Vodácká holka
Samson Lenk
1. Když vlny se valí a peřeje řvou
a šutry z nich civí jak sůvy,
loï praská a umrlčí zvon bije tmou,
tak řekni, kdo pomoct ti umí.
*: Kdo pádlem jen kmitne a převrátí lodï,
pak ječí jak staženej z kůže,
že ty jseš ta atrapa, ty jseš ten cvok,
co za každý cvaknutí může.
2. Je pěkná jak ráno a voní jak les,
když na dřevo u ohně hrává,
je zrádná jak kočka a věrná jak pes,
ta holka, co při tobě spává.
R: Tu vodáckou holku si navěky nech,
netop ji, nezaháněj,
svou víru, svou sílu, svý štěstí i pech,
svý strachy, svý prachy, svůj poslední
dech jí poctivě odevzdávej
a lásku za lásku dávej.
3. Kdo připálí rejži a přesolí čaj,
kdo sůl nechá v posledním kempu,
kdo ráj změní v peklo a peklo zas v ráj,
kdo zná všechny písničky trempů.
*: Kdo přeje ti štěstí a kope ti hrob,
kdo sladce hned šeptá, hned vříská,
a koho bys roztrh' a praštil a kop'
a po kom se celej den stýská.
4. Až vlasy nám odbarví nebeskej král
a vrásky nám počmáraj' kůži,
svý holce dej pusu a řekni "jdem dál"
a na pádlo polož jí růži.
R:

Pøed nìkolika lety byly na svìtovém jamboree
v Holandsku i èeské vodní skautky, holky jako
z rùže kvìt. Tedy spíše z chrpy kvìt, protože byly
v modrém. Pøedvádìly podsadové stany i náš
vodní skauting a v rámci nabízených aktivit se
pøihlásily se také na øezání døeva. „V Holandsku je
døeva málo a skauti své stavby zásadnì vážou,“
uvažovaly. „To jejich øezání døeva bude asi nìco
onaèejšího.“Na pøíslušném stanovišti byla zásoba
vìtví o prùmìru asi ètyøi centimetry, døevìná
koza, pila, ochranné brýle a ochranné rukavice.
„Naè to?“ tázala se naše dìvèata.
„Na kozu položíte vìtev asi takhle,“ byly
pouèeny. „Nasadíte si brýle, aby vám náhodná
tøíska nepoškodila zrak, navléknete si rukavice,
aby vám pila neporanila ruèky, uchopíte pilu a
taháte ji sem tam asi takhle.“
„Aha,“
pravila jedna
naše kvìtinka.
„U nás to dìláme
takhle.“
Vzala vìtev
obìma rukama
a pøelomila o koleno.
Poté dívky hrdì
odešly støedem
davu u vìdomí,
že každá vodní
skautka je
pøece
správný chlap.
Pozn.:
Ty skautky
byly z Plznì.

Zahrajte si s námi

Když na stráních a u chodníkù taje sníh, postavte nad sebou nìkolik pøehrad, na nejvyšší umístìte
polystyrénové lodièky a pøehradu protrhnìte. To bude legrace!
Špinavá voda bude protrhávat jednu pøehradu za druhou,
lodièky se budou pøedhánìt. Èí dopluje první
do vyznaèeného cíle?

Ale

Je to opravdu jen hra? A co letošní a loòské povodnì? Napište, pøípadnì nakreslete na kus papíru, jak
mají být pøehrady postaveny, jak má vypadat zástavba v jejich okolí, jak se bránit dvacetileté a stoleté
vodì. Pøeètìte si to navzájem a posuïte.
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Co zpívala Majdalenka ( i Jonáš )

