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Slovo redaktora 

Tradiční časopis HROŽRAMROVO se letoškem dostal do svého 57. 

ročníku. Společnost i okolní podmínky se v této převratné době mění 

a moderní přístavní časopis na tyto změny chce také reagovat. 

Pro epidemická patření, omezení skautské činnosti, rušením akcí 

přístavu i celorepublikových se nepodařilo vydat za poslední dva 

roky vícero čísel. Bohužel. Jednak nebylo bohužel o čem psát a kým 

a taky (a rovněž bohužel) nebylo pro koho. Chceme toto smutné období 

překonat a přesunout se přes něj, jak jen dokážeme, a proto při 

začátku školního roku 2021/2022 hned několik změn: 

1. Tak za prvé jsme si udělali revizi příspěvků, které od členů 

dostáváme a zjistili jsme, že to je za posledních několik let 

naprosto tragické, a proto budeme pořádat mírně nátlakové 

(možná vyděračské) akce a aktivity pro získání příspěvků 

typem: „Když nenapíšeš svoji pravdu o tom, co se Ti stalo, 

napíšeme o tom NAŠI pravdu MY“ …. zkrátka taková obvyklá 

žurnalistika 21. století. 

2. Za druhé jsme vyměnili pásku v psacím stroji, takže máme 

výrazně ostřejší kontury a srovnanější font. Zvláště kvalita 

diakritiky se zlepšila ( snad jen krom velkého „E“ a „é“) 

3. Po dohodě se správcem přístavního webu Džínem Džinem se bude 

HROŽRAMROVO vydávat i v elektronické verzi. Časopis tak 

vstupuje do režimu Open Access (za to jsem musel tomu vyděrači 

slíbit, že už ho nikdy nenapíšu obvyklým překlepem „Džín“)  

4. S ohledem na dostupnost časopisu přes web se již nebude 

tisknout papírová varianta, ale neplačte, i formát pdf si 

můžete vytisknout, a to dokonce i v barvě! Stačí nám napsat 

žádost o pravidelné zasílání a za mírný poplatek budete mít 

opět vše až u nosu. 

 

Za redakci časopisu šéfredaktor Děda  
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Středa 1. 9. 2021 – První schůzka 

Hned první školní den byla schůzka 7. a 12. oddílu, došel tucet 

stálých členů a hnedle i 5 nováčků. Pod vedením Datla, Rákose, 

Sama a Džina, a za výpomoci bocmanů Marlina, Bobeše, Šotka a 

Rohlíka jsme využili krásného počasí a vyjeli na vodu, s vlčaty 

pouze na pramici a jednou kánoi, skauti si vzali zbylé kánoe. 

Úterý 7. 9. – První schůzka 17. oddílu 

Středa 8. 9. 2021 – Družinovka 

Dvanáct skautů doplnilo 5 vlčat a dokonce 15 nováčků! A tak šly 

na vodu všechny pramice, které se udržely na vodě. Nácvik povelů 

a odjezd na vodu. Hráli jsme hry Na Špici a trénovali na 3 jezy. 

10. -12. 9. 2021 – preSKARE 

Nácvik a výuka plachtění na základně na Seči, kde je tentokráte 

pořádáno MR vodních skatů v plachtěni. Využijeme domácího 

prostředí?  

Středa 15. 9. 2021 – Družinovka 

Skautů přišlo 8 a trénovali na 3 jezy, na Vinici s 15 vlčaty na 

třech pramkách s hrami a nácvikem pádlování vyjel Džin. 

16. -20. 9. 2021 – SKARE 

Naše tréninky a úpravy plachet se vyplatily a v posádce skautů i 

roverů se nám neskutečně dařilo a máme první místa. To ještě 

podtrhly první místa v Modré stuze v absolutním pořadí od Rákose 

a nejrychlejší P550 posádky Šotek-Bobeš! 

