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1. Na vodu už jezdím jenom s
Vendou, s Vendou,
C
G7
C
A7
do kánoje nevlezu už s Bendou, s
Bendou,
Dmi7 G7 C
A7
Jenda Benda nemožný je zadák,
D7
G7
nemá vlohy a je laj-, laj-, lajdák,
C
A7
von ví, že šumí les, že kvete bílý
bez,
D7
G7
že v dáli hárá pes, že vysouší se
mez
C
A7
a že mostem cloumá rez, že říčka
jde skrz ves,
D7
F7 G7 C G7
ale nevšimne si, že se blíží jez, jez,
jez.

To jsem byl tenkrát skoro dítì,
nìjakých 32 let mi bylo. Chtìli
jsme splout Lužnici, Novou øeku, Nežárku
a zase Lužnici, jenže byla velká voda. Byl
zákaz plutí, tak jsme tábor pøenesli na Novou
øeku a èekali, zda voda opadne. Opadala. Ráno
kolem nás pluly vìtve, lodì a vodáci. Napøíè
koryta ležel velký smrkový kmen, o který se to
všechno zastavovalo. Místní dìda nám pùjèil
pilu bøichatku, abychom kmen rozøízli a stáhli
bokem. Stalo se. Já se šel podívat za nejbližší
zátoèinu, zda tam plavbì nepøekáží nìco
podobného. Pøekáželo. Pøes øeku ležel stejnì
mohutný smrk. Chtìl jsem po nìm pøejít jako
po lávce, ale smekl jsem se. Proud mne tlaèil
pod s trom mezi vìtve propletené haraburdím
a já se na kmen nedokázal vytáhnout.
Nezbylo, než se pomalu popouštìt a pøed
sebou kopat nohama. Až teprve, když jsem za
kmenem spatøil své tenisky, bylo jasné, že
jsem si prokopal tunel. Nadechl jsem se,
pustil, proplul, vylezl na bøeh a stydìl se. Víte
proè?
Porušil jsem základní pravidlo bezpeènosti.

2. Jel jsem tuhle Ohři s Jendou
Bendou, Bendou,
proč já, houska, nejel radši
s Vendou, Vendou,
Jenda Benda sjel na vodu mělkou,
spáchal v lodi díru vel-, vel-,
velkou,
já měl náladu zlou, von zničil kéňu
mou,
už nikdy, houpy hou, s ní
nepopluji mhou,
a tak šetřím na novou, na
laminátovou,
už ji chci mít v létě na dovolenou, nou, -nou.
solo ad lib. (na tytéž akordy)

Pamatuj!
Za vysokého stavu vody se
kolem řeky nepohybuj sám.

Já mám
náladu zlou !

Neriskuj
a alespoň s jedním kamarádem
na sebe navzájem dávejte pozor.

MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO SKAUTY A SKAUTKY 2/2013, PRO SÍŤ VODNÍCH SKAUTŮ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTŮ

Co zpívala Majdalenka

K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

Letošní zima byla taková nijaká, tak jsme se
připravili na jarní vodáckou sezónu. Máme v oddíle
dost nováčků, tak jsme procvičujeme
základní plavební znaky.

Vìtšina znakù je urèena velkým lodím, ale my bychom je mìli alespoò trochu znát,
abychom vèas rozpoznali, jestli remorkér nebo výletní loï nebude dìlat nìjaký
pro nás nebezpeèný manévr.

Zásada je jednoduchá: Označení pravého
a má rovnou horní hranu
nebo plochu
břehu je červené,

Červená barva plavbu zakazuje:
Mimo vyznačené pole narazíš (na pilíø,

na kámen, na minu, …)
Tady se velká loï mùže obracet
a my ji pøekážet. Z kormidelny
na nás ani nemusí být vidìt.

Označení levého břehu je zelené

a má špièatý vršek

Tady mohou
øádit motoráky

Jejich kombinace znaèí

SPORT

rozdìlení plavební dráhy

My sem
nesmíme.

Žluté tabule značí doporučené proplutí

(Pozor! Tudy popluje nìco velikého!)

Tady je pøívoz,
který za sebou
nìco táhne

Bílý pruh napříč červeného pole, červená
vlajka nebo tabule zakazuje vplutí velkým
i malým.

Ale tohle pøece skauti, co nejezdí tam,
kde je øíèní doprava, snad ani znát
nemusejí.
Zelené k tomu přímo vybízejí
Tudy pluj

Ale musejí. Když poøádáme závod
Pøes tøi jezy, tak je na Vltavì vždy
více než sto skautských pramic
a ty nejsou jen z Prahy nebo Dìèína.

(bílý pruh míøí vpøed)
Pluj v zeleném poli.
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LIBEREC

ÚSTÍ
LABEM

NAD

Máchovo jezero

!

Rozkoš

Nechranice

CHEB

PRAHA

Jesenice

Slezská Harta

CHVALETICE
PARDUBICE

Hracholusky

Tìrlická
pøehrada
Kružberk

Pastviny

Seè

Náklo
Velké Dáøko Vít Plumlov

KAMÝK

Èeské Údolí

Jordán

Bystøièka

Brnìnská
pøehrada

A vůbec!
Podívej se,
kde všude jsou
plavební cesty
kde to platí:

Pístov

PÍSEK

Vranov

Baùv kanál

Dalešice

Žermanice

Olešná
PØEROV

Horní
Beèva

ZLÍN

BRNO

Nové
Mlýny

ÈESKÉ
BUDÌJOVICE

Jevišovice

Lipno

A víš, že jsou znaky i pro vodácké úseky řek?

Jez

Start
z levého bøehu

Start
z pravého bøehu

!

Pøistání
Pøistání
na pravém bøehu na levém bøehu

!

!

Nebezpečí

Nesplavné

Nesplavný jez

Zahrajte si s námi:
Každá posádka si najde mapu nebo fotomapu nìjakého úseku nìkteré øeky
a pøekreslí na velký arch balicího papíru. Mezitím vyrobte z PET víèek, špejlí a papíru
nìkolik plavebních znakù vhodných pro vámi zhotovený nákres. Na pøíští schùzce si
plány vymìòte a soutìžte jako na dopravním høišti, za jak dlouho dáte znaky na správná
místa. Až to budete umìt zpamìti, schovejte hru pro nováèky a vlèata.
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