Lodka mala
D
A
Tak byla jedna lodka malá
D
tak byla jedna lodka malá
A
na mori jak , jak , jakiv nebyla
D
na mori jak , jak , jakiv nebyla
A D
ohe, ohé, óhé
A
D
R: Ohé, ohé matelots, matelots naviguez
sur les flote
A
D
Ohé, ohé matelots, matelots naviguez
sur les flote
Vyslovuje se Ohé, ohé, matelo navigéz
syr le fló
Komu to dìlá problém, užije èeský
refrén
Ohé, ohé, lodníci,
lodnici, vyplujte na moøe
Kdy est nedel na mori byla
tu náhle do ,do , doly zásoby
ohé, ohé, ohé
R: Ohé, ohé, matelots...
Los tahali o slámku krátkou
by zvedeli, kdo , kdo , má sneden být
ohé, ohé, ohé
R: Ohé, ohé matelots...
Los pad na toho nejmladího
snedli ho s bí , s bí , s bílou omáckou
ohé, ohé, ohé
R: Ohé, ohé matelots...
A jestli jsme vás otrávili
my muem za , za , zacít nanovo
ohé, ohé, ohé
R: Ohé, ohé matelots...

Ústøední kolo
Svojsíkova závodu
tehdy probíhalo u nás. Velitel závodu
br. Charlie se snažil, aby všechno klapalo
od perfektní trati pøes ubytování hlídek
z jednotlivých krajù republiky až po skautskou
mši slouženou pøed kaplí U obrázku. Nám
rozhodèím a velitelùm jednotlivých stanoviš
dùraznì kladl na srdce: „A všichni musíte být
absolutnì nestranní!“ „Já nestranný nebudu,“
pravil jsem nahlas, „já fandím Plzeòaèkám,
protože jsou v modrém.“ Zkrátím to. Plzeòaèky
tenkrát zvítìzily. Nejvíc kladných bodù za
rychlost nahnaly na disciplínì Signalizace,
kterou jsem kontroloval já. Každá hlídka si
pøedávala zprávu morseovkou praporky, jen ta
plzeòská semaforem. Bylo to mnohem
rychlejší. Závody skonèily, Charlie pøedal
diplomy, medaile a ceny. Potom pøišel ke mnì
a se slovy „tak nestranný, jo?“
mne mohutnì nakopl.

Zahrajte si s námi:

Tichá pošta
Rozestavte èleny posádky po bøehu nebo
v jiném terénu tak, aby každý vidìl jen na
pøedchozího a následujícího. První vyšle pomocí
praporkù (semaforem nebo morseovkou) zprávu
druhému (lepší bude, když její význam nepùjde
snadno domyslet), ten druhému, atd. Poslední
vyšle to, co ze zprávy pøijal prvnímu.
Podaøí se vám pøedat zprávu nezkomolenou?
Trénujte, mùže se to hodit.
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Co zpívala Majdalenka

K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

3/2015
lajsna

Je tu léto a chce to
slovník a opáèko:
cvaknutí (udìlání se) taková
karfiól
zmìna polohy, pøi které posádka lodi
neúmyslnì mìní stabilitu a vlhne
dloubák
Èochtan vodník ze Zlaté stoky,
okres Tøeboò
proudnice
èochtan první cvaknutí roku, výpravy,
apod; též titul prvního cvaknuvšího se
pádlo pohonné zaøízení, které se nevkládá
do vidlice neboli havlenky; pádlo užívají
vracák
cákalové sedící po smìru plavby, coufalové
sedící proti smìru plavby užívají vesla
jazyk
Eskymák pøíslušník národa Inuitù
eskymák úmyslný obrat vodáka i s lodí
podle její podélné osy o 360o
háèek pøední jezdec, který je povinen
„èíst“ vodu, pomocnými zábìry pomáhat
Jonáš si dìlá srandièky, ale mnì svìdomí
mìnit smìr lodi, dodávat jí pohonnou energii,
naøizuje zopakovat i nìco o øece:
urèovat rytmus zábìrù, vytahovat loï na bøeh,
karfiól vývìr vody zpùsobený
peèovat o ní i o kormidelníka, a který tohle
podvodní pøekážkou
vše zpravidla nezvládá
lajsna vorová propus,
kormidelník jediný tvor v lodi, který má
vory už nemáme, šlajsny jsou jen tam, kde si to
právo mluvit o nìèem jiném, než je aktuální
vodáci dokázali vytrucovat
stav pøed lod; loï øídí vhodnými povely a
retardérka šlajsna, ve které je proud
šikovnými zábìry pádla
soustøedìn pomocí traverzovitých
porcelán osoba, která je vezena (dítì,
výstupkù, zjednodušuje splutí, ale láme
pasažér, èinovník); mùže být užita k vylévání
pádla a nohy
vody z lodi
proudnice nejrychlejší èást øeèištì,
koòadra šòùra sloužící ke koníèkování,
kupodivu
není nejkratší
a uvazování lodi; nemìla by být tenèí 8 mm,
dloubák záludný kámen pod hladinou
jinak odøezává prsty
jazyk proudící voda mezi dvìma pøekážkami
koníèkování pùvodnì vleèení lodi ze
vracák protiproud stéká vlivem pøekážky
bøehu vodou proti proudu, dnes zpùsob
z hlavního proudu, kam se zase vrací
spouštìní lodi pøes jez
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Zjistím, co je semafor a s posádkou si vyzkouíme jeho pouívání

Je semafor tìký na zapamatování?
Zkus aspoò tohle:

Semafor signalizace s praporky

Prvních sedm je pouze jedním praporkem, to se zapamatovat dá:

Vodácké doplòky 3. stupnì:

Semaforová abeceda je signalizaèní technika, urèená k vysílání na vìtší vzdálenosti.
Je rychlejší než signalizace morseovkou, nebo každý znak je kódován pouze jednou polohou rukou.
Aby byly jednotlivé polohy rukou snáze rozlišitelné, semafor se vysílá pomocí dvou praporkù
(v každé ruce jeden). Na krátké vzdálenosti praporky nepotøebujeme. V noci lze použít tøi baterky.

B

A

1

A
základní postoj

E

5

B

2

C

3

D

6

0

Q

G

Dalí si zapamatujete podle vzhledu:

G

7

H

8

I

9

J

R
ruce drží rovinu

K

E

D

F

4

zaèátek signalizace

F

C

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

základní
postoj

X

I

N

U

ruce tvoøí násep

ruce tvoøí úvoz

ruce tvoøí první
polovinu
písmena IKS
A jetì pár upozoròovacích znakù:

pozor,
budu vysílat

omyl,
poslední znak
neplatí

C = potvrzuji
pøijetí zprávy

ruce tvoøí druhou
polovinu
písmena IKS

od teï budou
èíslice

od teï zase
písmena

Když pomineme upozoròovací znaky, nauèíte se napoprvé 12 písmen a 7 èíslic.
To je víc, než když jste psali, že Ema má mísu masa.
X

W

Y

Z
zaèátek èísel

omyl

konec signalizace

konec èísel

Nejlépe se semafor uèí podle jednotlivých øádkù (tzv. kruhù),
nejdøíve A až G, pak H až N atd. Všimnìte si, že se kruhy liší
pouze polohou pravé ruky – nejprve smìøuje svisle dolù,
pak šikmo vpravo…
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