Vlajka vodních skautù

je urèena na stožáry
plavidel. Je to jednoduchá
dvoubarevná vlajka bez
nápisù a emblémù. Skládá
se ze tøí svislých pruhù.

oddílová vlajka vlajka vodních skautù

Víš jaké barvy
má vlajka tvého oddílu?
Zeptej se kormidelníka
a vlajku si vymaluj.

MOJE PØEZDÍVKA NA STOÁRU

Zkus si podle vlajkového kódu napsat svoji pøezdívku..
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Nala jsem mezinárodní vlajkový kód
a je to komplet vèetnì klíèe

Ahoj námoøníci,
ani nevíte, co jsme s Èolkem
našli na staré pùdì u dìdy Jacka.
Poznali jste? Ze zaprášené truhly
jsme vyndali spoustu vlajek,
vlajeèek, praporù a vlajkový kód.
Víte, jaký je rozdíl mezi vlajkou
a praporem? Èolek si to pøeèetl
v dìdovì knížce
(Èáka, J. Junácká symbolika.
Praha: Merkur, 1990),
rád to poví i tobì...
Prapor je kus látky
v pøíslušných barvách,
pøipevnìný k žerdi. Žerï je
døevìná nebo kovová tyè
urèená k nošení nebo
vyvìšování vlajky.

žerï

Ví zajímavosti
o naí vlajce,
kterou jistì znáš? Vlajka vznikla
po 1. svìtové válce, v roce 1920.
Navrhl ji J. Kurs a G. Fridrich. Za
smutku je vlajka vztyèena jen do
poloviny stožáru. (Vztyèí se
k vrcholu a pak se pomalu spouští
do polovice). Státní vlajku
správnì vybarvi.

Vlajka
je rùznobarevný
kus látky. Vlajka
se od praporu liší
tím, že se
upevòuje na
lanko (šòùru)
a vztyèuje se na
stožár.

stožár

Nezapomeò, e skauti vzdávají úctu státní vlajce
( pøi vztyèování i snímání ze stoáru )
skautským pozdravem.

svìtluškovský pozdrav
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vlèácký pozdrav
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Vlajkový stoár vodních skautù
Vodní skauti používají místo prostého stožáru (tyèe) B
stožár v podobì lodního stìžnì. Stìžeò slouží
k vztyèování státní vlajky a ještì k umístìní lodní vlajky oddílu
a dále k zavìšování signálních vlajek (vlajek mezinárodního kódu).
Vlajkový kód se využívá k dorozumívání na dálku, zejména mezi C
námoøními lodìmi nebo lodìmi a pøístavy. Jednovlajkové signály
pøedstavují rùzná sdìlení. Kombinace více vlajek mají pøesnì
stanovený význam.
Napøíklad:
NC Nouzový signál
FA Mùžete mi sdìlit mou polohu?
QU Kotvení zakázáno.
RW Odkud jste?
RY Vzpoura na lodi.
UM Pøístav je uzavøen.
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vlajky dokresli
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