
JUNÁK - český skaut, z.s. 

Přístav VIRIBUS UNITIS 

Oddíl ALBATROS Vřesina 

 

Výroční zpráva o činnosti za rok 2020 

Rok 2020 byl rokem netradičním a plným změn. Vlivem celosvětové pandemie COVID-19 

celé jaro a větší část podzimu musela být vedena online. Jedná se o náhradní program, aby 

členové zůstali v kontaktu, protože většina našeho programu před pandemií byla koncipována 

právě aby lidi neseděli doma a šli s námi do přírody nebo na vodu. Nic se však nedá dělat a 

program se i tak nějak povedl. 

Po celý rok fungovaly tři posádky: Jestřáb, Krahujec a Luňák. Tento rok přešlo dalších 5 lidí 

mezi skauty od vlčat. Počtem by tedy šla vytvořit samostatná skautská posádka. Skauti však 

zůstali začleněni do smíšených posádek jako člunaři a kormidelníci. 

Náš lodní park zaznamenal nový přírůstek, zbrusu nově vyrobenou pramici P550 Helgoland, 

speciálně vybavenou na plachtění. 

 

Schůzky a výpravy: 

Oddílové schůzky jsou ve čtvrtek od 16.30 do 18.30. Posádkové schůzky byly dočasně 

zrušeny až budou skauti trochu vyspělejší. Oddílové schůzky probíhaly ve skautské klubovně 

vedle knihovny ve Vřesině nebo online na Google meet.  

Výpravy se obvykle konají o víkendu, jednou za dva týdny. (v době zmírněných opatření) 

nebo neprobíhaly v době lockdownu. 

 

Materiální vybavení: 

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

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

v jednotlivých kategoriích P550 Viribus Unitis a P550 Helgoland 

 

Plavební sezóna: 

Letošní sezóna byla velmi slabá. Okolnosti (Covid-19) nám moc nepřály, a to se projevilo i 

v uplutých 

kilometrech. 



Přes jaro jsme ani jednou nevyjeli na vodu. První výprava se konala až v půlce června. Jeli 

jsme z Háje 

Opavu až k loděnici. Na konci června jsme vytáhli rodiče na Slezskou Hartu. 

V létě se situace uvolnila a my jsme vyrazili na puťák – expedici – na Lužnici a kousek jsme 

pluli taky 

po Vltavě. 

Stálý tábor se konal opět na Slezské Hartě, jen s malou změnou – na tábořišti od Paskala 

v Razové. Po 

pár letech jsme zopakovali téma Hup a Hop. 

V září jsme stihli jeden rychlý nácvik na SkaRe na Atlantiku. Poté jsme si to naostro zkusili 

na 

Lanškrounském rybníce. Vlčata s Cipískem na kormidle získala krásné 3. místo. Skauti si 

vyplachtili 

druhou příčku s Pink na kormidle. Roverům o chloupek uniklo 4. místo. Moc jsme si SkaRe 

užili a 

těšíme se na další rok. 

Sezónu jsme zakončili na plavbě Ostravice-Odra v říjnu. 

Celkem se našich plaveb zúčastnilo okolo 30 osob. V plavební sezóně 2020 tak bylo upluto 

2167 ř.km. 

Což je oproti minulým rokům hodně málo. 

Nejvíce uplutých kilometrů má Teniska – 223 km. Vodácké eso nemáme letos žádné. 

Sezóna to byla velmi slabá a smutná. 

Ostatní činnost: 

Na Jaře 

Hlavním podnikem letošního roku bylo SKARE a tábor 

Tábor byl v půli srpna na Slezské Hartě. Tentokrát bylo téma Hup a Hop. Posádky celý tábor 

provázeli dva opičáci a plnily úkoly a hry na téma známého stejnojmenného večerníčku. 

Na podzim proběhla plachtící výprava a SKARE. 

 

 



 

ALBATROS 

organizační schéma oddílu vodních skautů  

 

Posádky 
 

Luňák            

kormidelník RED, člunař LOCYKA, Špion,  Plamínek,  Vašek 

 

Krahujec        

kormidelník CIPÍSEK, člunař KAREL, Sluníčko, Vlk, Karotka 

 

Jestřáb           

 kormidelník PINK, člunař SEDMIKRÁSKA, Termit, Ment, Lemur 

 

Káně 

kormidelník ŠVESTKA, člunař TENISKA 

 

Chameleón   

kormidelník EFENDI, člunař GRAY, Šrek, Mojito. 

 

Viribus Unitis 

Kormidelník APAČ 

Kapitanát 
 

kapitán ŠVESTKA 

I.důstojník TENISKA, II.důstojník EFENDI 

štáb: GRAY, ŠREK, MOJITO 



Lodivodi: Apač 

Služební pořadník velení 
 

 

korvetní kapitán Švestka 

poručík řadové lodi Teniska 

poručík řadové lodi Šrek 

vrchní štábní loďmistr Efendi 

lodní praporčík Gray 

lodní praporčík Mojito 

loďmistr Apač 

loďmistr Značka 

loďmistr Pírko 
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