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Slovo redaktora 

Pokračující podzim pomalu naši činnost na vodě utlumuje, na vodu 

už se bohužel nechodí při pětadvaceti stupních ve stínu a kolikrát 

už ani během schůzek se oddíly na Chrudimku nijak nehrnuly. 

Nicméně říjen byl tentokráte docela příjemný a naše víkendové akce 

z kraje měsíce byly ještě vodácké. 

V obsahu čísla naleznete drobné reportáže z našich výprav a zážitků 

a je jen škoda, že se redakci nedostává více zpráv a popisů pro 

jejich propagaci a zdokumentování. O to více děkujeme 

přispěvatelům, kteří neváhají obětovat půlhodinku svého času a 

zašlou pár řádek. Je to v uspěchané a zkratkové době spíše vzácnost, 

a proto zvláštní poděkování za články: 

 

 

Oběma veteránům děkujeme. Je dobrým zvykem odměnit přispěvatele 

našeho časopisu, a proto připomínáme sadu výhod, které pro každého 

autora nabízíme. Příspěvek do časopisu je honorován 5 body do 

bodování, což je stejně jako za účast na družinovce (což se hodí, když 

jste třeba marodi a potřebujete pár bodíků dohnat). A pro více 

motivace můžeme slíbit, že se každému z autorů dostane zde 

poděkování, a navíc je odměníme v rubrice Trocha humoru. Chcete 

být hlavním hrdinou některé ze (skoro skutečných) příhod? Stačí 

málo, pošlete do redakce časopisu Váš příspěvek jakkoli krátký. 

 

Za redakci časopisu šéfredaktor Děda  

 

H R O Ž R A M R O V O  
měsíčník přístavu „Sedmička“ Pardubice 
Datum vydání: 1. 11. 2021 
Vydavatel: Vydavatelství Děda  
Země: Česká republika 
Jazyk: Čeština  
 

„PreSKARE – aneb nacvičujeme zase v 

září a za většího tepla“ (autor DATEL, 

v čísle 01/2021) 

„Urputný boj vlčat na Orlickém 

pětitratlonu“ (autor DŽIN, v čísle 

02/2021) 



 

 

Středa 2. 10. 2021 – Atletický přebor 

O prvním víkendu se na ZŠ Benešova opět uskutečnil Atletický 

přebor. Účast našich oddílů nebyla vyvážená, zatímco k ránu 

bojovala v mladších kategoriích hlavně děvčata ze Sedmnáctky a 

za všechny kluky jen Kulík a Otto, odpoledne to byli hlavně 

kluci, kteří nakonec získali celkově druhé místo. Hlavně pro 

neobsazení některých ročníků. 

Úterý 5. 10. 2021 – Oddílovka 17. oddílu 

Proběhla oddílovka pro celý oddíl, zhodnotil se průběh září, 

výsledky na 3 jezech a Atleťáku. 

Středa 6. 10. 2021 – Oddílovka 7. a 12. oddílu 

První řádná oddílovka pro oba oddíly, pochopitelně v kroji. 

Přinesla vyhodnocení bodování za září. Ve vlčatech nejlepší 

pětice: Vilém (43), Jáchym a Kamzík (42), Mečoun (34), Otto (33). Ve 

skautech Hvězdář (79), Karas (71), Aladin (42), Lodník, Idefix (25). 

Nejvíce bodů bylo za víkendové akce, proto se v čele umístili 

zejména závodníci. Byly nově rozděleny družiny a Sumec s nimi 

hned sehrál první úsek hry na téma Drákula. 

Sobota 9. 10. 2021 – Roverský výlet  

Pod vedením Marlina se roveři a vedení družin zúčastnilo výletu 

na Vysočinu, spojeno s přespáním pod přístřeškem, skautskými 

dovednostmi a vlastním vařením, a to vše za nízkých teplot. 

Sobota 9. 10. 2021 – Jablonecká regata  

Rákos s Datlem naložili ve stejný den dvě plachetnice 

s vyladěnými plachtami na starý vlek, šest plavčíků a plavčic a 

odjeli závodit do Jablonce.  

