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PLTNÍCI – nová etapová hra 
 

Z výnosu cisára na známosť sa dáva 
 

   „Z cisárskej milosti dáva sa ľudu pospolitému 
na všeobecnú známosť, že Cisár Pán Rakúsko-
Uhorský,  na riekach hornouhorských cech 
remeselný pltnícky spravovať zvolil. Z tej 
príležitosti i povolenie pre nevoľníkov, ktorí by 
remeslo toto prevádzkovať chceli, na dobu 10 
rokov vystavil i nikto im v rozhodnutí ich brániť 
nesmie, či pán, či nepán.  
 
   Kto teda z radov všetkých chcel by tomuto 
remeslu zvoliť, nech nečaká a hneď a zaraz pánu 
Richtárovi nech sa hlási, by písmo pre panstvo 
zaobstaral a povolenie mohlo sa vybaviť.  
 
  Na vedomie sa taktiež dáva, že pltníci sa takto 
zoskupovať musia. Partia z 4 alebo 6 chlapov, 
z ktorých prvý Faktorom sa zove. Ten 
zodpovednosť niesť bude za tovar mu zverený 
i chlapov na pltiach. Na každej z pltí dvaja sa 
vezú. Vpredu prvý, menom Predník, čo plť 
kormidlom riadi i smer v prúdnici určuje a druhý, 
menom Zadník, čo vzadu rýchlosť i smer 
udržiavať napomáha. 
 
   Faktor nech zoznam partie svojej pre pána 
Richtára pripraví i počet pltí ohlási. A to do 
13.1.2014. Dovtedy i plte PĹTKY s partiou 
ohlásenou zhotoviť musí, základné povely naučiť 
sa musí, i s nožom a sekerou narábať, či laná 
zväzovať.  
 

Na príkaz Jeho Cisárskej Milosti, roku Pána 
30.1.2014“ 

   

 
 

Pltnícka brázda 
 

Plaváreň 1.2.2014 ODBORKA 
PLAVEC II. 

V sobotu sme sa vybrali 
v skupinke Pyraňo, Tomáš a Supo 
na plaváreň, aby sme ďalej plnili 
body z odborky Plavec. Podarilo 
sa nám natrénovať splývanie, 

pomoc unavenému plavcovi a šliapanie vody.  
 
Zašli sme aj do pary a striedali ju so 

studenou vodou, čo sa hlavne Tomášovi nie 
veľmi pozdávalo. Hodili sme viackrát tobogán, 
relaxačný bazén a kotol. Tomáša ešte stihol 
plavčík vyhrešiť, že si nemá robiť skratky do 
kotla cez schody a jeden dôchodca tiež chalanov 
gestikuláciou vyhrešil, aby nešantili 
v relaxačnom bazéne. 

 
Nakoniec sme zašli do Rusticany na pizzu 

a dve partie hry Gilotíny.  Prejedený sme 
nakoniec spokojne odfukovali cestou domov. 

 
 

 
 

Pltnícke neznámo 
 

IRISH SCOUT TRIP Arklow (Dublin) 
   Výlet na pozvanie 
9.oddielu vodných 
skautov z mestečka 
Arklow 

 
Termín: 15.-19.5 2014 
Program:  
deň jachtingu so skautmi, 
večerný socializing, 
deň v Dubline, nejaké to sociálne vyžitie denné 
a večerné, 
možná návšteva námorníckeho múzea, 
možný výlet so skautmi do neďalekého lesa 
Cena: 330 Eur 
Info: organizátor Trysko- Ondrej Odokienko 
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Pltnícka brázda 

Zamykanie vôd Hron 14.9.2013 
 

Celý týždeň poprcháva. Jeden by nepovedal, že to môže byť pre skautskú akciu v tomto čase 
pozitívnou informáciou. Žiaľ výška hladiny je nízka a každý dážď ju môže zvýšiť. Teším sa teda celý týždeň 
z každej kvapky. Dokonca aj v noci pred dňom „D“ veselo leje. Podarilo sa. Ráno ukazuje graf SHMÚ na 
Hrone v banskej Bystrici výšku hladiny skoro 1 meter. Hladina za dva dni stúpla asi o 10 cm. Môžeme ísť na 
to. 

