VODÁCKÁ ODBORNÁ
Samson Lenk a Hot Trop
C
*: Mezi proudy, mezi proudy, nae dlouhý
lodi bloudí,
v loubí poutník roubí vor,
v poutech touhy oci poulí, jak ty dlouhý lodi
bloudí,
G7
poslouchá ná rozhovor:
Ami
C
Lodák, zabalák, vracák, hák, bevarex, bagá,
líh,
D7
C
zavírák, votvírák, táborák, epoxyd, laminát,
G
klíh,
Ami
Ami E
C
kontra, porcelán, traverz, bort, ve lajsne
C
C
nesraz vaz,
spáchá zabalák mokrej mord na tom, kdo
C G7
G
nezabral vcas.
Konadra, kolejda, komínky, pricky,
kanystr, flastr, prajc,
sekera, pilka, sirky, trísky, na brehu kouká
zajc,
citera, ninera, bendo, bum, basa a kytary
hlas,
kofola, rokola, budvar, rum, západ a zrzavej
vlas.
Pereje, kurdeje, leje, zle je, koleje, voleje,
les,
singl, debl, triangl, bágl, melcina, svacina,
jez,
zátoky, potoky, slapy, chlapi, léto se nevrací,
ohen, povoden, mraky, prachy,"vemte me,
vodáci!"
D
G
*: Kdo tu písen nedovede, tomu to holt

Toák bylo trochu pøerostlé vlèe neboli
trochu nedorostlý skaut. Plavat umìl
o nìco ménì, než prostøednì, ale kdyby se
skládala odborka Ztraceè – ztraceèka, jistì
by byl mezi prvními nositeli. Ztrácel vše
lžíci, ruèník, tenisky, mýdlo, boty do vody,
zápisník s adresou rodièù, a mnoho
dalšího. Rodièe se s tím smíøili a na tábor
mu veškeré vybavení dávali dvojmo, ale
stejnì si brzy musel mnohé vypùjèit.
Až jednou pøišel a hlásil: „Vím, že jsem
strašnej a nikdy nevím, kde co mám. Dnes
ale pøesnì vím, kde mám holínky.“
„Kde?“ zeptal jsem se.
„Na dnì zátoky, já v nich plaval.“
Když jsem se probral z mrákot, pochválil
jsem ho a vlastnoruènì mu namaloval
odborku, tedy vlèka Plavec. V té zátoce je
totiž hloubka sedm metrù.
Poznámka ilustrátora.
Toák je mùj syn a nyní je to poøádný
chlap, ale zapomíná poøád, napøíklad mi
zavolat. Ta pøíhoda se odehrála na Orlíku.
Jeho starší sestra k tomu øíká: „Na Orlík
jsem pøijela s jedním polo prázdným
kufrem a odjíždìla se dvìma. Oba byly
plné vìcí, co jsem posbírala po bráchovi
a na všech bylo èíslo 44.

„

nepojede,
A
E
at se stydí v hospode a zdálky mává na lode,
F#
H
kdo se vyzná v tomto hitu, ten bude mít
autoritu,
G
C
C
G
C
F
tomu venec budi dán, ten je vody pán!
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Odborky

Zajímá tì nìco víc, než ostatní èleny
posádky?
Vìnuješ se nìjakému koníèku i mimo
Junák?
Chceš být považován za specialistu?
Chceš nosit na rukávu „onaèejší frèku“?
Jsi v nìèem tak dobrý, že mùžeš poradit
ostatním?
Dìlá tvoje posádka nìco jiného než
ostatní?
Pak je èas soustøedit se na skládání
odborek.
Blíží se léto, s ním tábory, škola bude na
chvíli zapomenuta, a proto se mùžeš pustit
do pøípravy k získání viditelného oznaèení
své specifiènosti.
Nejprve se seznam s možnostmi
a zpùsobem dokazování své zdatnosti.
Nahlédni do seznamu odborek
www.odborky.cz, vyber podle svého
zájmu, poraï se s kapitánem.