Sobota 9. 10. 2021 – Orlický pětitratlon  

A do třetice stejný den odjeli s Džinem závodit do Hradce naše 

vlčata. O jejich bojích sepsal článek Džin, který spolu s Vosákem 

zajišťoval doprovod. 

Sobota 9. 10. 2021 – Výlet žabiček  

Do akce se zapojily i žabičky se Sedmnáctky a šly na výlet. 

Všechny akce soboty dokresluje fotoreportáž v tomto čísle. 

Úterý 26. 10. 2021 – přístavní rada 

Mimořádně v úterý se sešla širší přístavní rada  



  

 

 

 

 

Úterý 2. 11. 2021 – Oddílovka 17. oddílu 

Listopadová oddílovka pro celý oddíl, pochopitelně v kroji. 

Zhodnocení snahy za říjen. 

Středa 3. 11. 2021 – Oddílovka 7. a 12. oddílu 

Listopadová řádná oddílovka pro oba oddíly, pochopitelně v kroji. 

Bude slavnostní zahájení, vyhodnocení bodování za říjen a 

družiny budou bojovat v druhé části úsekové hry. 

Víkend 5.-7. 11. 2021 – Čekatelská výprava 

Pod vedením Šikuly se uskuteční víkendová akce pro bocmany a 

vedoucí skautských družin na Seči. 

Víkend 13. 11. 2021 – Brigáda na Seči 

V sobotu vyzýváme všechny naše rodiče k účasti na pracovní sobotě 

na naší základně, která nám (i Vaši dětem) celoročně slouží. 

Informace k akci včetně přihlašovacího formuláře na odkazu ZDE. 

Pátek 19. 11. 2021 – Poslední plavba Sedmnáctky 

Pro ukončení vodácké sezony se sejdou děvčata v pátek v klubovně. 

Spojeno s pouštěním plavidel a přespáním. 

Sobota 20. 11. 2021 – Tělocvična 

Budeme (doufejme) objednávat tělocvičnu pro protažení těla. 

Pátek 26. 11. 2021 – Poslední plavba Sedmičky a Dvanáctky 

Úplné uzavření Chrudimky a poslední výpad na vodu zajistí 

páteční Poslední plavba kluků. Pro účast je třeba mít osvětlené 

plavidlo (schopné plavby se zapálenou svíčkou), budeme přespávat 

v klubovně a večer bude čas na hry a další zábavu. 

Sobota 27. 11. 2021 – Zlatá želva a Zlatá šlapka 

Tradiční závod na kolech o nejpomalejšího i nejrychlejšího 

závodníka. Pozor, nezaměňte obě soutěže a dostavte se s kolem na 

devátou hodinu na Špici do parku. 

 

http://www.pristavsedmicka.cz/listopadova-brigada-13-11-2021/


Urputný boj vlčat na Orlickém pětitratlonu 

Před třemi lety jsme se poprvé vypravili na akci Hradeckých Štik – Orlický pětitratlon. Když 

jsme tam jeli poprvé, teprve jsme se rozkoukávali, nicméně předloni jsme pochopili jak na to 

a s elitní posádkou skautů jsme vybojovali prvenství a pohár. Proto jsme chtěli na tento úspěch 

navázat i letos, protože v loni se závod pro pandemické omezení nekonal. Naše účast se však 

nerodila lehce.  

Jednak se nám sešla na stejnou sobotu jiná akce…. A kdyby jedna, hnedle tři další. Skauti zcela 

pohrdli nějakou nabídkou dokázat to co předloni a slíbili účast na Marlinově výpravě do hlubin 

Českomoravské vrchoviny. Na plachtění na Jablonecké regatě zase lákal Datel s Rákosem, kteří 

se pod novými plachtami snažili nahnat body do Poháru přístavů. Když jsme zjistili tuhle 

termínovou kolizi, bylo jen otázkou, zda vůbec budeme mít na všechny ty záměry v různých 

koutech republiky dost závodníků. Nakonec sice nebylo účastníků tolik, ale na všechny akce 

jsme zástupce sehnali. Na Pětitratlon jsme zmotivovali čtyři vlčata (přesně akorát). Vilém, 

Křeček, Kamzík a Jáchym – to byl pro sobotu náš závodní tým. 

