. Efendi v nemocniční 

posteli akorát předal klíče od bytu a vysvětlil, v které zásuvce či bedně má co na tábor a pak už se 

oddal následnému léčebnému procesu. Mezitím co oddíl plul po Otavě a Vltavě, do Ostravy 

doplula povodeň a odnesla přístav loděnici. Naštěstí jen jednu keňu (je zničená), vše ostatní byla 

na táborech. Efendi byl v nemocnici.  

 

 

PN č. 1 – Sušice 

Příjezd 

 

Přijeli jsme ve výše uvedeném čase (18.30). Na sucho to nebylo. Tzn.: Pršelo jak z konve. Rychle 

jsme postavili stany.  Najedli se a šli spát… (kdo ví co bylo v noci?). 

 

Hlavní počáteční atrakcí byla návštěva hradu Rábí a proděravění Netopýra (kapitánovy lodi, 

kterou zapůjčil rodičům Václavky). Tak dlouho se na něm blblo v šlajsně, až špatně skončil. 

Mohou za to Václavka a Makrela. Průběžně pršelo a v pondělí se šlo do Horažďovic. 

 

PN č. 3 

Heslo dne 

 

Nepomáhej nikomu aneb kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. 

 

PN č. 4 – Strakonice 
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Boj 

 

Po jezu, který jsme jeli jsme se dostali pod železný most, ze kterého na nás házeli drny, tak jsme 

se na ně vrhli, ale srabové utekli.  

 

Nejzajímavější příhoda z Otavy se udála u jezu u Strakonic. Oddíl pod vlivem špatného příkladu 

se nechal na tábor ostříhat dohola. Na již zmíněném jezu uvázli na konci šlajsny, bez bezpečného 

návratu na zem, dva cikáni. Ti řvali o pomoc. Záchranná pramice pro ně vyrazila. Ovšem, když 

cikáni zblízka spatřili holé lebky námořníků, zmlkli a po celou zbývající domu převozu byli 

neuvěřitelné slušní.  

V Písku se konal Námořní soud s kormidelníkem Pidižvíkem za neplnění povinností 

kormidelníka. Protože soudcem byl Rogalo, vyzněl tento soud nepřesvědčivě. Za Pískem se 

konalo pokračování. Soudcem byla Ještěrka (host z Dívčí trojky). 

 

 

PN č. 7 – 5km pod Pískem 

Námořní soud II. 

 

Námořní soud se konal dnes, protože včera se to nestihlo projednat. Soudcem byla Ještěrka a 

porota byla Kolosáňka, Václavka, Blecha, Myška, Chroust. Pidižvík byl vinen v 1. a 3. bodu 

obžaloby a byl zbaven vedení. 

 

Na vzdutém Orlíku došlo k vystrojení celého oddílu. Byly zde totiž odloženy zbývající lodě. 

Otava se plula pouze na Clipperu, Brize a Brigantině + kanoe a tady na oddíl čekaly Škuner, 

Galeona, Pinasa a na admiralitu Flauta. Také veškerá takeláž. Tím se z lodí na lidský pohon opět 

staly plachetnice a zbytek tábora se plulo pod větrem. Účastníky tábora byli: Knar, Píďalka, 

Rogalo, Prófa, Pidižvík, Chroust, Václavka, Myška, Pasqual, Kolosáňka, Makrela, Blecha, 

Skukůn, Čočka, Dalle, Novinář, Burák, Termit. Jako host v prvním týdnu Ještěrka. Jako dohled 

postupně rodiče Václavky, Kenny, Liška, Mikuláš se ženou. PN č. 9 – Zvíkov 

 

Inzerce 



 60

 

Vyměním Admiralitu za Efendiho. Zn.: Klidně si ho povezu. 