9

Odborky jsou nejen pro kluky, ale i pro
holky. Proto vždy nesou název
Fotograf – fotografka, Polárník –
polárnice, Muzikant – muzikantka,
dokonce i Chùvák – chùva aj. Souèasný
seznam jich uvádí 56 v deseti tematických
skupinách.
Plní se ve vìkových kategoriích, které se
liší urèeným poètem splnìných podmínek.
Jasnì, že nìkteré podmínky jsou ti bližší,
nìkteré nároènìjší. Mladší skauti
a skautky si jich vybírají menší poèet,
starší více a roveøi i rangers vìtšinou už
doplní na plný poèet. Pak jsou z nich páni
odborníci a paní odbornice. Zatím však
potøebují patrona, to znamená nìkoho,
kdo tomu rozumí – kapitána, trenéra, dìdu
admirála, babièku koøenáøku, paní od
vedle, co pìstuje krysaøíky atd.

Pøestoe jsme vodáky a vodaèkami, nemusíme vybírat jen z tìch naich.
Zde je alespoò seznam vech:

A samozøejmì vodácké

VODÁK VODAÈKA
Umìlecké

Výtvarník, Muzikant, Taneèník, Spisovatel, Rukodìlkaø, Fotograf, Divadelník,
Umìlec pøírody

Technické

Kutil, Elektrotechnik, Elektronik, Aják, Smartphonista, Hacker

Tábornicko

Ti, kteøí usilují o tuto odborku, by mìli umìt ovládat loï na
tekoucí vodì a prokázat znalosti zásad bezpeèné plavby
i organizace vodácké akce.

JACHTAØ JACHTAØKA

Ti, kteøí usilují o tuto odborku, by mìli dobøe ovládat
plachetnici, jezdit bezpeènì, znát teorii plachtìní a umìt øešit
i nestandardní situace.

cestovatelské

Táborník, Zálesák, Troseèník, Cestovatel, Turistický prùvodce, Mapaø, Geocacher

Humanitní

Ètenáø, Jazykáø, Reportér, Obèan, Historik, Ekonom, Sbìratel

Pøírodovìdné

Strážce pøírody, Pøírodovìdec, Ekolog, Chovatel a pìstitel, Zelený Edison, Hvìzdáø,
Meteorolog, Krajináø

POTÁPÌÈ POTÁPÌÈKA

Ti, kteøí usilují o tuto odborku, by mìli prokázat znalosti
a schopnosti pøi potápìní se základní potápìèskou výstrojí
(ABC – maska, ploutve, šnorchl). Mìli by umìt bezpeènì
pozorovat život pod hladinou (z hladiny nebo zanoøováním se
smìrem ke dnu, v bazénu i ve volné vodì). Nezbytnými
podmínkami pro plnìní této odborky je schopnost umìt plavat
dvìma plaveckými styly (prsa a kraul) a nemít žádné zdravotní
omezení s ohledem na potápìní.
NÁMOØNÍK NÁMOØNICE

Sluba bliním

Zdravotník, Záchranáø, Chùva

Sportovní

Sportovec, Plavec, Atlet, Cyklista, Polárník

Získání odborky pøedpokládá zájem o historii a souèasnost
námoøní plavby, resp. sportovního jachtingu. Ti, kteøí usilují
o tuto odborku, by si mìli rozšiøovat obzor, v praxi pomáhat
uplatòovat symbolickou a romantickou souèást skautské
výchovné metody v podobì hry na námoøníky a být nápomocni
pøi pøípravì jednotlivcù i posádek (družin) na plnìní vybraných
èástí vodáckých doplòkù skautské stezky.

Duchovní

Poutník za pravdou, Prùvodce køesanskou kulturou, Ježíšùv kamarád

Oddílový ivot

Uzlaø, Obøadník, Deskovkáø, Skautský historik, Mezinárodní skaut

Každá odborka má hlavní podmínky DOKA TO a doplòující podmínky UKA SE.
Napøíklad v odborce Vodák je v hlavních podmínkách „Bìhem plavby se budu snažit
správnì èíst vodu a odhadnout tak nejvhodnìjší cestu“, v doplòujících
„Projedu úspìšnì brankovištì na tekoucí vodì,“
Mod/kré stránky se pokusí být tvým patronem na dálku a posílat ti návody a informace
k plnìní vodáckých odborek.
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