Na Pětitratlonu se jezdí na pramicích i kánoích, a to na čas a s plněním dalších disciplín. Běhá 

se, překonávají se překážky: lanové i žebříky, bobruje se sekerou, nosí se loď a jedna disciplína 

je tajná. Celkem fajn taškařice na břehu Orlice, když se podzim vyvede, sluníčko zasvítí a 

podzimní listí vybarví svět. Pro vlčata to ale chce mít s sebou kormidelníka staršího 18 let, 

nakonec Datel přemluvil Asterixe, že to „s nimi odpádluje“.  

Jenže už ve čtvrtek se mi ozvali organizátoři, že bude trochu změna. V pátek se dali slyšet, že 

vlčata kormidelníka nepotřebují, že to vymyslí bez něj, protože to zvládnou na kánoích. 

S pocitem, že kluci snad na kánoích dvakrát v září seděli a něco zvládnou, jsem volal Datlovi, 

že nemám číslo na Asterixe, aby mu zavolal a zrušil ho – nerad bych ho hnal do Hradce 

zbytečně. Datel přikývl, že to zařídí, ještě jsme dohodli, kdo si vezme Tranzita, přemluvil jsem 

Vosáka, aby jel s námi a už jsem se jen těšil na sluncem zalitou sobotu, poklid na břehu Orlice, 

listy javoru ve vodě, prostě krásný podzimní den…. 

Tak ne všechny představy v životě vyjdou, že! Ráno se dívám z okna…a nic… mlíko jako blázen, 

vidím sotva na tři metry. Na teploměru nula. Přijíždím ke klubovně, kde už seděl ospalý Asterix 

s pádlem a lodním pytlem. Posílám ho 

chudáka domů, za což je očividně 

vděčný. Kluci vzorně přišli, naložili jsme 

se do Tranzitu a celkem v klidu dojeli do 

Hradce, kde se probouzeli organizátoři 

a hledali příjmové doklady a chystali 

bojky. Vedu naši malou skupinku ke 

břehu Orlice pod javory a vyhlížím 

sluníčko, zatím se snaží nesměle, 

pofukuje a klepeme kosu. Svoláváme 

brífink a dáváme instrukce, jak to jet na 

rychlost, nikde se nezdržovat, 

nezvrhnout se a hlavně…nenechat si 



ujet loď. Vosák přitakává, že před třemi lety pro ni musel plavat, tak ať nikdo podobnou blbost 

nedělá. Rozdělili jsme dvojice Vilém-Kamzík a Křeček-Jáchym a kluci až do nástupu začali 

demolovat ohniště a okolí. 

Na úvodním nástupu se rodí další překvapení. Vlčata budou jezdit štafetu v singlu. Tak to je 

pro nás asi po nadějích na výsledek, 

kluci se na kánoích sice udrží, ale 

jízdu v singlu… to jsme nějak 

v tréninku v září nepovažovali za 

naprostou prioritu. Ale jak se 

ukázalo, naši borci se dají hodit do 

vody (obrazně) a plavou. A tak se 

s nástrahami trati vypořádali a 

dohodli se, co, kdo, jak pojede, jak a 

kde se vystřídají, s Vosákem jsme 

jim ukazovali, kdo, kde, kam dojde 

nebo dojede a postupně je honili na 

start. Příjemně nás překvapili, že 

v podstatě bez tréninku a zkušeností jezdili pěkně a čistě … ne nejrychleji, ale žádná ostuda!  

Inu nevyhráli jsme, ale ani jsme moc neprohráli, já jsem se ani nestačil uvelebit na břehu ke 

stromu a už se vraceli Vilém s Kamzíkem, až jsme si s Vosákem říkali, že všechno nemohli 

stihnout, ale zvládli to. Dlouho se nevracel Křeček s Vilémem, a když konečně vylezli z lodi, byli 

oba mokří:  

„Nám uplavala loď!“  

Vosák se chytal za hlavu: „To ne, 

fakt?“ 

„No jo, dvakrát…“. 

