PÁDLO :
S BALVANY KDE ŘEKA ZÁPOLÍ V
PEŘEJÍCH SLYŠET ĎÁBLA HLAS:

UMŘEŠ, UMŘEŠ!
ZAJEĎ TAM V TO SKALNÍ ÚDOLÍ, LÉPE
KDYŽ TAM DŘÍV BUDEŠ!
NA DNĚ JE MOŽNÁ ZLATO
A TO PŘEC STOJÍ ZA TO.

(NO NE?)
PÁDLO SE DO VODY NOŘÍ, ZÁPAD HOŘÍ,
VSTŘÍC JEDEŠ TMÁM.
KEŇA SE PO VODĚ KRADE, TICHO
VŠADE, TY JEDEŠ SÁM.
DOBŘE SE DRŽ, PEŘEJE ŘVOU, DO
BÍLÝCH VLN ŘIĎ KEŇU SVOU.
ĎÁBELSKÝ SMÍCH

(CHACHACHA!)
STOJÍ ZA TO, ŽE PŘIJDE DEN, NAJDEŠ

ZLATO !

Že byste to do
Majdalenky neøekli?
fakt to èasto zpívá,
fakt nás to nauèila
celý oddíl a ti, co
zpívat neumìjí,
alespoò dìlají ten
smích a ten ïábla
hlas.

Hra pro dvì posádky pramic.
Vymez bójkami na hladinì nebo tyèemi
(kolíky) na dvou protilehlých bøezích
dvì branky o nìco širší, než je délka
pramice, pøidìl každé pramici jednu
branku. Vhoï na hladinu míè
dostateènì lehký, aby neutonul,
dostateènì velký, aby byl vidìt,
dostateènì malý, aby jej bylo možno
nabrat èi napálit pádlem, dostateènì
pevný, aby nebyl brzy rozmašírován.
Úkolem je dát soupeøi branku míèem,
kterého se smí dotknout pouze pádlo.
Padne-li míè do lodì, je to aut. Posádka
míè vyloví rukama a odhodí dostateènì
daleko.Hraje se na dva poloèasy, po
prvním si posádky vymìní branky.
Pádlem lze
odrážet nepøítele pøi
napadení tábora, lze je použít
k postavení stanu, na trojnožce z pádel
usušíme lodní pytel, lze jím klestit
cestu v rákosí i napravit nekázeò, srážet
jablka, mìøit hloubku, cvièit jako
mažoretky, ale pozdrav pádlem je
efektní a nezamìnitelný.

Plavidlo
pluje
po
hlavní
vodní
cestě
barevnost:
na modré ploše
bílá kresba
v èerném
rámeèku
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MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO SKAUTY A SKAUTKY 1/2010, PRO SÍŤ VODNÍCH SKAUTŮ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTŮ

Zahrajte si s námi
Paddleball ( čti pádlbol )

Co zpívala Majdalenka:

K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

Já jsem Majdalenka Purkarcová.
Teï ještì chodím na základku, ale až
budu velká, chci být doktorkou nebo
sestøièkou. Vlastnì sestøièkou jsem už
teï, protože chodím do skauta,
pøesnìji do vodního skauta. Naši
øíkají, že mám lásku k vodì v krvi,
protože mùj dìdeèek mìl mlýn na
Lužnici a babièka byla taky
z mlynáøského rodu. S naším holèièím
oddílem jezdíme na malých lodích, co
se jim øíká pramice, ale už je také
umíme oplachtit. Takže až budu velká,
chci být doktorkou na
nìjaké velké lodi.
Zatím ale hlavnì a poøád pádlujeme,
a pádlujeme dobøe, protože jsme naše
kluky porazili na slavném závodì Pøes
tøi jezy. Oni byli pátí, ale my ètvrté.
Naše kapitánka øíká, že nejsme žádné
sleèinky z penzionátu, ale správné
èeské holky v køuskách.

1/2010

Já jsem Jonáš a rovnou vám musím
øíct, že Majdalenka nìkdy hroznì
kecá. Pádlovat už sice umí, ale na
zaèátku to nebyla žádná sláva. Pádlo
držela tak, že si div ruce nezapletla,
a když jsme ji to nauèili, pádlovala
jako paní radová na výletì. Jen se
usmívala, aby každý vidìl, jak jí to
sluší, jen sluneèníèek jí chybìl. A na
tìch tøech jezech byly sice holky
ètvrté, ale z osmi, kdežto my byli pátí
z dvanácti. Tak kdo je lepší, he?
Ale musím uznat, že teï už je dost
dobrá, rozhodnì lepší než ostatní
holky od nás ze tøídy. Ale až ona bude
doktorkou, já musím být zdravý
a otužilý, aby mne nechtìla léèit.
Avšak umí pìknì zpívat, pøedstavte si,
že se nìkde nauèila hodnì starou
písnièku o pádle.
A o pádle a pádlování si dneska
budeme chvíli povídat.

