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Co zpívala Majdalenka

Teče voda, teče
Toto byla oblíbená písnička T.G. Masaryka

Utonutí jsem naštìstí
vidìl jen jednou, když
jsem se teprve dohadoval
se svými rodièi, že mermomocí chci být
vlèetem. Na pøehradu Darre se po válce jezdilo
vlakem zubaèkou a kus pìšky na výlet
i na koupání. Setkávali se tam známí, rodiny se
povalovaly na dekách, v hospùdce toèili pivo
a jedovatì èervenou limonádu.
Ti stateènìjší obèas a na chvíli vlezli do
studené vody. I pøijeli tam jednou na kolech
hezký blonïák a dvì dìvèata. Kola odložili
pod støíšku kùlnièky a hupsli do vody.
Po nìjaké chvíli však dìvèata zaèala nìco
brebentit, naši tatíci se sebìhli a toho
blonïáka vytáhli úplnì bílého. Hospodský
telefonoval pro doktora asi 10 km vzdáleného,
auto tam tenkrát nemìl nikdo. Mne, co
zvìdavého prcka stále zahánìli, ale pøesto
jsem vidìl, jak se chlapi vèetnì mého otce
støídají v umìlém dýchání. Nebylo to dnešní
z úst do úst, ale jakési upažování a stlaèování
hrudníku. Pachtili se snad hodinu, než lékaø
dorazil a smutnì povolil pøestat.
Týden nato jsme pøišli na Darre zase.
Pøedstavte si, že ten chudák celou tu dobu ležel
v kùlnì na koksu pøikrytý jakýmsi èerným
gumákem, protože nikdo nevìdìl, odkud
vlastnì na tom kole pøijel.
Co bylo dál, nevím, ale pøeji každému, aby si
podobnou, by zcela nezavinìnou vzpomínku
nemusel s sebou nosit.

FTeče voda, teče cez Velecký majC7jír
C7jír
/: Cprečo si ma Fnehal GmistarodávnýC7fraFjír:/
Nehal som a nehal šak dobre vieš komu
/: čo ty reči nosí do našeho domu :/
Do našeho domu pod naše okénka
/: čo som sa naplakal sivá holubienka :/
Vra sa milý vra sa od kysuckej vody
/: odniesol's mi klúčik od mojej slobody :/
Skúr sa Stará Turá v kolečko obrátí
/: sloboděnka moja ta sa nenavrátí :/
Už sa Stará Turá v kolečko obracá
/: sloboděnka moja ta sa nenavracá :/

majír = statek

Něco
veselejšího?

Tak tøeba, jak si
moula Drobek rozøízl
na bøehu Labe nohu,
jak jsme mu ji ošetøili,
zazelenili, oblékli
do igelitu a z lodì
i v loï jej nosil na zádech
silák Pedro a Drobek mu za to zpíval.
Ale pochybuji, že byste nìco podobného
neznali sami.
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Bodnutí hmyzem.

Vèely, vosy a sršnì vstøikují do rány jed,
komáøi a ovádi látky proti srážlivosti, mohou
však vnést i infekci.
První pomoc: Látky typu Fenistil,
cibule, ocet, citron (u vèel mýdlo), chladit.
Zabránit škrábání tøeba i náplastí. Pokud
otok nezmizí do tøí dnù nebo okolí vpichu
dostává divnou barvu, vyhledat lékaøe, vždy
pøi bodnutí do úst nebo krku.
Prevence: Repelentní prostøedky,
omezení konzumace a skladování sladkostí,
nedráždit vosy, vèely a sršnì zbyteèným
ohánìním se. Jezte látky s komplexem
vitamínù B (kupø. drožïová pomazánka).
Hlavnì vyžadujte, aby alergici vèas
pøedložili svá osvìdèení o svém handicapu.
Pro nì mìjte adrenalinové pero.