Ještě, že se sluníčko ukázalo, sice 

žádný babí léto – natož hic, ale 

kluky se podařilo trochu osušit, 

mohli jsme u ohně nejen udit 

mokré hadry, ale i opékat buřty, 

taky jsme dali doprovodné 

disciplíny. Kluci se ve štafetě na 

kánoích už necvakli, pokračovali dál v demolici areálu loděnice, krásný podzimní den u Orlice 

se nakonec konal. Naše umístění ve středu startovního pole je s ohledem na nezkušenost kluků 

s kánoemi na velikou pochvalu, a tak jsme je za odměnu po cestě domů rovnou rozvezli.  

      Pro HŽMV sepsal Džin 

 

 



Fotoreportáž z 9. 10. 2021 



Je to těžko k uvěření, ale opravdu jsme v jeden den uskutečnili 4 

různé akce !



Pozvánka na brigádu na Seči 

Sobota 13. 11. 2021 od 8:30 

Přístav zve všechny své členy, rodiče a podporovatele 

k účasti na podzimní brigádě na Sečské základně.  

Největším zápřahem je střih živého plotu (z jedné strany 

a vršku) a vyhrabání trávníku z listí. Vezměte tedy 

s sebou příhodnou techniku či nástroje. 

Pro pracující je připraven oběd a dostatek pitiva, 

drobné pochutiny ke kávě vítány. 

A tentokráte navíc máme i kulturní vložku v podobě 

obnovené soutěže Ďábelský sedmiboj. 

V této kratochvíli se soutěží v sedmi disciplínách, které 

zvládne každý bez rozdílu věku, pohlaví, či vyznání: 

pití, pojídání tatranek, hoření sirky, průlez papírem, 

hod špejlí, běh slepičí chůzí a odhad dvou minut.  

(organizaci si vzali na bedra naši roveři a rangers). 

Pro zdárný průběh disciplín přivezte s sebou 0,5 litru 

pití v uzavřené lahvi, 3 horalky s gramáží 50 g, vhodné 

jsou i vlastní oblíbené nůžky, pevná (sportovní) obuv. 

V případě zájmu je možné akci pracovní pojmout i jako 

akci společenskou. Již v pátek první dobrovolníci 

připravují stravu a pobyt je možné prodloužit až do 

neděle, při posezení v sobotním večeru (někdy i 

s kytarou, když jsou k dispozici kytaristé). 

 

Těšíme se na Vás a budeme rádi, když svoji účast 

potvrdíte s předstihem na formuláři ZDE 

http://www.pristavsedmicka.cz/listopadova-brigada-13-11-2021/
http://www.pristavsedmicka.cz/listopadova-brigada-13-11-2021/
https://forms.gle/BTUn9xe7XUAcygqM6


Nové uspořádání družin 7. a 12. oddílu 

Od října máme nově organizované družiny v tomto 

složení, ve kterých se bude až do konce školního roku 

bojovat o vítězství v úsekové hře i celoročním bodování: 

 

7. Oddíl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Oddíl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mroži

Aladin

Karas

Idefix

Honza K.

Máchal

Ezop

Žraloci

Hvězdář

Lodník

Myšpulín

Koukal

Lukáš L.

Bocmani

Šotek

Marlin

Bobeš

Rohlík

Vosák

Vokouni

Vilém

Křeček

Adam Fr.

Kamzík

Ondra B.

Kulík

Ježdíci

Zajda

Mečoun

Adam Jeř.

Viktor

Kečup

Milošek

Rejnoci

Medvěd

Otto

Jáchym

Cvrček

Marek R.

Vojta R.

Chřestýš



Jak na splnění nováčka 

V chlapeckých oddílech máme systém oddílových skautských 

kvalifikací. Jedná se o tradiční oddílové úkoly, které jednoduše 

ověří, co každý dokáže a co už umí. Mnozí si myslí, že už umí a znají 

vše (což nikdy pravda nebude), jiní naopak připouští, že se to nikdy 

nenaučí (což taky doufejme, není pravda). A tak věříme, že se děti 

zdravě poměří mezi sebou, popřípadě hecnou k vyšší aktivitě. 

