Nìkteøí jste zažili, všichni však vidìli v televizi, jakou spouš letos udìlala na severu
Èech povodeò, a to pršelo jen asi tøi dny (a pak ještì nìkolikrát). A teï si pøedstavte,
že kdysi prý takhle lilo ètyøicet dní a nocí v jednom kuse. Tenkrát voda nebrala jen
domy, mosty a silnice, to už byly zatopené i vìtrné mlýny na kopcích. Jen jeden
èlovìk s rodinou se zachránil, protože si vèas postavil loï, o které zpívá Majdalenka.
O egyptské královnì Hatšepsut
víme, že poskytla dotaci na stavbu první
oplachtìné pramice

Co zpívala
Majdalenka:

Stará
archa
(Spirituál kvintet / Jan Vančura)

|: Já mám kocábku náram-, náram-,
kocábku náram-, náramnou :|
Pršelo a blejskalo se sedm neděl,
kocábku náram-, náramnou,
Noe nebyl překvapenej, on to věděl,
kocábku náram-, náramnou.
R: |: Já mám kocábku náram-, náram-,
kocábku náram-, náramnou :||
Archa má cíl, jé, archa má směr, jé,
plavíme se k Araratu na sever.
|: Já mám kocábku náram-, náram-,
kocábku náram-, náramnou :||
Cham, Šem a Jafet byli bratři rodní,
kocábku náram-, náramnou,
Noe si je pozval ještě před povodní,
kocábku náram-, náramnou.
R:
Přikázal jim naložiti ptáky, savce,
kocábku náram-, náramnou,
"ryby nechte, zachrání se samy hladce,"
kocábku náram-, náramnou.
R:
Přišla bouře, zlámala jim pádla, vesla,
kocábku náram-, náramnou,
tu přilétla holubice, snítku nesla,
kocábku náram-, náramnou.
R:
Na břehu pak vyložili náklad celý,
kocábku náram-, náramnou,
ještě že tu starou dobrou archu měli,
kocábku náram-, náramnou.
R:

Nejstarší loï, jejíž jméno známe, byla
Argó. Øeètí hrdinové na ní podnikli
dálkovou plavbu až nìkam do Gruzie.

Tak to šlo dál a dál, až naši dìdeèkové
zmenšili døevìnou pískaøskou
pramici na pramièku,
aby mìli na èem
skautovat

My dnes nejèastìji jezdíme na laminátové
pramici P550, kterou pro vodní skauty
vymyslel bratr Oskar.
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MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO VODNÍ VLČATA A ŽABIČKY 4/2010, PRO SÍŤ VODNÍCH SKAUTŮ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTŮ

Na počátku byla povodeň

K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

Vítej na palubì, nováèku!
Seznámím tì s naší posádkou.
Posádka, pìšáci jí øíkají družina,
je základní parta, kterou vede
kormidelník a zastupuje ho èlunaø.
Nìkolik posádek tvoøí oddíl, který
øídí kapitán, zastupuje jej palubní
a pomáhá jim lodivod, to je nejstarší
z nás. Nìkolik oddílù tvoøí pøístav.
Proè si øíkáme posádka?
Protože si pøi skautování hrajeme na
námoøníky. Jistìže i my dìvèata.
Nejsme tu kvùli krásným krojùm, jak
by se mohlo zdát, jsme tu proto, že
nás vodní sporty zajímají a baví.
Kapitán øíká, že každá vodní skautka
musí být správný chlap.

4/2010

Vítej na palubì, nováèku!
Seznámím tì s naší lodí.
Zdá se ti být malièká? Poèkej, až
spolu pojedeme na putovní tábor,
uvidíš, že se do ní vejde náš celý svìt.
Zatím si zapamatuj, kde je tvoje
místo, ze zaèátku to asi bude na
støedáku, pamatuj si, že na sedaèky se
nestoupá, není-li loï na vodì, tak se
na ní nesedá a po ukonèení plavby se
loï peèlivì umyje.
Kotvou naší lodi je dobøe udržovaná
vázací èili koníèkovací šòùra. Nauè se
loï bezpeènì uvázat a v pøípadì
potøeby rychle odvázat.

HLAVNÍ ZÁSADA
JE TOHLE:

Na lodi stojí jeden,
mluví jeden
a velí jeden.
Dodržování toho
tě uchrání
před namočením.
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POPIS PRAMICE P550

Zahrajte si s námi

Kimovka na vodě
Už jsem jednou psal o buldoècích, což byli
nováèci mladí, malí a velice èinorodí, do
všeho byli hrr! A jak èlovìk nedával pozor,
urèitì v záchvatu nadšení nìco vyvedli.
Když bylo tøeba nìco podat z regálu,
pøedhánìli se, kdo na nìj vyleze první.
Regál se samozøejmì pod nimi zøítil. Když
jsem se zmínil, že je tøeba vymalovat
klubovnu, sehnali si nìkde primalex,
štìtku a klíèe od klubovny. Bez øíkání a bez
dozoru vymalovali, kam dosáhli. Zbytek
museli dokonèit dospìlí, protože starší
skauti a roveøi nìkolik dní vytírali,
umývali, vytírali a zase umývali podlahu,
stoly, lavice, okna a dveøe, protože to
všechno buldoèci nabílili také. Na puáku
se hned první den postarali o nejvìtší lodní
pytel s konzervami. Protože ho nemohli
unést, táhli ho po trávì. Pytel se prodøel,
konzervy skutálely do vody a my se rychle
nauèili zásoby rozdìlovat na menší èásti a
pøidìlovat jednotlivým posádkám.

Kimovka je hra na pamatování. Rozmístìte
kolem vody 28 kolíkù s tabulkami, na
nichž jsou v rùzném poøadí ètyøi pìtimístná
èísla, ètyøi mapové znaèky, ètyøi znaèky
vodácké kilometráže, ètyøi jména øek, ètyøi
obrázky (nebo alespoò názvy) vodních
živoèichù, ètyøi rùzná funkèní oznaèení
vodních skautù, ètyøi vlajky. Posádky
vyrážejí bez tužky a papíru, hledají tabulky
a pamatují si, co na nich je. Vyhrává
posádka, která v nejkratším èase absolvuje
okruh a v cíli do tabulky vypíše obsah všech
tabulek. Hra procvièuje rychlost i týmovou
práci posádek (ku pø. si mezi sebou urèí,
kdo si co má pamatovat).
Skupiny pojmù obmìòujte podle toho,
jakou èást skautského výchovného
programu chcete procvièit a upevnit.

Příd

Vlnolam Vlaštovka
Vodotěsná komora
Ploutvová skřín

Přední
sedačka

Zád

Levý bort
Pravý bort
Límec
Dno s podélnými
žebry

Sedačka
kormidelníka
pod ní komora
proti potopení

ROZMÍSTĚNÍ POSÁDKY
Kormidelník
øídí loï pádlem
a posádku jasnými
povely
nìkdy støíkanci

Pravý háček
Stará se o pádlo
a bagáž levého háèka,
pøi pøistání vpravo
si vymìòují úkoly

Levý
a pravý
zadák
jsou hnacími
motory

Vítej na palubě, nováčku!
Mnoho dalšího se dozvíš ze sešitu Nováček
pro vodní skauty a skautky
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Levý háček
malej, ale šššikovnej
udává rytmus, hlásí pøekážky,
vystupuje první, nastupuje poslední,
uvazuje loï a stará se o ní
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Levý
a pravý
středák
bývají ménì
zkušení,
v pøípadì
potøeby
èerpadla
vody
z podpalubí