Středa 22. 9. 2021 – Družinovka – úklid řeky a okolí 

Přes nepřízeň počasí jsme se připojili k akci Světový den úklidu a 

po březích i na vodě jsme vysbírali několik pytlů odpadu. Sice 

jsme u toho zmokli, ale snad nám to rodiče odpustí – bylo to pro 

dobrou věc. Zvládli jsme i jiné hry, ale vždy nás vyhnal déšť.  

Úterý 28. 9. 2021 – závod Napříč Prahou přes 3 jezy 

Celkem tři posádky vyjely na vodu Vltavy. Z nadějné první pozice 

bohužel na Karlovce skončili zalití skauti, ale vlčata dojela pro 

třetí místo, a i holky se praly o místo v první desítce – úspěšně! 

Středa 29. 9. 2021 – Družinovka 

Na vodu vyjelo 13 vlčat s Džinem, zatímco 12 skautů blblo s lany. 



 

 

 

 

 

Sobota 2. 10. 2021 – Atletický přebor 

Pro všechny oddíly je na ZŠ Benešova pořádána výzva Atletického 

přeboru – sportovního klání středisek a oddílů z Pardubic a 

okolí, tentokráte obhajujeme pěkná umístění z předchozích dvou 

let, tak je opět potřeba, aby přišel každý, kdo se udrží na nohou, 

protože v této akci může rozhodnout každý bodík, a to i za třeba 

naprosto nemedailové umístění. Vlčata a světlušky začínají už v 8, 

skauti a skautky po 11. hodině. 

Úterý 5. 10. 2021 – Oddílovka 17. oddílu 

První řádná oddílovka pro celý oddíl, pochopitelně v kroji. 

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

První řádná oddílovka pro oba oddíly, pochopitelně v kroji. Bude 

slavnostní zahájení, vyhodnocení bodování za září a můžeme se 

těšit na novou úsekovou hru od Sumce. 

Sobota 9. 10. 2021 – Orlický pětitratlon 

V sobotu bychom zajeli na tradiční závody do Hradce. V loni se 

sice nekonaly, ale na posledním ročníku jsme zaváleli a brali 

první místo. Proto doufám, že se vyhecujeme a postavíme posádky 

do všech kategorií. 

Sobota 9. 10. 2021 – Jablonecká regata 

Tutéž sobotu (bohužel) jsou i závody v plachtění. Budeme muset 

rozmyslet, kdo na které závody pojede. 

Víkend 28. -31. 10. – Roverská výprava 

Roverská výprava do kraje K. H. Máchy. Všechny potřebné 

informace poskytne Sumec 

 
 
 
 
 
 
 



Světový den úklidu na Chrudimce 

 

Ve středu 22. září jsme se navzdory mizernému počasí (poprchávalo 

až cedilo) rozhodli připojit k iniciativám souvisejícím se Světovým 

dnem úklidu. Všichni jsme nafasovali pytle a skauti vyjeli čistit 

pravý břeh až k Prokopovu mostu a při návratu levý břeh. Vlčata 

to vzala po břehu a výsledkem bylo téměř deset pytlů odpadků 

vylovených z vody i z pobřežního porostu. Celkem překvapením bylo 

výrazné množství železných a rezavějících odpadků (že se to lidem 

vyplácí hodit to do řeky namísto do výkupu, když kilo železa je ve 

výkupu už od šesti korun za kilo). 

Musíme sloužit pochvalu všem klukům, že bez brblání a v dešti 

vyrazili do terénu, a tak jen doufáme, že nám maminky odpustí 

promoknutí většiny mužstva, kterému tak nějak nešlo úplně 

zabránit. Díky všem za snahu a výkon! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úspěšné září 

 

 

Hned na počátek školního roku se nám nebývale podařilo navázat na 

předchozí úspěchy, a to hned na akcích mistrovství republiky 

vodních skautů v plachtění a o týden později stejná úroveň (opět 

MR) tentokráte v pádlování. Řeč je o akci SKARE, kde se po tréninku 

a odladění plachet na přípravné akci preSKARE opravdu urodilo a 

do závodu nastoupivší posádky se od počátku praly o první místa ve 

všech rozjížďkách. A nakonec úspěšně, jak ukazují výsledky a 

přiložené diplomy: 

1. místo – Skauti a skautky – Bobeš, Speedy, Užovka 

1. místo – Roveři a rangers – Šotek, Bobeš 

a tak máme čtyři nové mistry republiky! 