Již v minulém čísle jsme stručně zmínili Nováčka a dnes se podíváme 

podrobně právě na jeho splnění, aby ti začínající i jejich rodiče 

věděli jak na to, a že to je brnkačka.  

Nováček je určen opravdu pro nově příchozí členy, kteří teprve 

začínají chápat, jak oddíl funguje. Smyslem je ověřit, že k nám 

dotyčný pouze omylem nezabloudil a má zájem do oddílu chodit. Proto 

se ověřuje ochota rodičů člena podpořit (dovážet na schůzky, koupit 

tričko za stopade), jakož i zájem dítěte (zavést si deník, chodit 

pravidelně), a to i když na schůzkách nehrajeme na playstationu 

ani necivíme věčně do mobilu. Je v lidských silách každého jedince 

během čtvrt roku Nováčka splnit a postoupit k Plavčíkovi I. stupně.  

Soubor úkolů Plavčíka I. stupně je sice o něco 

náročnější, nicméně průměrně rozumný borec to 

zvládne do cca 1 roku. Již se jedná o více fyzických 

úkolů, např. plavání, tábor nebo pádlování a cílem 

je zjistit jak se plavčík dokáže sžít s vodou a 

vodáckým životem. Pro splnění je třeba se něco málo 

i naučit a proto do Hrožramrova dáváme v několika 

„lekcích“ základní návod co je obsahem úkolů, ale o 

Plavčících někdy příště 

 

 

Zahajujeme Nováčkem, který má některé úkoly spíše zřizovací (lodní 

deník, krabička poslední záchrany, oddílové tričko, kroj), nicméně 

některé úkoly přinutí se i trochu dovzdělat. 

1. Kompletní kroj a oddílové triko. Zná jednotlivá označení na 

kroji. 

Doporučujeme začít koupí oddílového trika, které prodáme za 

stopadesát. Do začátku to postačí jak na oddílovky se slavnostnějším 

nástupem, tak i na většinu akcí, kde slouží triko po doplnění šátkem 

docela obstojně. Koupě kroje je oproti tomu již větším výdajem, 

protože dnes košile už stojí více jak pětistovku a nejjednodušší 

cestou je nákup přes e-shop JUN. Kroj potřebujeme na tábor a několik 

oficiálnějších akcí, kde už tričko není dostatečně reprezentativní. 

Soubor úkolů Plavčíka I. stupně je sice o 

něco náročnější, nicméně průměrně rozumný 

borec to zvládne do cca 1 roku. Již se jedná o 

více fyzických úkolů, např. plavání, tábor 

nebo pádlování a cílem je zjistit jak se 

plavčík dokáže sžít s vodou a vodáckým 

životem. Pro splnění je třeba se něco málo i 

naučit, a proto do Hrožramrova dáváme 

v několika „lekcích“ základní návod, co je 

obsahem úkolů, ale o Plavčících někdy příště. 

 

https://www.junshop.cz/


Dodatečné náklady jsou i za označení na kroji, kde je nutné umístit 

na levý rukáv modrou domovenku „Pardubice“, číslo a barvy oddílu. 

Snažíme se průběžně tato označení dokupovat, ale momentálně na 

prodejně nemají Pardubice, ale to snad do konce roku zvládnou. 

Protože jsme vodní skauti, je třeba košili, domovenku i číslo 

poptávat v modré barvě. Ke košili ještě patří šátek (žlutý po děti 

do 10 let, od 11 let už modrý) a šátek je upevněn turbánkem, což je 

zapletená kožená šňůrka, která se často některým ztrácí. Nezbytným 

doplňkem je skautský pásek, což je bílý opasek se speciální sponou 

(bohužel taky je čím dál tím víc dražší a dražší). Pak už ke kroji 

stačí dodat modré džíny, popř. kraťasy a je to zatím vše. I tak se 

jedná o nějakých 750-850 Kč. Pro lepší ilustraci připojuji popis 

z oficiálního „Nováčka“ vodních skautů. Na kroj patří více věci, ale 

zatím stačí umět a mít ty zmíněné. 