 

Počasí bylo proměnlivé a táborové problémy byly komplikované skutečností, že Admiralita měla 

představu co nařídí, to se provede, aniž by to musela kontrolovat a starat se. Základním 

problémem bylo včasné a rychle sbalení a kuchyňská služba, která by plnila své povinnosti včas a 

kvalitně. Protože Admiralita byla přesvědčena, že není třeba dodržovat vše přesně, tak jak by to 

dělal kapitán, mužstvo šlo ještě dál. Protože důstojníci nešli sami příkladem, vždy a důsledně a 

navíc neměli tu autoritu co kapitán, zjistili uprostřed tábora, že to tak nejde dál. Problémy 

s Pinasou, po soudu s Pidižvíkem, se stal kormidelníkem na dva dny Termit, dali k řešení novému 

kormidelníkovi Chosému a všichni členové oddílového kapitanátu na poradě vytvořili pravidla 

další činnosti. Kormidelníci budou důsledně vyžadovat plnění rozkazů a Admiralita bude 

kontrolovat, pomáhat a vylepšovat situaci. 

Zastávky na Orlíku byly:  na Zvíkov, zámek Orlík a tábor Liberecké Flotily. Na hrázi orlické 

přehrady byl proveden křest Poseidonu. PN č. 13 

 

Křest 

 

Letošní křest byl trochu zmatený, jelikož doprovod plavčíků (Píďalka) nevěděl kam má jet. 

Nejdříve šel na řadu lazebník (Kolík), který všechny oholil. Hned po něm šel felčař, který ošetřil 

rány, od lazebníka pak přišel na řadu topič, který topil lidi v hrnci. Za ním byl kat, ten všechny 

třikrát plácl pádlem po zadnici. Dále tu byl barman, který podával šejk dle receptu: H20, cukr, 

sůl, citron, kečup, nové koření, čili, paprika, shnilé maliny a rybí olej. 

 

PN č. 14 – Kamýk 

 

Vozíček 

 

Dnešní krásný, nevětrný den zpestřil převoz lodí přes 1500 m³ přes Orlickou hráz. 

 

Vyplutí 
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Když jsme vypluli od vraků, 50 m potom se Fluita šprajcla o most, který byl na výšku velmi 

nízký a stěžeň Fluity vysoký.  

 

PN č. 15 – Slapy 

Plavební komora 

 

Se zpožděním, ale přece jsme se nasoukali do plavební komory. Po vypuštění vody jsme se octli 

na dně komory. Po vyplutí dírou na dně jsme zakotvili v zátoce. 

 

Kromě plavby a prohlídky blízkého okolí byly provedeny i delší pozemní výpravy, jedna na 

Orlíku do …, druhá na Slapech do Příbrami. 

 

 

 

PN č. 18 – kemp Cholín 

Křest 

 

Proběhl nedaleko od míst odjezdu, bylo to na 218 km u mola. Byly křtěny lodě: Galeona, Pinasa, 

taky admirálská loď Fluita. Ta byla křtěna šampaňským Avanti a zbývající lodě coca – colou.  

 

Odjezd 

 

Od křtu jsme jeli na pádla až k molu, odtud jsme šli k hospodě, kde jsme dostali erární 

pohlednice. 

 

Pohlednice 

 

Na pohlednici jsme všichni napsali erární psaní, které znělo: Milá maminko a tatínku, mám se tu 

dobře, sluníčko svítí a skoro vůbec neprší. Jídlo je dobré a vůbec nemám průjem. Do té 

nemocnice jsem nakonec nemusel. Zdraví vás váš milující Alfréd.  
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Na Slapech vyvrcholila táborová hra, jako už tradičně žádná posádka poklad nenašla, a tak se 

měla opět dobře Admiralita. PN č. 19 

 

Odchod 

 

V 10.30 měl jet původně autobus. Ten však vůbec nejel a tak jsme šli pěšky. Brigantina chytla po 

zatáčce stopa  atak získala náskok. V autobuse jsme potkali 5 posádek kromě Brigantiny. V místě 

bylo 9 otázek, na které jsme museli odpovědět. Nejtěžší byla šifra, nejspornější byla EkoAgro 

banka a mastný krám. 

 

 

 

 

 

PN č. 21 – Slapy 

Hra 

 

Jelikož jsme včera poklad nenašli, posádky se vzmohly a vydaly se proti proudu Amazonky 

podruhé. Poklad nikdo nezískal jelikož posádky, které štolu s diamanty našly přijely pozdě. 