Na pěkném devátém místě se umístil Hvězdář, Lodník a Karas, pěkně 

zajezdila i Rosňa s Rohlíkem, ale později neprošli přes měření 

plachet. Na Evropě se premiérově poprvé objevila Šipka a hned šesté 

místo. 

V tradičním nedělním závodě o Modrou stuhu prokázal znalost domácí 

vodní plochy sám kapitán Rákos a na své Vykulené bulvě všechny 

nechal za zádí. A když se v cíli jako první třídová loď kategorie 

P550 objevil Šotek se Speedy, brali jsme obě nejprestižnější ceny. A 

to hned za nimi se v cíli objevili Bobeš a Rosňa, Speedy na Evropě, 

Sumec s Lodníkem se svým ledoborcem, dokončili i Hvězdář, Šipka, 

Karas. Všem reprezentantům děkujeme a za odměnu jim patří titulní 

strana. 

Na svátek sv. Václava se již tradičně desítky let jezdí na závod 

Napříč Prahou přes 3 jezy. I tentokráte se naše posádky 

připravovaly na boj o nejvyšší stupně. V kategorii skautů se 

v těžkém souboji naše posádka Lipan, Bobeš, Idefix, Aladin, Hvězdář 

v polovině trati usadila na prvním místě, které bohužel zhatilo 

zalití lodi na Karlovce a tím i konec nadějí na další titul. Naštěstí 

o dvacet minut později startující vlčata ve složení Šotek, Zajda, 

Křeček, Vilém a Jáchym se 

vyhecovala natolik, že v cíli 

vybojovala vzácný kov. A to ještě 

podtrhly přesně vymazleným 

sedmým místem v cíli skautky 

s posádkou: Džína, Šipka, Ronja, 

Speedy, Zvída. Všem opět díky za 

srdnatý výkon a reprezentaci 

přístavu a vybojované diplomy 

přikládáme.  



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Pořadí: číslo kat. přístav Loď Posádka čas 

3 326 Vlčata 
Junák, př. 
Sedmička 
Pardubice 

Jurka Šotek, Křeček, Zajda, Vilém, Jáchym 0:45:48 

34 325 Skauti 
Junák, př. 
Sedmička 
Pardubice 

Elisabeth Lipan, Bobeš, Idefix, Hvězdář, Aladin 0:50:01 

7 368 Skautky 
Junák, př. 
Sedmička 
Pardubice 

Sedmnáctka Džína, Šipka, Ronja, Speedy, Zvída 0:48:34 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



PreSKARE 

aneb nacvičujeme zase v září a za většího tepla. 

Je září roku 2021 a my plánujeme akce na letošní podzim a zimu. Zároveň doufáme, že 

nezůstane jen u plánování, ale že se nám letos podaří všechny naplánované akce uskutečnit. 

Druhá víkendová akce v září je PreSKARE na Seči. SKARE je letos také plánováno na Seč, a tak 

to máme na plánování jednoduší. 

V pátek 10. 9. je naplánován sraz v 17:00 u klubovny, kde se také minimálně polovina lidí sešla. 

Protože to nebylo moc lidí, nebylo potřeba vzít tranzit a odjelo se v autech vedoucích. Ne že 

by to bylo pravidlem, ale prostě se nikomu nechtělo přebalovat věci z auta i s dítětem do 

jiného auta. 