 

          Zdroj: Nováčkovská zkouška (časopisy.skaut.cz) 



2. Zavede si lodní deník, který průběžně doplňuje. V lodním 
deníku má adresy admirality. 

Lodní deník má funkci „žákovské knížky“, tedy zapisují se tam 

důležité věci (jako třeba kdy a kam se pojede) a ti zdatnější i 

stručné záznamy z akcí, popřípadě vlepují něco na památku. 

Doporučujeme tvrdé desky, formát A5, osvědčilo se mít čtverečkovaný 

papír. Dnes už sice není deník hlavním komunikačním prostředníkem 

s rodiči, přesto je to šikovné místo pro nalepení mnoha nápověd 

(morseovka, šifry, adresy atd.), což pak na táboře nebo výletě může 

napomoci (pokud si ho tedy chronicky nezapomínáte). 

3. Má krabičku poslední záchrany, umí ji používat. 

Krabička poslední záchrany neplní roli lékárničky, jak by z názvu 

asi vyplývalo a slouží spíše jako záchrana pro sklerotika. Účelem 

je mít v jednom místě několik věcí, které pomůžou vyřešit základní 

problémy, které mohou kohokoli v přírodě či na vodě potkat. Každý 

občas potřebuje něco zalepit náplastí či stáhnout obvazem nebo 

provázkem, zapálit ohýnek, něco napsat nebo najít dvacku na 

jízdenku nebo limonádu. Protože ji potřebujeme převážet ve vlhkém 

prostředí lodi, je třeba ji udělat téměř nerozbitnou a zcela 

vodotěsnou, ideálním obalem je plastový kelímek se šroubovatelným 

víčkem (například od bonbonů nebo vitamínů), obsah nebudu celý 

jmenovat a opět si pomůžu oficiálním vzorem z Nováčka. 

 
 Nováčkovská zkouška (časopisy.skaut.cz) 



Přiznám se, že křídu bych tam nedával, je to drolivá potvora a 

nikdy mi k užitku nebyla, ale třeba tužka, sirky, svíčka anebo 

provázek se hodily už mnohokrát. 

4. Uplave nejméně 25 metrů libovolným způsobem. 

Během zimy a podzimu vyrazíme určitě minimálně jednou do 

aquacentra, bude šance dokázat, že každý dokáže doplavat aspoň ke 

břehu, a to i bez toho, aniž by lovil nohou dno nebo měl rukávky. 

5. Zúčastní se s oddílem dvou celodenních výletů. Zapíše si jejich 

průběh do LD. 

Mezi výlety počítáme i účasti na závodech mimo Pardubice nebo letní 

tábory. Krom výprav na závody máme pravidelné dvě zimní výpravy. 

Tento bod nahrazuje i absolvovaný tábor. 

6. V průběhu dvou měsíců dosáhne nejméně 75% docházky. 

Zde není asi co dodat, snad jen, že docházka se počítá i 

z víkendových akcí, které mají větší váhu. Právě tento bod může 

činit největší obtíže, neboť závisí i na akcích rodiny. V případě, 

že nemůžete/nebudete absolvovat akce o víkendech, je splnění tohoto 

bodu velmi těžké. 

7. Předvede základní záběry pádlem na pramici. 

V tomto bodu dáváme školení v podstatě při každé naší výpravě na 

vodě nebo během vyjížděk při schůzkách. Jízdu na pramici a základní 

povely nemá příliš význam trénovat „na sucho“, ale uvedu zde 

alespoň přehled povelů, které by měli nováčci umět: 

Připravit! – pádlo se uchopí levou nebo pravou rukou (podle toho, 

jak sedíme) za hlavici a druhou za dřík; takto uchopené pádlo se 

položí napříč kolen listem vodorovně k hladině, aby nekladl odpor 

vlnám či větru. 

