Pádlo slouží k pohánìní lodí a èlunù.
Je to prastarý vynález, i když dnes
samozøejmì vypadá jinak než kdysi. Na
rozdíl od vesla není k lodi pøipevnìno,
ale drží se v rukou. Rozlišujeme pádlo
kanoistické, které má pouze jeden list
(krom kanoe se používá i na
pramicích), a pádlo kajakáøské, které
má dva listy na opaèných koncích døíku
(list na kajakáøském pádle je navíc
mírnì prohnutý).
Pádlo se správnì drží tak, že horní
ruka je na hlavici pádla, ètyøi prsty
shora, palec proti prstùm zezdola.
Druhá ruka pak drží døík kousek nad
listem.

Pøed tisíci lety se biskup
Vojtìch vydal do Pruska, aby tam mezi
pohany šíøil køesanství. Bìhem své
èinnosti si je ale prý rozhnìval natolik,
že dostal pádlem pøes záda. Tento útok
Vojtìch pøežil pomìrnì v poøádku,
avšak pozdìji, pøi dalším pokusu o šíøení køesanství, byl pohany zavraždìn.
Jiní zase øíkají, že Vojtìch pøi své
pouti Pruskem sám pádlo používal, aby
se k pohanùm dostával snadnìji pøes
jezera. Která z obou verzí je pravdivá,
nikdo neví. Každopádnì sochu svatého
Vojtìcha s pádlem v ruce mùžeme vidìt
i u nás: v kostele v Králíkách nebo na
chrámu svaté Barbory v Kutné Hoøe.
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Pádlo si mùžeš
oznaèit svou
znaèkou, aby
šlo lépe rozeznat
od ostatních:

K
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Možná nás už znáte - jsme Èolek a Žabka.
Náš dìda Jack, kapitán námoøní lodi Diamond,
nás v záøí pøivedl do oddílu vodních skautù - Šestky.
Hned na první schùzce jsme vyrazili na lodì. Pro nás to ale nebyla žádná
novinka, pádlování jsme si zkoušeli už døív u dìdy na rybníku Kaèeòák.
Dokonce jsme v záøí s oddílem vyrazili do Prahy na závod Pøes tøi jezy. Proto
jsou tentokrát naše stránky právì o pádlování a pádle. Tak hurá do toho!

Na svátek svatého Václava, 28. záøí, jsme si museli poøádnì pøivstat. Náš oddíl totiž
vyrážel do Prahy na závod Pøes Tøi jezy. Naši nás dovezli pøed lodìnici, kde jsme pomohli
naložit ètyøi pøístavní pépìtsetpadesátky, vesty a pádla. Pak jsme rychle naskákali do
autobusu a koneènì se vyrazilo! Po hodinì a pùl cesty, kterou žabièky celou prokecaly,
dorazil autobus do Prahy. Tak tak jsme stihli vytahat lodì a už jsme museli na start.
"Pøipravit, pozor, vpøed!" Háèci zabrali a my taky - pøesnì podle nich. "Ráz - dva!" volal
na nás kormidelník Pažitka a my makali jak stroje! Propluli jsme pod Vyšehradem,
železnièním mostem a už tu byla první propust! Naštìstí se nám ji podaøilo projet v pohodì,
ale nìkteøí jiní se tu vykoupali. Minuli jsme loï, která se kolíbala jak kachna: v posádce
totiž nepádlovali všichni stejnì podle háèka, ale každý tak, jak se mu zachtìlo.
Napravo jsem zahlídl Národní divadlo, ale to už tu byla
druhá šlajsna pøed Karlovým mostem. Mìli jsme namále,
naše loï nabrala spoustu vody, ale podaøilo se nám ji brzy
vybrat, a tak jsme mohli jet dál. Dokonce jsme nìkolik lodí
pøedjeli! Pažitka nám vysvìtlil, proè jim to nejede tak dobøe
jako nám: nìkterý vlèata mìli moc krátký pádla, takže div
nepøepadly do Vltavy, na jiný lodi si zase žabièky vzaly pádla
pøíliš dlouhý, takže se ani nemohly vedle sebe vejít. Každý
pøece ví, že si na loï musí vzít pádlo správnì dlouhé - když se
vedle nìj postaví, musí mu od zemì dosahovat akorát k bradì!
Kousíèek za tøetím jezem byl cíl - už jsem se tìšil na sváèu.
Sice jsme nevyhráli (byli jsme asi dvanáctí), ale byl to super
zážitek a už se tìším na pøíští rok! Tøeba budeme první!!
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Umíš už všechny povely? Vyzkoušej si to!
V tajence se skrývá èást lodi.
Abys ji vyluštil, musíš správnì poradit kormidelníkovi, co má velet
LEVÉMU HÁÈKOVI, pokud chce, aby:

Dùležité je mít s sebou na vodu nejen pádlo, ale i správné obleèení.
A hlavnì nesmíš nikdy zapomenout na jednu dùležitou vìc, víš jakou?
Vyber mezi obrázky pìt kusù obleèení, které si mùžeš vzít na loï. Jestli už
jsi ve vašem oddíle déle, nebude to pro tebe problém. Pokud jsi nováèek,
nìkterý starší bráška nebo sestøièka ti urèitì rádi poradí. Až budeš mít pìt
vìcí vybraných, staèí jen seøadit do správného poøadí písmenka, která
u nich jsou, a tajenku máš vyluštìnou!
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RYBIČKY... ale opravdové

PŘETAHOVANÁ

Svažte zádì dvou soutìžních pramic
lanem a na jeho støed pøivažte šátek. Na
povel se posádky obou plavidel snaží
pádlováním pøetáhnout druhé plavidlo
o urèenou vzdálenost. Která posádka je
silnìjší a umí lépe pádlovat? Kdo
zvítìzí? Nezapomeòte dát i odvetu!

Hru "Rybièky, rybièky, lovte se!" už
urèitì znáte: vybere se rybáø, který se
postaví na opaènou stranu louky. Proti
nìmu bìží rybièky a rybáø se je snaží
chytit dotekem ruky. Ale zkuste to jako
opravdové rybièky a tuhle hru si
zahrajte ve vodì, tøeba na bazénu!
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Èolek psal mamince dopis o tom, co se má dìlat bìhem plavby a když se loï
neèekanì zvrhne. Nìkterá slova se ale v kousku jeho dopisu vymazala.
Dokážeš je doplnit? Pokud chceš nápovìdu, mùžeš použít tato slova:

Pokud jedu na lodi, musím mít na sobì vždy ..................... . Ta mi pomáhá
udržet se nad hladinou, když se .................... neèekanì zvrhne. Pokud se nìco
takového stane, starám se vždy nejdøíve .............................. . Pokud je to
možné, držím své ..................... , protože bez nìj nejsem na lodi platný. Po
vylodìní dám mokrou vestu ........................ a pádlo ........................ na své
místo. Nikdy své vìci nenechávám ..................... a peèlivì se o nì ...................... .
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