Vodáci se zdraví AHOJ . Kdo řekne dobrý den je bambula.
Na rybáře voláme Petrův zdar!
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DOPORUČUJEME:

Jednou jsem potøeboval poslat skupinu
svých skautù na závody do jižních Èech
a jako na potvoru nikdo z dospìlých èlenù
pøístavu nemohl. kapitáne, pus nás
samotné,“ žadonili zejména Sunar,
Èochtan a Malý Bizon, „vždy víš, že ti
ostudu neudìláme.“
„Udìláte, neudìláte, pøedpisy jsou pøísné
a dospìlý s vámi jet musí.“
Kluci byli smutní, dokud mi pøístavný Tik
nepøivedl jistého Koláøe (znojemským
oznamuji, že to nebyl a není Pavel
Professeur ) : „ Potkal jsem ho u nás
v sámošce, jezdí s parním válcem a miluje
vodní sporty. Snad bys ho mohl s kluky na
ty závody poslat. Bude dìlat dospìlý
doprovod a kluci se o ostatní postarají
sami.“
Chvíli jsem se cukal, ale nakonec jsem
vymìkl a poslal celou výpravu pod
vedením parního váleèníka Koláøe.
Když se vrátili, žadonili: „Už s námi toho
chlapa nikdy nepouštìj!“
„Oè jde?“ pídil jsem se.
„To, že s námi jel a nemìl ani korunu,
bychom mu odpustili, ostatnì jsme se s ním
rozdìlili o svaèinu. To, že vùbec nevíme,
kde spal a jen nás zapsal u startu, také
nevadilo, ale že se pozastavil nad tím, že
s sebou nemáme vesla, to mu odpustit
nelze.“
Nešlo. Ostatnì jsem ho už nikdy nevidìl.
Zato kluci pøivezli diplom o umístìní na
tøetím místì.
Navigamus 2009:

Oznaèení majitele
(proužek, èíslo nebo znaèka)

Styl „paní radová“

Pádlo držíme tìsnì pod hlavicí, list nenucenì noøíme do vody a po vytažení jej
ladným obloukem vysoko nad bortem lodi dopravíme opìt nìkam dopøedu. Sice
moc lodi nepomùžeme, ale zato jsme krásnì viditelní.
Styl „kachna“

Každá strana (bort) lodi a když to jde, tak i každý jedinec pádluje svým
tempem. Sice se nikam nedojede, ale zato máme krásnou pøíležitost se
pohádat, pocákat a tøeba i poprat.
(Pádlo se tak na Lužnici
nebo jiném vodáckém
„Václaváku“ snadno rozezná
od ostatních
Oddílové barvy
v úhlu 45o

není na rozdíl od vesla uchyceno
v havlence, je nutno je držet v obou rukách.
Pádlaø sedí v lodi po smìru jízdy, veslaø
zády.
Hlavice se drží vnitøní rukou, vnìjší ruka
drží døík asi 15 cm nad listem.
Z toho vyplývá i vhodná délka pádla
nejèastìji se udává, že by hlavice mìla
dosahovat k nosu.
Na pramici a kanoi používáme pro klidnou
vodu pádla rychlostní s pomìrem délky a
šíøky listu 3:1, na chlupatou vodu
slalomáøská (pomìr 2:1, nemají øapík).
Na raftech samozøejmì slalomáøská, na
draèích lodích obzvláš dlouhá rychlostní.

Pádlo, vesta,-naše zbroj,
vodní skauti řvou:
AHOJ!
Pádlo je naším mečem, vesta naším
štítem,
anebo moderně:
Pádlo je naším motorem, vesta
bezpečnostním pásem.
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Styl „ševci“

Pádlujeme zbyteènì krátkými a rychlými zábìry. Sice se nadøeme jako konì, ale
zato si krásnì vypracujeme spinální svalstvo.
Styl „galéra“

Sehraná posádka pádluje na ètyøi doby. Raz zanoøení pádla, dva zábìr, tøi pádlo
do pohovu, ètyøi odpoèineèek. Sice toho na oleji moc neujedeme a na ostøejší
vodì neuøídíme, ale zato se moc nenadøeme.

Správný styl:

Pøi rychlostním pádlování a jízdì na klidné vodì považujeme pádlo za pomyslný
kùl, ke kterému se pøitahujeme. Tedy zanoøíme co nejvíce pøed sebou témìø kolmo
do vody, pøitáhneme se celým tìlem a zábìr konèíme, máme-li døík na úrovni trupu
(ke kùlu za sebou se nepøitahujeme). Pøi vytažení list stáèíme tak, aby nebránil
odporu vody ani vzduchu.
Vnitøní ruka držící hlavici je témìø neustále natažena, pøi nácviku se snažíme, aby
pádlo opisovalo pomyslný kruh témìø ve svislé poloze. To vyžaduje práci nejen
rukou, ale celého trupu pøi pokrèené vnìjší noze a vnitøní opøené o bort.
Je zvykem, že po povelu Vpøed jsou tøi první zábìry ostré a rychlé, další již jsou
pomalejší a plynulejší.
Pádlujeme v rytmu levého háèka, který je po kormidelníkovi nejdùležitìjší osobou
na lodi.
Kormidelník mùže udávat rytmus pokøikem
Á (vytažení pádla a náklon vpøed „pro vodu“)
hop (pøesný okamžik spoleèného zanoøení pádel posádky).
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