Vodní skauti mají dlouholetou
tradici jak ve svìtì, tak i u nás. Témìø pøed
sto lety byla založena první družina
vodních skautù. Èlenové družiny si øíkali
Bobøi. Nìkolik rokù po založení družiny
Bobrù vznikl celý vodácký oddíl. V roce
1921 byla vydána první vodácká pøíruèka
"Vodní skauting".

Pramice je loï pro 6 osob a kormidelníka.
Ten sedí vzadu a rozdává povely. Vepøedu
pádluje háèek. Na pramicích se jezdí napø.
závod Napøíè Prahou - pøes tøi jezy. Jeho
historie sahá až do roku 1939.

Vodácká písnička
Tuhletu písnièku si zazpíváme pokaždé ,
když vyplujeme na moøe.
D
A
Tak byla jedna lodka malá
D
tak byla jedna lodka malá
A
na moři jak, jak, jakživ nebyla
D
na moři jak, jak, jakživ 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
|: Když šest neděl na moři byla :|
|: tu náhle do-do-došly zásoby :|
ohé, ohé, ohé
R: Ohé ohé matelots ...

První kanoi k nám dopravili dva Anglièané.
Nezávodili na ní, nýbrž ji používali pøi
rybaøení. V roce 1905 byla postavena první
èeská kanoe. Ta vážila bez bagáže 60-80
kilogramù.
Tedy tolik jako
dospìlý èlovìk.

Kajak je znám už dlouhou dobu. Jeden
novináø se s kajakem plavil z Èeských
Budìjovic do Dìèína. Zpoèátku se
kajaky vyrábìly ze døeva. Dnes se již
setkáš s kajakem èi kanoí vyrobených
z plastu. Kajakáøské pádlo má dva listy.

|: Los tahali o slámku krátkou :|
|: by zvěděli, kdo, kdo má sněden být :|
ohé, ohé, ohé
R: Ohé ohé matelots ...
|: Los pad na toho nejmladšího :|
|: snědli ho s bí-, s bí, s bílou omáčkou :|
ohé, ohé, ohé
R: Ohé ohé matelots ...
|: A jestli jsme vás otrávili :|
|: my můžem za-, za-,
začít na novo :|
ohé, ohé, ohé
R: Ohé ohé matelots ...
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Jak to všechno
začalo ..

K
ČOLKA A ŽABKY
PRO VODNÍ VLČATA A ŽABIČKY

4/2010

Mìsícem záøí zaèíná nový skautský rok. V klubovnách se
gruntuje. Vodáci uklízí poslední zbytky táborového vybavení.
Pouští se do oprav. Na táboøe Šestky jsme zažili spoustu
dobrodružství, legrace, správné party, ale také krušné chvilky.
Znièili jsme jednu kanoi a teï nezbývá nic jiného, než ji opravit.
Nejsme sami, kdo musí opravovat loï. Ètyøka, to je další oddíl pøístavu, se chystá na
opravu oplachtìní. Víš, jaký je rozdíl mezi plachetnicí a kanoí? A víš, jak vypadá kajak
a jaké pádlo by sis vzal na kajak a jaké na kanoi? Já s Žabkou to už vím. Kromì
potáborového uklízení se v oddíle vítají nováèci. I k nám do oddílu pøišli dva.
Ptáš se, jak se o nás dozvìdìli?