Stretávame sa ráno o 9:00 hod na Lodenici. Ešte stále od večera poprcháva. Kým ale pripravíme 
materiál, malo by prestať. Rozdeľujeme sa do tímov. Jeden tím pod vedením Tryska pripravuje sedenie do 
našej pramice Katky. Na Lindu sme už sedenie pripravili vo štvrtok. Druhý tím sa pustil do prerozdelenia 
materiálu – neoprény, topánky, vesty, prilby a pádla. Hanka si zobrala na starosti lodný sud a jeho 
naplnenie dokladmi a oblečením.  

 
Nakoniec nás je 11 dobrodruhov. Raft teda nebudeme potrebovať a berieme len dve pramice. Je 

10:00 hod a prebieha nástup s bezpečnostnou inštruktážou od kapitána splavu Tryska ako aj ďalšie 
informácie o splave a jeho organizácii. 

 
Rozdelili sme sa na posádky. Linde pripadla posádka v zložení: 

- Baguette – ľavý hlavný háčik 
- Piraňo – pravý háčik 
- Drobec – prvý motor 
- Aďo – druhý motor 
- Repelent – tretí motor 
- Supo – kormidelník 
            V posádke pramice Katka sa ocitli: 
- DJ – háčik 
- Hanka a dve vodné vĺčatá 
- Trysko – kormidelník 
 
V takejto parádnej zostave sme nahodili pramice na vodu ešte nad haťou a dvojici sme si vyskúšali traverz 
tam a spať a následné splavenie haťe, traverz a zakotvenie na opačnom brehu vo vracáku. Tu sme nalodili 
zvyšok posádky. Už na začiatku mi bolo jasné, že to bude náročný splav. Zvýšenie hladiny o 10 cm cca na 
hĺbku 1m  totiž nie je v celej  šírke a dĺžke splavu. Aspoň v tejto hornej časti trčí dosť veľa kameňov a 
hladina je tak na úrovni 40 cm. Pramica miestami sadá na dno.  
 

Odrazili sme. Váha našej pramice v kombinácii s veľkosťou posádky a výškou hladiny sa ukázala ako 
nevyrovnaná. Hneď pri prvej otočke sme uviazli ... dobrý začiatok. Musel som vystúpiť a zatlačiť. Nakoniec 
sa nám s miernymi ťažkosťami podarilo odraziť. Trysko si zatiaľ urobil mierny náskok. Nahodili sme 
„motory“ a získaný náskok sme výrazne stiahli.  

 
Musím povedať, že kormidlovať pramicu je náročné. Vyžaduje si to výrazné zladenie posádky pri 

záberoch a pravidelné, vyrovnané pádlovanie. Len vtedy sa dá pramica dlhá 6,5m dobre manévrovať. 
Posádka sa ale drží a celkom nám to spolu ide. V časti vedľa železničnej stanice Mesto - Banská Bystrica 
sme na hladine vzhliadli malú loď ako pútač pre práve prebiehajúci Radvanský jarmok a konkrétne tzv. 
„Zakotvenie na kolotočoch“. Pre okoloidúcich sme na našich pramiciach celkom zaujímavá atrakcia.  
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Prvé zakotvenie. Zvýšená hladina vody v pramici, nás donútila zakotviť a trošku v kľude vyprázdniť 
pramicu. Malé škáry sú na viacerých miestach. Bude čo opravovať. Piraňo si presadá k Tryskovi do 
pramice, aby nás trošku odľahčili. Škoda, že nemôže ísť s nami. 

 
Vyrobené sedačky sa celkom osvedčili, až na situácie, keď sme sa trošku rozhúpali. Vtedy proste 

vypadnú z úchytov a jednotlivci v posádke zrazu sedia na dne pramice. Aďovi sa to deje pravidelne. Je to 
preňho skúška ohňom.  