 

Fakule 

 

Fakule na dnešní táborák byla jen jedna, ale za to pořádně narvaná smůlou, že byla tak smolná a 

zasmolená, až Knar nemohl zapálit FAIER (oheň) + (faier): v jednom. 

PN č. 22 – Ostrava 

 

Lodivodi do vody 

 

Vedení dnes jako příklad (možná jako vždy) nešlo do vody, protože měli důležitější práci. 

Mužstvo se však na ně vrhlo, spoutalo, do vody vešlo a utopilo i ostatní.  
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Vražedné tempo 

 

Jako zázrakem jsme naložili  postupně lodě na vlek, uložili jsme se do autobusu. A to včetně 

snídaně, rozcvičky, ukradení lodí a znásilnění všech přítomných jsme odjeli za 3 hodiny.  

 

V srpnu pustili Efendiho z nemocnice, vedení přístavu s oldskauty a rodiči postavilo novou 

loděnici a dobrovolníci pod vedením Prófy se na kolech zúčastnilo kormidelnických radovánek.  

Na začátku školního roku ukončily svou činnost v Eskadře skautky vedené Ajfelem a Evou, 

odešel také Stopař, zůstaly pouze žabičky s kapitánkou Žoržet. Eskadra se tedy skládala z 5. 

oddílu žabiček, 8. vodního oddílu a 20. smečky vodních vlčat + oldskautů. Od vlčat ke skautům 

přešli noví plavčíci. 

 

Hlavním zářijovým podnikem se staly Bedrunčí lomy. Výprava do bývalých břidlicových lomů 

v Jakartovicích. Přestože v noci pršelo, výprava se vydařila i díky krásnému počasí přes den. 

Hlavní atrakcí byl souboj na nože (gumové), kdy nejlepším oddílovým bojovníkem se stal Otes. 

Povedený byl taky přespolní běh, alespoň si mohla polovina účastníků zapsat splněnou kolonku 

do lodnické knížky. Název výpravě pak dal lov bedrunek na čas. Za 2 minuty bylo jednou 

posádkou nasbíráno 58 bedrunek. Známka 1,1. 

Protože byl lichý rok, účastnil se oddíl klasických závodů Napříč Prahou přes tři jezy. Jedna 

posádka roverská, dvě skautské. Žádných převratných výsledků nebylo dosaženo. Program pro 

víkend byl klasický: prohlídka Prahy, lunapark Výstaviště, neděle Vyšehrad. Známkování: 1,0. 

Říjnová Poslední velká plavba měla být z Háje k loděnici. Ale protože u vozíku upadlo kolo, 

nebylo možno lodě převézt. Takže vyplulo k Atlantiku a zpátky. Po doplutí se šampaňským 

pokřtila nová loděnice. Známka 1,4. 

Podzimní prázdniny byly na Jaseni. Nejzajímavější bylo, že přestože všude byl podzim, na Jaseni 

ležel sníh. Bohužel šla obtížně využít softbalová souprava, tak se použil alespoň ragbyový míč. 

Vrcholem večerní zábavy byl Magic. Známka 1,0. 

V listopadu tradiční Vyzvědači s Dívčí trojkou (1,1), Posádkové výpravy (1,3), Výprava na 

Smrkový ostrov, kde hlavní atrakcí byl ragbyový míč a obří sněhulák (1,1).  
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Přístavní Mikuláš – oddíl vystoupil s hraným pásmem scének po operačních skupinách. Tradiční 

zimní oddílovka byla na bazénu: Plnění lodnické knížky, lovení kamenů, vodní polo, honička. 

Vánoce pro žvížátka – zdobení tradičního stromku pro lesní zvěř mezi Mokrými lazci a 

Budišovicemi. Oddílové Vánoce s uměleckým mistrovstvím. Píseň z oddílového zpěvníku 

s vlastním textem o vodě. Známka 1,0. 

Nejvíce uplutých km: Knar 254 km 

   Rogalo 251 km 

   Václavka 251 km 

   Myška 251 km 

 

 

 

 