Je první pátek v mìsíci a nám vodákùm zaèíná nový skautský rok. Schùzka probìhla
tradiènì v klubovnì. Ovšem Pažitka ji zahájil netradiènì. Nauèil nás vodácký pokøik "Loï
AHOJ, vodì ŽBLUÒK, vodákùm tøikrát ZDAR ZDAR ZDAR". Pak jsme si zahráli
Kimovku. Po høe jsme ještì poklidili nìjaké táborové vybavení. Pøi úklidu jsme si povídali,
jaký byl první týden ve škole. Kyslík nám povìdìl, že svým spolužákùm a paní uèitelce
vyprávìl o táboøe. Jeho vyprávìní se všem ve škole líbilo. Najednou se Kyslík zeptal
Pažitky:"Pažitko, Hanièka ze školy se mì ptala, co je to ten skaut a jestli by se mohla pøijít
podívat na naši schùzku. Myslíš, že by mohla?" Pažitka se rozzáøil a nadšenì pøikývl.
Zaèali jsme si povídat, jak jsou noví èlenové dùležití a taky proè chodíme do skautu. Já
jsem øekl, že do skautu chodím, protože tu mám kamarády, s kterými je mi dobøe, že
chodíme na výpravy, jezdíme na lodi. Pak jsme dostali úkol: "Každá družina vytvoøí
náborový letáèek pro nové èleny. Své letáèky pak mùžete vzít do školy a vyvìsit na
nástìnku." Na konci schùzky nám Pažitka oznámil, že budeme muset opravit kanoi, kterou
jsme na našem táboøe ponièili. Další schùzku nás bylo o dva víc. Spolu s Kyslíkem dorazila
spolužaèka Hanièka a kamarád Kubík. Hned jsme se seznámili a zahráli si spoleènì hru.
A tak se naše družinky pomalu rozrůstají.
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Když už se posadíš do lodi, mìl bys znát její èásti. Pokud ti kormidelník
øekne, aby ses chytil bortu, je dùležité, abys to udìlal. Následující úkol provìøí tvé
znalosti týkající se jednotlivých èástí lodì. Napiš správné èíslo do prázdného kroužku.

V záøí pøicházejí do kluboven nováèci. Nìkteøí z nich se o
skautech dozví od kamarádù, jiní ze školy od spolužákù nebo
také z náborových letáèkù. Už jsi nìkdy tvoøil takový
letáèek nebo jsi pomáhal s pøípravou?
Pokud ne, máš možnost si to vyzkoušet.
S chutí do toho!

Přídï - pøední èást lodi, na pøídi má
své místo háèek, jehož úkolem je správnì
pádlovat (ostatní pádlují dle háèka)
a také pøidržovat loï
pøi nastupování
1
a vystupování

Bort - bok lodi,
pokud nastupuješ do
lodi, obìma rukama
se pøidržuješ bortu

2

2

Zádïzadní èást lodi, na zádi
sedí kormidelník, jenž
dává povely své posádce

3

Dno - spodní èást lodi, na dno
lodi dáváš zvláštì pozor, pokud se
plavíš v mìlèích vodách

PØI
JÏ MEZI NÁS
hledáme vlèa

4

3

Na každé písmeno slova PLACHETNICE napiš co nejvíce slov
se skautskou tématikou.Pøíklad: P-pøíï, pádlo,....

ta a žabièky

ÁDI KAMAR
AKCE TVÍ DRUŽS
Í
DOBRO
NÁVÁN
A - POZ
ZÁBAV

Pøístav vodních skautù - lodìnice u plovárny na øece Jizeøe
každé úterý a ètvrtek od 16 hod.
Plaváèek

P

L

A

CH

E

T

N

I

C

E

Seznámili jste nováčky s lodìnicí? V naší lodìnici máme hned

nìkolik druhù lodí. Já jsem se již plavil na ètyøech typech lodí. A co ty?
Taky máte v lodìnici kajaky, kánoe, plachetnice a pramice jako my?
Rozpoznáš je mezi sebou? A víš, jaké pádlo si vzít ke každé lodi?
Doplò název lodi ke každému obrázku a pøiøaï to správné pádlo.

Vyškrtni z øady kreseb a slov to, co tam nepatøí. Víš proè?

ŠLAJSNA

JEZ

SPLAV

ZÁTOKA

1

2

BEROUNKA

AMAZONKA

VLTAVA

SÁZAVA

KONTRA!

VPŘED!

LEHNOUT!

POHOV!

3
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