Já jsem přijel o něco později, ale v půl sedmé jsem byl na základně a sháněl se, kde se můžu 

ubytovat. Co jsem si nanosil věci do pokoje, začali jsme zjišťovat, jak má o víkendu foukat vítr, 

abychom byli připraveni v pravou chvíli nasednout a plachti a plachti a plachtit až do úplného 

bezvětří, které většinou přijde večer. Předpovědi byly velmi rozporuplné, a tak jsme se 

dohodli, že počkáme klasicky na 10. hodinu dopoledne a uvidíme. Připravili jsme „jen“ lodě 

před loděnici a všechny plachty, stěžně, ráhna, kormidla a ostatní propriety, které je potřeba 

nejen pro zdárné „nastrojení“ lodě, ale i k úspěšnému pohybu ne vodě, tzv. plachtění.  

Mezi tím, se na umně zvládnuté trojnožce nad ohništěm tvořil pod dozorem všech dětských 

účastníků kulinářský zážitek: těstoviny se sýrem a něčím zeleným. Určitě to ale bylo dobré, 

neboť na vedoucí se vůbec nedostalo a děti nic jiného do nacpaných pupíčků nechtěli. Večer 

byl teplý, a tak jsme ani nezalezli do kuchyně ke kamnům a povídali si po tmě v jídelně.  

Ráno vypadalo nadějně z pohledu sluníčka, ale o vítr jsme na celé základně ani nezavadili. I 

přesto jsme po snídani, z vlastních zásob, svezli lodě k vodě a pomalu začali strojit lodě. Koukali 

jsme na předpovědi, ale jedna říkala, že foukat nebude a druhá, že už fouká minimálně 5 m/s. 

Jako obvykle se kolem desáté hodiny začal pomalu zvedat vítr a foukalo něco okolo 3–4 m/s. 

Ustrojili jsme 3 lodě, obsadili posádkami a ty vyrazili na vodu. Měli jezdit po vodě „hvězdici“ a 

na každém rohu na sebe počkat. Celé to z břehu pozorovaly Kosatka s Delfy a jejich ratolesti. 

Po dvou hodinách usilovného přemísťování z jednoho kraje přehrady na další, se tento tréning 

ukončil a všichni společně přišli na oběd. I když byl pokyn, aby plachty na lodích nechali, tak je 

z cvičného důvodu vynesli na základnu.  

Po chutném obědě si všichni dali cca 15 minut polední klid a zase se šlo dolů, tentokráte 

trénovat starty. Vzali jsme si k vodě navíc dvě bójky a 3 závaží jako kotvy a vyrazili. Po příchodu 

k lodím to vypadalo, že je budou mít ustrojené co-by-dup, a tak jsem sednul na neoplachtěnou 

pramici a vyrazil s bójemi, Ringem (náš malý pes, který se bojí vody) a Cvrčkem postavit 

cvičnou startovací dráhu. Protože foukalo od severu, byl nejlepší vítr až pod poloostrovem pod 

Ohebem. Takže jsme byli dost daleko na to, abychom dokázali na břeh dokřičet. A to se stalo 

osudným. Start a bójku, okolo které se točily lodě, jsme postavili velmi rychle a pak čekali, až 

dorazí lodě na tréning. A čekali a čekali a čekali. Asi po půl hodině dorazila Šipka s posádkou 

(Karas a Rohlík) a cvičně si projela několikrát pozici na startovací čáře. Po dalších asi deseti 



minutách přijel Bobeš s posádkou (Užovka a Speedy) a tak jsme zahlásili 4 minuty do startu. 

V tu chvíli se z přístavu začal blížit i Hvězdář se s voji hvězdnou posádkou (Lodník a Šotek). Ti 

však první start nestihli, a tak přijeli až na další starty. Po mnoha taktických radách, pečlivě 

nastudovaných na YouTube, postupně zvítězily všechny tři posádky (odstartovat, objet bóji a 

zpět projet startovací čáru tentokráte jako cíl). Pak jsme přehodili promrzlého psa do 

projíždějící lodě Šotkovi do náruče a s pokynem, že mají ještě všichni dohromady proplout 

úžinou a zpět se vydali sbírat bójky a do přístavu.  

