
1/2018PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

M
O

D
/
k

/
R

É
 S

T
R

Á
N

K
Y

  
P

R
O

 S
K

A
U

T
Y

 A
 S

K
A

U
T

K
Y

 1
/
2

0
1

8
, 

 P
R

O
 S

Í�
 V

O
D

N
ÍC

H
 S

K
A

U
T

Ù
 V

Y
D

Á
V

Á
 H

L
A

V
N

Í 
K

A
P

IT
A

N
Á

T
 V

O
D

N
ÍC

H
 S

K
A

U
T

Ù K

 

 

4

Co zpívala Majdalenka 

 TAM ZA VODOU V RÁKOSÍ
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Tam za vodou v rákosí (tam za vodou 

v rákosí) 

je ukrytý prám (je ukrytý prám), 

tam za vodou v rákosí (tam za vodou 

v rákosí) 

ti najevo dám ( ti najevo dám). 

Jak tuze mi zále�í (jak tuze mi zále�í) 

zda zatou�í� mít (zda zatou�ím mít) 

ten prám, co mi nále�í (ten prám, 

co ti nále�í) 

a na nìm se skrýt ( a na nìm se skrýt). 

�e slunce tam v dáli 

jen pro tebe záøí. 

A pálí ( a pálí) do tváøí ( do tváøí), 

je� zahoøí (je� zahoøí) 

tím víc ( tím víc). 

A vzdor zádùm spáleným (a vzdor zádùm 

spáleným), 

kdy� usne� a spí� (kdy� usne� a spí�) 

jsi oblakùm vzdáleným (jsi oblakùm 

vzdáleným) 

kus blí� ( kus blí�). 

�e slunce tam v dáli 

jen pro tebe záøí. 

A pálí (a pálí) do tváøí (do tváøí), 

je� zahoøí (je� zahoøí) tím víc (tím víc). 

Tam za vodou v rákosí (tam za vodou v rákosí) 

je leknínù kraj (je leknínù kraj), 

tam za vodou v rákosí (tam za vodou v rákosí) 

je ráj, je ráj, je ráj. 

Suchý     �litr     Matu�ka
Naše táboøištì zaèala dobývat køídlatka. 

Jestli japonská, to nevím, my jsme se s ní 
nebavili a pøed nástupem bakulat 

ji sekali, stohovali a pálili.
Najednou Eskymák zaúpìl: 

„Moje zlaté støíbrné hodinky!“
Pøetrhl se mu øemínek a hodinky zapadly 

nìkam do toho bambusu. 
Hledal Eskymák, hledali jsme všichni, 
hledaly i denní služby. Našli? Nenašli. 

Eskymák byl bez hodinek. Byly to sice jen 
natahovací Primky, ale byly prý vodotìsné 

a bylo nám Eskymáka líto.
Napøesrok jsme se opìt s kosou a hrábìmi 
vydali bojovat s køídlatkou. Náhle se mezi 

tlustými stvoly nìco zalesklo.
„Moje Primky!“ 

zajásal Eskymák. Natáhl je, koupil jim 
nový øemínek a hodinky poslušnì 

tikaly až do konce tábora a sloužily 
ještì dlouho potom.

Nejen køídlatka, 
ale i èeské Primky jsou neznièitelné.

Jaro je za dveømi, na vodu jezdíme ještì 
málo, a proto je na èase si zopakovat 
nìkteré vìci z vodácké a námoønické 

symboliky. Vrátíme se k symbolice kotvy, 
protože ta k námoønictví  

Ostatnì patøí i k duchovnímu životu. 
Øek Epiktétos srovnává: 

„Loï by nemìla viset na jedné 

kotvì a �ivot na jedné nadìji.“ 
Køes�anství uèí, že hlavními ctnostmi jsou 
víra, nadìje a láska, symbolicky vyjádøené 

køížkem, kotvou a srdíèkem. Kotva znaèí 
to pevné, èeho se naše lodièka mùže 

zachytit, i když nikde nic jiného nevidíme.