K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

3/2014

!
Dneska si budeme povídat,
co se nám mùže na vodì stát,
co by se nám stát nemìlo a co s tím, když už se
stane. Naším nejèastìjším poranìním je
zhmoždìní nohy o balvan v peøeji nebo o retardér, øíznutí o støep nebo skøípnutí ruky pøi
pádlování. Ošetøení není složité, ale míváme
problém udržet postižené místo v suchu.
Rùzné zábaly z nepromokavých sáèkù pøi
nejbližší pøíležitosti prodøeme. Proto je tøeba
vìdìt, znát a používat kupø. náplasti urèené do
vody.Pozor! Rozlišujte
náplast vodìodolnou
(water resistant) od
náplasti do vody
(waterproof). Ta bývá
tenèí a køehèí, proto je
pøed použitím zpevnìna
fólií, již je nutno po
nalepení odstranit.
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Zamìøíme se na nehody, které
jsou u nás èastìjší než u sucháèù.
Pøedevším bychom mìli mít vždy dostupnou
lékárnièku v nepromokavé úpravì. Kromì
lidové tvoøivosti v podobì igelitových sáèkù,
soudkù a podobnì si mùžeme takovou
lékárnièku zakoupit nebo jen její speciální
obal. Ve vodácké lékárnièce by vedle všeho,
co v lékárnièkách bývá, nemìla chybìt
zmínìná podvodní náplast, krycí desinfekce
(Jodisol, Akutol), propolisová tinktura nebo
èajovníková mast, léky na støevní potíže, léky
proti bolesti po svalové námaze (Voltaren),
poštípání hmyzem (Fenistil) a spáleninám od
sluníèka (Panthenol). A nezapomeòte na
termofólii.

Úžeh - pøehøátí mozku, pøekrvení mozkových plen vzniká úèinkem
pøímého sluneèního záøení na hlavu nechránìnou pokrývkou hlavy. Èasto
se projeví až tøeba veèer. Bolí hlava, postižený má nutkání zvracet,
zrychluje se tep a dech, zvyšuje se teplota. Pøi tìžkém postižení mohou
nastat svalové køeèe a ztráta vìdomí.
První pomocí je pøemístìní do dobøe vìtrané chladné místnosti nebo
alespoò do stínu, obklady na hlavu a do tøísel, vlažná sprcha nebo koupel,
pozvolné popíjení vlažné tekutiny
a samozøejmì èíslo 155.
Prevence: Dostateèný pitný režim a ochrana hlavy pøed pøímým
záøením. Nosit na vodì kšiltovku, bonbónek nebo šátek není jen vodácká
frajeøina, ale vypozorovaná nutnost.
Úpal má podobné pøíèiny, ale je pøehøátím celého organismu,
který nedokáže odvést dostateèné množství tepla. Pøíèinou je
nevhodné obleèení, pobyt v horkém prostøedí, v prostøedí se
zvýšenou vlhkostí, dehydratace organismu. Zaèíná bolest hlavy,
zmatenost, zrychlené dýchání a tep, zvýšená teplota, svalové
køeèe, zvracení, mdloby.
První pomoc: Uvolnìní odìvu, umístìní ve stínu
nebo vìtrané místnosti, obklady na hlavu a zvlhèování kùže,
studený zábal, opatrné podávání tekutin (èaj s citronem, iontový
nápoj nebo aspoò mírnì osolená voda), pozor na dávení. Vždy
odborné vyšetøení lékaøem.
Prevence: Maòána - nebuïte na vodì mezi 11. a 14.
hodinou. Pitný režim minimálnì 2 l tekutin dennì (ne pøeslazené
koly!). Máèená pokrývka hlavy, volné trièko s rukávy (ne jen
tílko). Za vedra snížení námahy a denních tras, prokládat
koupáním.
Spáleniny od sluníčka

Trochu jako sebevražda v elektrické troubì.
Mírné spáleniny (1. stupeò) zèervenalá a horká kùže, pálení, svìdìní, bolest. Støednì
tìžké spáleniny (2. stupeò) rudá kùže, malé puchýøky, které svìdí a praskají. Tìžké
spáleniny (3. stupeò) zfialovìlá kùže, puchýøe a další doprovodné pøíznaky.
První pomoc: U prvního stupnì: Stejná jako o u jiných popálenin. Kùži chladíme
a hydratujeme obklady, jogurtem, tvarohem, mastným krémem, gelem, emulzí po
opalování. Nejúèinnìjší je Panthenol ve spreji. Sterilní krytí a doèasná ochrana pøed
sluneèním záøením.
Ke spáleninám 2. a 3. stupně vždy voláme lékaře.
Prevence: Boj s nevìdomostí až blbostí. Snížit pobyt na pøímém slunci (UV
paprsky opalují i ve stínu). Krytí pokožky lehkým odìvem (v tílku bez rukávù si pøi
pádlování spálíte šíji, zátylek a ramena!). Èepice se štítkem. Vèasné natírání
opalovacím krémem. Velký a èastý pøíjem tekutin. Pojídání kefíru, jogurtu a tvarohu,
hodnì vitamínu C (citron, šípky, petrželová na, kiwi, …). A pozor! Místa mimo
sezónu neodhalovaná se spalují neuvìøitelnì rychle!
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Podchlazení