Projetí úžiny nebyl takový problém, a protože se blížil déšť, ukončili jsme celodenní pachtění v 

plachtění a šli na večeři.  

Po večeři se ukázalo, že únava byla pouze na vodě a většina účastníků se jala hrát badminton. 

Nezabránil jim v tom ani začínající soumrak a následná tma. Ani déšť, který se pak také spustil. 

Večer byl ale pořád teplý, a tak jsme jako za předchozí noci zůstali sedět, za stálého 

brebentění, venku.  

Ráno nás netahalo sluníčko z postelí jako v sobotu a zatažená obloha se ne a ne rozfoukat. 

Ono totiž vůbec nefoukalo. Předpovědi počasí se pro tento den s větrem obdivuhodně shodli. 

Prý nebude foukat vůbec. A tak jsme odstrojili lodě, a i stěžně vynesli nahoru. V nastalé časové 

prodlevě, jsme začali zkoumat, jak se strojí Kosatky „nová“ Evropa. Poté, co jsme ji postavili, 

se na blízkém stromě pohnul lístek a začal zmatek. Najednou chtěli všichni plachtit. Bylo 55 

minut po desáté hodině a vidina toho, že by mohl ještě někdo chytit alespoň na chvíli hezký 

vítr, byla tak neodolatelná, že si většina účastníků vzala sundané stěžně, plachty a ostatní 

vybavení a vyrazila k vodě. Pak se ještě vrátili pro Evropu a naskákali do lodí. Na Evropu nasedl 

Marlin, který si od tohoto zážitku sliboval mnohé. Bohu žel a k zlosti plachtících foukal vítr 

právě do chvíle, kdy všichni dojeli na střed jezera, kde foukal nejvíce. Pak přestal. Ale tak 

dokonale, že ani po několika minutovém čekání se na hladině neobjevila ani vlnka. Tak všichni 

vzali pádla a doplácali se ke břehu. Tam zase všechny lodě odstrojili, přivázali řetězem a 

všechno vybavení dostali zpět na základnu.  

Nemo, který se celou dobu učil, Vosák, který hrál badminton a Rosňa, která chytla kašel, se jim 

jen vysmáli.  

Rákos, který měl celý víkend službu, a tak nemohl na vodu a proto dělal na domečku (v neděli 

za vydatné podpory Cvrčka), si zkontroloval vracené vybavení a zamkl loděnici. Pak si přebral 

všechny pokoje a jeli jsme domů s pocitem, že jsme pro nácvik na SKARE, udělali, co jsme 

mohli.  

Dle skutečnosti sepsal a upravil Datel 

 

 
 
 
 
 
 
 



