Vodácká odborná
*: Mezi proudy, mezi proudy, naše
dlouhý lodi bloudí,
v loubí poutník roubí vor,
v poutech touhy oči poulí, jak ty
dlouhý lodi bloudí,
poslouchá náš rozhovor:
1. Lodák, zabalák, vracák, hák,
bevarex, bagáž, líh,
zavírák, votvírák, táborák,
epoxyd, laminát, klíh,
kontra, porcelán, traverz, bort,
ve šlajsně nesraz vaz,
spáchá zabalák mokrej mord na
tom, kdo nezabral včas.
2. Koňadra, kolejda, komínky,
špricky, kanystr, flastr, šprajc,
sekera, pilka, sirky, třísky,
na břehu kouká zajc,
citera, niněra, bendžo, bum,
basa a kytary hlas,
kofola, rokola, budvar, rum,
západ a zrzavej vlas.
3. Peřeje, kurděje, leje, zle je,
koleje, voleje, les,
singl, debl, triangl, bágl,
mělčina, svačina, jez,
zátoky, potoky, slapy, chlapi,
léto se nevrací,
oheň, povodeň, mraky, prachy,
""vemte mě, vodáci!"§§
*: Kdo tu píseň nedovede, tomu to
holt nepojede,
at se stydí v hospodě a zdálky
mává na lodě,
kdo se vyzná v tomto hitu, ten
bude mít autoritu,
tomu věnec budiž dán, ten je vody
pán!

Tohle napsal Samson Lenk a najdete
to také v knížce Zdeòka Šmída
"Proè bychom se netopili." Majdalenka øíká,
že staèí se nauèit tohle zpívat a víme všecko.
No, nevím, mnì slova bevarex, ninìra,
rum a zajc nic neøíkají.

Geocaching bez GPS
Rozmístìte 4 - 5 keší v okruhu 3 km od
táboøištì. Místa volte tak, aby alespoò
k nìkterým bylo nutno doplout po vodì.
Místo keší použijte sklenièky od
„hamánkù“ s vloženými dùkazními lístky
s obrázky, pøípadnì èísly nebo písmeny.
Místo GPS použijte obyèejnou buzolu
a písemný seznam pøesnì urèených míst.
Vždy urèete dominantní bod (osamìlý
topol, stavidlo, roh mlýna, ...), smìr
(azimut) a poèet metrù ke „keši“.
Startují všechny posádky souèasnì, každá
si vypracuje vlastní plán cesty. Která
posádka pøiveze všechny dùkazní lístky
jako první?

Jednou jsme jeli Jizeru, tehdy bylo trochu víc
vody. Peøej Paraplíèko huèela a pramice v ní
mìly co dìlat. Já s Rackem jsme sjeli do
tišiny na protìjším bøehu a pozorovali, jak se
kluci snaží. Šlo to, najíždìli v intervalech,
nováèci na støedácích se báli jen málo a když
se strachy drželi bortu, dokázali to vycvièení
háèci, silní zadáci a zkušení kormidelníci
proklièkovat jen s nìkolika desítkami litrù
vody v lodích.Na kanoi Eskymák s Vezírkem
ale kormidelník ztratil pádlo a kanoe byla
ovládaná jen háèkem. Klièkovali, toèili se na
dloubácích a pøedávali si pádlo zepøedu
dozadu a zase zpìt. Když to koneènì
propluli, chtìl jsem si oddychnout, ale nebyl
èas. Racek ani já jsme si nevšimli, že boènì
najíždíme na padlý kmen. Když jsme si
všimli, byli jsme už za nadšeného hlaholu
pøihlížejících ve vodì. Proplavali jsme se
tenkrát až k železnobrodskému koupališti.
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Zahrajte si s námi
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Než pojedete
na puák,
nauète se èíst. Že umíte?
Umíte èíst i vodáckou mapu a hlavnì
kilometráž ? Ještì je èas se seznámit,
co všechno tyto znaèky znamenají.Pak
budete vìdìt, kde pøistát, kudy pøenést
a kde nakoupit (tøeba papírové)
kapesníèky, až budete plakat nad tím,
jak si kluci nevìdí rady.

Než pojedete na puák, nauète se èíst.
Že umíte?
Umíte èíst i vodu? Ještì je èas se nauèit, kudy teèe víc vody, kde rychleji, kde
narazíte na dloubák a kudy proplujete. Pak budete vìdìt, kdy pøistát, kdy pøenést
a kde se dìvèata cvaknou a ty papírové kapesníèky budou mít mokré.
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Nejkratší cesta
není nejrychlejší
( v proudnici
je více vody
a je rychlejší)

Klín vody
hrotem od tebe
značí jazyk

Klín vody hrotem k tobě
značí překážku
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Píchej !
= zaber .
Zpravidla křičí
kormidelník
na háčka
před jezem
nebo v peřeji,
kdy je potřeba
dosáhnout
co největší
rychlosti
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