Na vodì k nìmu dojde i v létì. Pøi dlouhých hrách ve vodì, pøi zvrhnutí v rychlé vodì, pøi
odpaøování mokrého prádla na tìle, pøi neèinnosti po pøedchozí námaze, pøi profouknutí na
plachetnici, atd.
Projevuje se svalovým tøesem, pozdìji pak apatií a neschopností se podílet na své záchranì,
zpomalení dechu a tepu až mdloby.
První pomoc: Dokud probíhá svalový tøes, snaží se organismus samovolnì o své zahøátí.
Dopravit do teplého prostøedí, svléknout mokré obleèení a obléknout náhradní, zabalit do
spacáku nebo lépe do izotermické fólie. Podávat teplé a sladké nápoje.
V bezvìdomí a tehdy, když už ani svalový tøes není, nehýbat s postiženým, zabalit do termofólie,
pøípadnì umìlé dýchání a masáž srdce. Volat 112 nebo 155
Prevence: Dobré obleèení (vèetnì neoprénu), èasté vymìòování vlhkého prádla. Mokrá vlna
sice høeje, ale odpaøování odvádí teplo. Vhodná jsou prádla z aktivních mikrovláken.
A samozøejmì to na vodì umìt a neriskovat.

IC
ERM
ISOT FOLIE

Tonutí je noèní mùrou každého od vody,
utonout mùže pøedškolní benjamínek na 8 cm
hloubce i dobrý plavec v nevhodnou dobu na
nevhodném místì.
První pomoc po vytažení: Sledovat
tep a dech. Násilné vylévání vody z plic èi
žaludku je zbyteèné, staèí z pusy. Dále jako pøi
podchlazení zabalit do termofólie, dýchá-li,
uložit do stabilizované polohy, aby si
neublížil pøi pøevracení a voda èi zvratky
mohly samovolnì vycházet; nedýchá-li,
dávat umìlé èi podpùrné dýchání až do
pøíchodu zdravotníkù (znovu zapoèaté
dýchání nemusí samo vytrvat!).
Prevencí je kázeň a vzájemné sledování
jeden druhého.
Stabilizovaná poloha: Koleno bližší
nohy a loket vzdálenìjší ruky pøilož k sobì
a trhnutím pøeval tìlo k sobì. Spodní rukou,
která je nyní vespod, podlož trup, vrchní
rukou podlož zaklonìnou hlavu. Pøikryj
ošetøovaného, ale stále sleduj dech do
pøíchodu odborníkù.
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Zabránit škrábání tøeba i náplastí. Pokud
otok nezmizí do tøí dnù nebo okolí vpichu
dostává divnou barvu, vyhledat lékaøe, vždy
pøi bodnutí do úst nebo krku.
Prevence: Repelentní prostøedky,
omezení konzumace a skladování sladkostí,
nedráždit vosy, vèely a sršnì zbyteèným
ohánìním se. Jezte látky s komplexem
vitamínù B (kupø. drožïová pomazánka).
Hlavnì vyžadujte, aby alergici vèas
pøedložili svá osvìdèení o svém handicapu.
Pro nì mìjte adrenalinové pero.
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Dneska si budeme povídat,
co se nám mùže na vodì stát,
co by se nám stát nemìlo a co s tím, když už se
stane. Naším nejèastìjším poranìním je
zhmoždìní nohy o balvan v peøeji nebo o retardér, øíznutí o støep nebo skøípnutí ruky pøi
pádlování. Ošetøení není složité, ale míváme
problém udržet postižené místo v suchu.
Rùzné zábaly z nepromokavých sáèkù pøi
nejbližší pøíležitosti prodøeme. Proto je tøeba
vìdìt, znát a používat kupø. náplasti urèené do
vody.Pozor! Rozlišujte
náplast vodìodolnou
(water resistant) od
náplasti do vody
(waterproof). Ta bývá
tenèí a køehèí, proto je
pøed použitím zpevnìna
fólií, již je nutno po
nalepení odstranit.
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Zamìøíme se na nehody, které
jsou u nás èastìjší než u sucháèù.
Pøedevším bychom mìli mít vždy dostupnou
lékárnièku v nepromokavé úpravì. Kromì
lidové tvoøivosti v podobì igelitových sáèkù,
soudkù a podobnì si mùžeme takovou
lékárnièku zakoupit nebo jen její speciální
obal. Ve vodácké lékárnièce by vedle všeho,
co v lékárnièkách bývá, nemìla chybìt
zmínìná podvodní náplast, krycí desinfekce
(Jodisol, Akutol), propolisová tinktura nebo
èajovníková mast, léky na støevní potíže, léky
proti bolesti po svalové námaze (Voltaren),
poštípání hmyzem (Fenistil) a spáleninám od
sluníèka (Panthenol). A nezapomeòte na
termofólii.