Tábor Seč 2021 

Navzdory COVIDové epidemické situaci jsme věřili, že zvládneme i 
v tomto roce uspořádat stálý tradiční tábor na Seči od 1. do 10. 7. 
2021. Stavba tábora započala předem o víkendu od 26. 6., spolu s 
brigádou zaměřenou na údržbu základny před letním provozem.  
Děti všech tří oddílů se zúčastnily v počtu 
30, vytvořily tak pět družin po šesti 
členech s výrazně omlazenými členy i 
kormidelníky, proto byla část bocmanů 
nominována do pozic dohlížejících patronů 
družin, které tentokráte neměly tradiční 
názvy, ale pouze barevné rozlišení. 
Bocmanů bylo letos spoustu, vedoucích 
rovněž, a tak se mohla část dospělých 
věnovat i výstavbě nového správního domku. 
Nicméně to hlavní bylo o programu pro děti. Středobodem programu 
byla každodenní páteřní aktivita v podobě úsekové hry na téma 
filmu Jumanji. Plnily jsme díky hrám rozličné kvalifikace a 
odborky – zejména plavce a jachtaře, ale i zdravotníka pod dohledem 
zdravotnice Peggy. 
Další vymožeností byla novinka v podobě volitelných aktivit – 
každý se mohl hlásit na různý program z nabídky, která se 
obměňovala každý den a závisela i na počasí: patřily sem například 
Kajaky, Zpěv, Boje, Bužírky, Deskovky, 
Živé scénky a velmi oblíbený kurz 
Přežití (to zvládli někteří jen tak tak). 
Pochopitelně jsme i plachtili pod 
dohledem Dušana Srba, hrály se turnaje, 
koupalo se a cachtalo. Došlo i na méně 
tradiční prožitky: to když večer 
připravil únikovou hru šaman Sumec a 
měl to opravdu vymazlené s podmalováním 
za zvuku džungle a krvavě červeným 
nasvícením podrostu za loděnicí. 
Stihli jsme i tři táborové ohně, proběhly slavnostní sliby, přečkali 
jsme dvě bouřky a asi i díky minimálnímu kontaktu s jinou 
civilizací jsme měli štěstí a tábor byl uchráněn nákazy COVIDem. 
Konečné poděkování si tak zaslouží všichni vedoucí vypomáhající s 
programem, veškerý podpůrný admiralitní tým v kuchyni i na 
pozicích opravářů a dohlížitelů, zejména ale plavčíci, kteří za deset 

dní tábora skutečně vyrostli 
do významně samostatnějších 
a odolnějších jedinců. 
A tak je nakonec skoro jedno, 
kdo dokázal v poslední den 
nalézt truhlu s pokladem a 
jako první ji odemknout, 
protože si to užili všichni 
bez výjimky. 



Účastníci tábora Seč 2021: 
 

Admiralita – stálá: 
 

Rákos, Stopař, Džin, Peggy, Candát, Delfy, Medúza, Sumec, Kosatka 
 

Admiralita – hostující: 
 

Datel, Džína, Digger, Ambulák, Tarbas, Chlup 
 
 

Bocmani – programoví patroni i táborová mafie:  
 

Rosňa, Vosák, Šikula, Šotek, Marlin, Bobeš, Kurýr, Rohlík 
 

Hosté a hostující pomocníci: 
 

Dušan, Vlastička, Šťoura, Vašek, Žuchla, Brkla, Aneta, Gábina, Sam, 
Děda, Pukavec, a spousta prcků od kojenců po předškoláky, kteří 

zatím nebyli v mužstvu a další naši příbuzní a kamarádi  
 

Mužstvo: 
 
Hvězdář, Aladin, Katka S., Kulík, Beruška, Ema N., Lodník, Máchal, 
Křeček, Anna K., Kristýna N., Tereza P., Kečup, Borůvka, Ester E., 
Medvěd, Vojta P. (Chřestýš), Speedy, Anna T., Pinky, Šipka, Tereza J., 
Rozárie K., Mariana S., Užovka, Cvrček, Kamzík, Idefix, Magdaléna 
B., Tikki 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Dunajec 2021 