 
Baguettovi ako háčikovi hlásiacemu hlavné koryto rieky a nebezpečenstvá na vode sa darí. Voda ho 

zradila až na jednom mieste, kde hlavný tok šiel po ľavej strane ale mierne popod stromy a druhý trošku 
menší po pravej strane. Trošku nerozhodný Baguetta nakoniec zvolil pravý tok. Chyba. Uviazli sme na 
plytčine a pramica dostala na pravej strane riadne zabrať. Diera, ktorá tam je, sa rozšírila a voda sa už leje 
do Lindy ako cez sito. Vystupujeme, vylievame vodu a po krátkom oddychu spúšťame Lindu opäť na vodu. 

  
Nie je to už ďaleko. Už len asi dve zákruty. Vyzerá to nádejne. Voda v pramici siaha už dosť vysoko. 

Hádam nebude problém priraziť k brehu s tak ťažkým nákladom a hlbokým ponorom. Rýchla inštruktáž, 
záber a prirážame k brehu. Zvládli sme to.  

 
Vysmiaty rodičia a dve ďalšie vĺčatá nás tu čakajú. Najvyšší čas. Ceremónia zamykania vôd môže 

začať. Pripravili si ju vĺčatá.  
 
Prezliekli sme sa, naložili pramice i ostatný materiál do objednaného auta jedného známeho 

vodáka zo Zvolena a už sme aj pelášili na Lodenicu, aby sme tam všetok materiál dali sušiť. Dnes to bol 
naozaj náročný splav. Na kondíciu i na psychiku. No dobrodružstvo, ktoré sme zažili, v nás dúfam zanechá 
len príjemné spomienky na dobrú partu.  

 
Supo 

 

 

Pltnícka teória a prax 
 

Lodný uzol 
 
   Kam by sa podel vodák bez 
tohto uzla! Dá sa použiť takmer 
všade. Najdôležitejšie naučiť sa 
viazať ho priamo, nie 
nahadzovaním. Nahadzovanie 
je síce jednoduchšie, no skúste 
nahodiť lodný uzol na sťažeň 5 
metrov vysoký. Nemožné. Jeho 
výhody objavili aj univerzálni 
skauti. Hlavne pri príprave 
rôznych viazaných stavieb.  
Patrí pri nich k základnému 
uzlu, z ktorého vychádzame pri 
krížovej väzbe.   
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Nánosy na brehu 

 

Tradičný zimný výstup na Ďumbier 28.12.2013 
 
Stretli sme sa na parkovisku Trangoška o 8:00 hod. Z nášho oddielu prišli Supo, Divoch a Blška. Po 

krátkej inštruktáži k bezpečnosti (očakávali sme hmlu a vietor) sme vyrazili do kopca.  
 

 
 Hmla nás sprevádzala celú cestu, pri chate M.R.Štefánika už bola ale dosť silná. Taktiež nám 

začal fúkať veľmi silný vietor. S mladšími skautmi sme testovali silu vetra opieraním sa oň. Ukázali sme si 
ako sa správať v takejto situácii, aká výstroj je dôležitá a čoho sa vyvarovať. Ďumbier pokorili v tento deň 
len tí skúsení s kvalitnou výstrojou. 

 
 Po akcii sme s ešte vybrali na halušky a iné pochutiny do Koliby v obci Dubová, kde sme 

rozoberali naše zážitky a plánovali ďalšie stretnutia. Rozchod sme si dali v Banskej Bystrici.  
 
Supo 

 
 

Pltnícka teória a prax 
 

Nôž – NAJ nástroj skauta – TOP10 
1. Zatvárací nôž po použití ihneď zavri! 
2. Zašpinený nôž poriadne utri a ulož! 
3. Otvorený nôž drž špičkou od seba a dole! 
4. Nôž podávaj rúčkou napred! 
5. Nôž nie je príbor, dláto, páka ani skrutkovač! 
6. Nožom rež vždy od tela! 
7. Pri práci pozor na hrče a klince! 
8. Nôž prenášaj v koženom puzdre, nie v ruke! 
9. Nožom krájaj na doske zhora dolu, druhú 
ruku drž ďalej! 
10. Nôž nesmie prísť do styku s ohňom – znehodnotí sa! 
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Pltnícka brázda 

 

Do zboru pribudla nová 
plachetnica MARGITA typu Gypsy 

 
Pod dohľadom nášho inštruktora z Čiech 

sme si rozplánovali jednotlivé práce, rozdelili sa 
do troch tímov a pustili sa do práce. Účastníci sa 
postupne striedali na jednotlivých pozíciách, aby 
sme dosiahli čo najväčšiu mieru rozvoja 
schopností a zručností u každého z účastníkov.  