(Pozor!) – Vpřed! – pádlo se zvedne, pádlující se předkloní, co nejdál 

dopředu, nasadí pádlo kolmo na vodu, list kolmo k boku lodě. Na 

povel „Vpřed“ se pádlo ponoří do vody a táhne celým tělem podél 

bortu lodě dozadu až vypluje listem na hladinu. Obloukem se pádlo 

přenese opět dopředu a celý pohyb se opakuje. Pohyb můžeme 

přirovnat k zabodnutí kůlu do vody, ke němuž se následně celým 

tělem přitahujeme. 

Stop! – pádlo se nasadí kolmo do vody a tlačí se oběma rukama v 

místě úchytu proti směru chodu lodě. Pádlo vlastně stojí na místě, 

pouze loď svou setrvačností ještě krátce pokračuje v jízdě. Postupně 

ale zpomaluje, až se zcela zastaví. 

Kontra! – podobný postup tahu, avšak pádlující se snaží pádlovat 

proti směru jízdy, a tím rychleji směr jízdy také mění. 



Přitáhnout! – Pádlo se nasadí co nejdále od lodi listem vodorovně 

s bortem (kam až si troufne sedící pádlující dosáhnout) a snaží se 

pádlo přitáhnout k lodi / loď k pádlu 

Ulomit! (Odlomit!) – Pádlo se naopak nasadí hned u bortu a odtlačuje 

se od lodi 

Klid! (Pohov!) – posádka přestane pádlovat a položí pádla přes kolena 

– stejně jako při povelu „Připravit“. 

Pádlo do lodi (Odlož! / Pádlo odlož!) – pádlující položí pádla vedle 

sebe na své straně tak, že list je rovnoběžně s bokem lodi dopředu, 

dřík opřen o sedačku, hlavice směřuje vzad. 

K pozdravu pádlo vztyč! – pádlo se otočí obloukovitě tak, aby pěst 

s hlavicí zůstala v klíně pádlujícího a druhá držela dřík pádla ve 

svislé poloze listem kolmo na podélnou osu lodě. Používá se k 

vyjádření vodáckého pozdravu celé posádky pramice. 

Pozdrav zruš! – pádla jdou opět obloukem do polohy „Připravit“ 

Háček připravit! / Háček! – povel pro háčka pramice těsně před 

doplutím ke břehu. Před přiražením háček vyskočí na straně břehu 

z lodi ven a chytá ji za lub. Chrání ji tím před nárazem a zároveň 

ji připravuje na vystoupení celé posádky a vyvázání. 

Posledním pokynem, který obvykle znamená, že se plavba ukončila, 

ale i to, že se najelo na mělčinu nebo že kormidelník dává pokyn 

k osvěžení je pokyn „Opustit loď!“. Pokud se jedná o konec plavby, 

odchází posádka obvykle přes příď v pořadí háčci, sena, zadáci a 

kormidelník a to s pádlem v ruce. Při opuštění lodi za jiných 

okolnosti se vystupuje naráz a to nejkratší cestou tedy přes borty. 

☺  

Všechny body Nováčka vyplňujeme jednak každému do 

skládací knížky v Lodním deníku, vlastní evidenci pak 

máme na nástěnce přístavu. 

 

 Toliko Nováček a příště už něco o Plavčíkovi I. stupně. 

 



 

 
 
 
 

„Tak jak to šlo na kurzu 

eskymování?” ptá se 

doma Jirka Hvězdáře 

„Docela dobře. Vykrysil 

jsem tolikrát, že už 

nepotřebuju kurz 

potápění.” 

Přijde na táboře Křeček za 

Šikulou: „Je tu někde 

zdravotnice?” 

„Jasný, Peggy šla k vodě, 

co potřebuješ?” 

„žaludeční lék na sedm, 

poslední je K...” 

„Vy teda nemáte to erární 

jídlo pro všechny, nebo máte?” 

ptá se na uprostřed plavby 

Datel služby. 

Kormidelník denní služby 

Karas přitaká: „Ano.” 

„Ano, CO?” nechápe Datel. 

„Ano, kapitáne!” 

„Přes léto se ti na Seči pěkně 

zakulatily tváře. To vám tak dobře 

Džin s Candátem vařili?” ptají se doma 

Kamzíka. 

„Ani ne, ale třikrát denně jsem musel 

dofukovat matraci.” 