Opatření ke COVID-19 byla pro přípravu putovního tábora naprosto 
nepříznivá. Do poslední chvíle jsme neměli jistotu, že zvládneme 
vycestovat do zahraničí, které v posledních letech rádi pro puťáky 
navštěvujeme. Vzhledem k nejisté možnosti, kam půjde nebo nepůjde 
vycestovat jsme pracovali s více variantami, ze kterých nakonec 
vypadlo Slovensko a byla realizována varianta Polsko (Dunajec), 
odjeli jsme tak 24. 7. 2021 na tábor na řece Dunajec a nově sjížděli 
tok této krásné řeky na polské straně (Slovensko zpřísnilo – za 
turistikou se tam nešlo ani podívat).  
Ani jsme nemohli uvěřit, že ze všech 26 přihlášených nikdo neodpadl 
a všichni chtěli jet, včetně pěti holek ze 17. oddílu, museli jsme 
být testovaní, podepsat potvrzení rodičů a být připraveni i na 
případnou kontrolu na hranicích a agendu při návratu, ale všem to 
za to stálo. 
První den byl celkem opruz, celý den na 
cestě přes Ostravu do Polska a pak se 
motat kvůli opravě dálnice skoro 200 km 
po okreskách až do Kroscienka, kde jsme 
v osm večer přijeli do kempu. Ale pak už 
to byla jedna velká pecka, protože odměna 
v podobě skvělé řeky i s příznivým 
počasím stála za všechnu námahu. 
Protože byla neděle a obávali jsme se 
návalu v Pieninském národním parku, první den jsme jeli od 
Kroscienka dolů po proudu asi 16 kilometrů, teklo to svižně, tak 
jsme za tři hodiny byli v cíli, a to s obědem na cestě a úsekovkou. 
Letos ji přichystal Candát a byla to paráda na téma Zaklínače, 
podpořená i talismany na krk, které každý dostal. Tedy krom 
bocmanů, kteří hráli konkurenční zaklínače z klanu Zmijí. 
Druhý den jsme jeli úsek nad Pieninami, projeli je a dojeli až do 

kempu. Třetí den jsme to pro krásu a 
malebnost úseku zopakovali, jen v kratší 
variantě. Ve středu jsme se opět vrátili 
na dolní úsek, ale jeli ještě dál, protože 
to skvěle teklo. Ve čtvrtek jeden den bez 
vody, ale zato 
s výstupem na 
Trzy Korony 
(na kopec 
v Pieninách) – 

byl tam nával, takže zlatě na vodě. A 
proto jsme se na závěr v pátek rozhodli 
pro maratonskou plavbu a projeli jak 
úsek nad Pieninami až do kempu a někteří 
pokračovali i dál až za Tylmanowu, kde 
jsme dali zaslouženou zapiekanku k večeři. V sobotu 31. 7. jsme se 
pak po celém dnu na cestě opět úspěšně a bez zdravotních komplikací 
vrátili domů do Česka. Opět jeden ze skvělých puťáků v Polsku. 



Účastníci Dunajec 2021: 
 

Admiralita – zasloužilí zaklínači z Kaer Moren: 
 

Datel 
Džin 

Tarbas 
Ambulák 
Candát 
Kámen 
Džína 
Chlup 

 
Patroni – konkurenční klan Zmije:  

 
Šotek 
Marlin 
Bobeš 

Světluška 
Rohlík 

 
Mladí adepti zaklínačů Vlka: 

 
Idefix                            Aladin                Šipka  
Hvězdář                           Karas                 Šťopka 
Křeček                            Lodník           Užovka  
Mečoun                            Hugo                  Speedy 
Kečup 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
 
   
   
   
 



 

 
„Nemůžeš trochu víc 

zabrat?“ Ptá se na 3 

jezech Bobeš Aladina. 

„Vosák tak chrápal, že 

se mi celou noc zdálo, že 

řežu dřevo. Jsem z toho 

úplně vyřízenej…“ Sleduje na táboře v kuchyni 

Džin Hvězdáře jak krájí 

chleba: „Člověče, znal jsem 

jednoho co to taky tak držel, 

probodl si břicho i dva 

chlápky za sebou!“ 

Tuhle ve středu Rákos chodil 

po klubovně a uklízel, když se 

najednou přiřítí Marlin a řve: 

“Rákosi, Rákosi, teď se tam 

převrátil Křeček a Vilém na 

keňe!“ 

Rákos nic a dál motá popruh. 

Marlin udiveně: 

“Slyšíš?! Jak můžeš bejt tak 

klidnej?“ 

“Já se nemůžu smát, já mám 

rozpraskaný koutky.“ 

U přístaviště fotí Děda 

skupinku skautů.  “...eště 

kousek doprava - eště - teď 

malounko doleva - jó - eště 

Lodník ždibánek dopředu, 

Rohlík do leva - jó - teď to 

bude dobrý. Akorát teď teda 

máte všichni boty od lejna!“ 