Moudrý filozof Bacon øíká:
„Pøíroda se podøizuje jen tomu, 

kdo se cítí být podøízen jí.“
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Koneènì s poøádným zpìvákem !

Jaro je za dveømi, na vodu jezdíme ještì 
málo, a proto je na èase projít se po bøehu 
„našeho“ potoka nebo øeky. Dobré boty 
jsou podmínkou, protože bøehy jsou 
mokré, se zbytky snìhu a loòského listí.
Ale nìkde trochu plaše, jinde drze 
a sebevìdomì už vykukují klíèky, listy 
i kvìty poslù jara. Když se nebudeme bát 
ušpinit si boty, nìkdy i nohavice a nìkdo 
i ruce, mnoho uvidíme a nìco pochopíme. 

a vodáctví odjakživa patøí. 
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Na jaøe na podmáèených bøezích, ostrùvcích, mokrých loukách 
a na hranì lesa bíle svítí koberce bledule jarní (Leucojum 

vernum), která kvete od února do kvìtna bílými kvìty, jejichž 
okvìtní plátky jsou zakonèeny žlutými nebo zelenými cípky. 
Bleduli netrhejme, jednak je jedovatá, ale hlavnì je zapsána 
v Èerveném seznamu ohro�ených rostlin.

Radìji obìtujme pár korun a kupme si ji na trhu (a pøitom se 
informujme, odkud že ji prodavaèka má; pokud ze zahrady, 
trestné to není, jinak ano).

Odborka  EKOLOG/EKOLO�KA

Pozorování vybrané populace.
Umím popsat charakteristiky 
vybrané populace 
(velikost, hustota, vìková a velikostní skladba)

Moøe a symbolika. 
Seznámím družinu/oddíl s heraldickým symbolem kotvy.

Odborka NÁMOØNÍK/NÁMOØNICE

Kotva Danforthova 
je dnes nejèastìjší. 
Pøíèník má spojený 
s výkyvnými 
rameny.

Souèasná 
admiralitní kotva 
má výkyvná ramena a pro 
skladnost vyjímatelný pøíèník.

Hallova kotva je 
technicky 

nejdokonalejší 
pro velká 
plavidla. 

Dosahuje délky 
až 9 m 

a hmotnosti 
až 80 t.

Bruce kotva 
se drží dna i pøi 

ootoèení o 360 .

Pluhová kotva se pøi vleèení zaryje.

Kotva høibová se vždy 
zaryje do písèitého dna.

Pùvodní kotvou 
byl dobøe
uvázaný kámen.
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Kotva admirálská (admiralitní) 
je pøedobrazem všech
heraldických podob kotvy. 
Pøíèník je stejnì dlouhý 
jako døík a dvojnásobkem 
ramena.

Jiný seznam však obsahuje rostliny v naší pøírodì nežádoucí:  
Seznam invazních rostlin

Jsou to imigrantské adély, které se nekontrolovanì šíøí a vytlaèují pùvodní druhy.

Køídlatka japonská (Reynoutria japonica), 
vzácnìjší pøíbuzná køídlatka sachalinská 

(Reynoutria sachaliensis) a jejich køížením 
vzniklá køídlatka èeská (Reynoutria x bohemica). 
Duté stonky køídlatek dorùstají 2 i více metrù, 
na bøezích øek vytváøejí džungle, kde jiné rostliny 
neexistují a o suché úlomky køídlatky se mùžeme zranit. 
Køídlatky se množí pøedevším vegetativnì, 
k  zakoøenìní staèí pouhých 5 mm oddenku. 
Jejich dálnicí je vodní tok.
Hubení køídlatky je obtížné, je nutno ji nièit 
mechanicky a souèasnì chemicky.

kvìtenství køídlatky

kotevní 
kruh

pøíèník

døík

listy
ramena

krk

znak Junáka

lano stoèené 
do trojlísttku

Vikingové kovali ètyø 
až šestiramennou „koèku.“

Øímané dali kotvì ramena k zachycení o dno 
a pøíèník, aby neležela naplocho.