 
Všetci sa naučili pracovať s drevom, preglejkou, rôznymi nástrojmi, chemikáliami. Naučili sa ako 

dodržať bezpečnosť pri jednotlivých prácach - napriek väčšiemu počtu ľudí, náročnosti workshopu 
a širokého vekového rozpätia sa nič nikomu nestalo.  

 
Účastníci sa zároveň naučili identifikovať chyby na existujúcich plavidlách (pramice, kanoe a 

katamaran), ako ich opravovať a starať sa o ne.  
 
Tí zdatnejší sa naučili čítať z technických výkresov, čo bolo náročné, keďže boli v angličtine 

a amerických mierach (palce a stopy). Pri stavbe trupu lode, plachty a sťažňa sme si zároveň osvojili 
niektoré základné vedomosti o fyzikálnych javoch na vode, čo nám dáva dobrý štart pre rozvoj vodáctva 
na stojatých vodách.  

 
Výsledkom workshopu bola nová 

drevená plachetnica typu Gypsy. Nakoľko 
z časového hľadiska nebolo možné 
dokončiť všetko. Ostali ešte niektoré 
práce otvorené a budú predmetom 
ďalších akcií a drobných workshopov. 

 
 
 
 

Spoločným trávením času, 
novými zážitkami, spoločným varením 
a rôznymi zaujímavými aktivitami sme 
vytvorili jednu neuveriteľnú atmosféru, 
v ktorej sme sa všetci cítili ako rodina 
na jednej veľkej lodi. Naplnili sme 
očakávania starších skautov. Možno 
sme položili základ na rozvoj vodného 
skautingu v Nitre. Zmotivovali sme 
účastníkov pre trávenie času 
v skautingu aj cez technickú prácu 
v rôznych tímoch.   
 
      Supo 
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MIX FOTOGRAFIÍ zo stavby plachetnice GYPSY 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Strana 7 



Ročník I. - 2014     Pltnícky hlásnik             Číslo 1 

 
 

MIX FOTOGRAFIÍ zo stavby 
plachetnice GYPSY 

 

 
 
 
 
 

 
 

Pltnícka teória a prax 
 

Ambulančný uzol 
 
  Najpoužívanejší uzol na zväzovanie dvoch 
rovnakých povrazov. Je jednoduchý, stačí 

použiť postup, pri 
ktorom držím jeden 
koniec v pravej 
a druhý v ľavej ruka. 
Stačí si pri viazaní 

pamätať: „pravý cez ľavý a ľavý cez pravý“.  
 

 
 

Kultúrna voda 

 

Perej 
 

   dmi         C           F        C    dmi 
1. Kamarát, ja vravel som, tá perej bude zradná. 
   dmi          C          F      C     dmi 
   Daj si pozor na skalu a drž sa pevne pádla. 
   F             C         F        A7 
   Za tou skalou čertovou, až ju obídeš, 
      F             C         F      C   dmi     
   [: za tou skalou čertovou, tam si vydýchneš. :] 
  
2. Kamarát, ja vravel som, daj na moje rady. 
   Ty smial si sa a vravel si, že ťa nič neodradí. 
   Ani tá skala čertova, či jak jej hovoria, 
   [: o chvíľu tam zbehli sa všetci ľudia z okolia. :] 
  
3. Jeden starec hovoril, že cítil z pekla pach. 
   Že videl, jak môj kamarát sa zmieta vo vlnách. 
   Kánoe sa rozbilo o čertovu skalu, 
   [: márne bolo volanie o pomoc, o záchranu. :] 

 

 

 
Redakcia časopisu:  
1.oddiel vodných skautov Fleur de Lis 
59.zbor skautov Barbakan  
fleurdelis@bb.skauting.sk 

 

 
Strana 8 

mailto:fleurdelis@bb.skauting.sk