K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

Blíží se svátek svatého Valentýna a den
skautek, tak nìco o našich klucích.
Jsou úplnì stejní jako všichni ostatní.
Nejradìji by mìli laptopy i na kanoi,
nikdy se nenauèí uklízet, ale pøedvádìt
by se chtìli od rána do veèera i od
veèera do rána. Zpívání jim vùbec nejde
a pøed cizími vodaèkami se pøedvádìjí,
jako bychom jim my nestaèily.
Ale musí se jim pøiznat, že když jde do
tuhého, jsou to naši rytíøi. Tuhle honili
po lese místní kluky, kteøí nás chtìli
na táboøe obtìžovat, na závodech nám
fandili a nakládali lodì. Vùbec nejsou
vybíraví, snìdí, co se jim pøedloží
a své slipy, trièka a ponožky si perou
sami. Øekla bych, že to jsou naši
mladší bráchové.
(A Jonáš je i kámoš).
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Blíží se den skautek a svatý Valentýn,
tak nìco o našich dìvèatech.
Jsou úplnì stejné jako všechny ostatní,
mají rády sladkosti nebo nejedí vùbec,
aby neztloustly, poøád si nìco šuškají a
pøed cizími vodáky se pøedvádìjí,
jako bychom jim my nestaèili.
Ale musí se jim pøiznat, že když jde do
tuhého, na chlupaté vodì tøeba, nekvièí,
umí èíst vodu a když je potøeba,
zaberou jako staøí mazáci. Nevím,
jak to dìlají, ale ve stanu mívají
uklizeno i na puáku. A kromì toho,
že umìjí namazat chleba, aby to bylo
nejen jedlé, ale i hezké, umìjí
i naštípat døíví, pøetahat lodì a vyhrát
Tøi jezy. Øekl bych, že to jsou víc
bratøi než sestry.
(A Majdalenka je i kámoška)

Signály na vodě
Nejen na našich øekách, ale kupøíkladu v USA a v Kanadì se používají
mezinárodnì srozumitelné signály, které èasto øeknou víc, než dlouhé øvaní.

AJSJACHTA

AJSJACHTA
Je vaše velká vodní plocha stále zamrzlá?
Už vás svrbí záï od vysedávání v klubovnì?
Chce se vám provìtrat plachty od pìtsetpadesátky?
Udìlejte si „ajsjachtu“ ice yacht, Eis Yacht.
Na obrázku je patrné, že z fošen stluèete bytelný trup (naši dìdové tomu øíkali maòásek),
pevnì pøipevníte pøíèník s lyžinami nebo bruslemi (osvìdèil se tzv. kotlový plech) a stožár od
P550 a zadní brusli pøipevníte otáèivì jako kormidlo s pínou.
S mnohým vám budou muset pomoci dospìlí, ale udìlají to rádi. Protože i jim jízda na
ajsjachtě zachutná, stanovte si vèas dobu, kdy ji budou používat oni a kdy vy.
Nìkteøí dospìlí
tomuto sportu
už propadli
a pro
ice yachty
poøádají
øádné závody

Slyším

Mělká voda

(vnímám)
Každý, na koho
nìkdo zavolá
jménem, zvedne
ruku na znamení,
že „pøijal signál“.
Netøeba se otáèet,
ani volat. Je-li
volána celá loï,
zdvihne ruku její
kormidelník.

Zpravidla vedoucí
loï oznamuje
náhlou mìlèinu
tím, že na listu
pádla naznaèí,
kolik vody je pod
lodí.

Ztráta pádla

Muž přes
palubu

Pohyb obìma
rukama souèasnì,
jakoby klouzaly po
døíku pádla.
Možno ukázat
místo.

Pohyb pádlem
listem vzhùru
nahoru a dolù,
(pøípadnì jen
otevøenou dlaní).
Možno ukázat,
místo.

Ztráta
čehokoli
Jedte, kam
ukazuji

jiného.
Položení dlanì na
temeno hlavy,
druhá ruka ukazuje
místo.

Ukázání na
pozorovatele a pak
energicky na místo
(kde nìkdo
potøebuje pomoci.

Každý signál opakuj, dokud není potvrzen
mávnutím ruky. Je-li třeba, předávejte z lodi na lod ,
případně využijte lidí na břehu.
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