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Zásady bezpečnosti na vodě.
V roce 1915 utrpìlo britské loïstvo dost velké
ztráty v bojích o poloostrov Dardanely.
Zasažena byla i HMS Majestic se 750 muži na
palubì, z toho 120 zcela nezkušenými kadety.
Loï se potápìla, námoøníci spouštìli èluny,
jak byli vycvièeni, ale kadeti jen pøihlíželi
a pøekáželi, protože zatím umìli jen poøadové
cviky a nástupy.
To si uvìdomil jeden z bocmanù, zapískal na
služební píšalu povel „Na místa!“ a „Pozor!“.
Kadeti stáli jako svíèky, pøestože nìkteøí již
z naklonìné paluby padali. Asi dvacet jich sice
zahynulo, ale ostatní byli zachránìni s vìtšinou
posádky, která spustila èluny bez paniky
a pøekážení.
Bocmanùv nápad britská admiralita pøevzala
a dodnes je to první praktický nácvik nováèkù
na lodi pod názvem Dardanelský manévr.

HMS MAJESTIC
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Jonáš vám tím chtìl øíct, že na lodi je
základním prvkem bezpeènosti kázeò. Na lodi
velí jen jeden, ostatní poslouchají. I na našich
malých lodièkách zastáváme zásadu, že stojí
jeden, velí jeden, mluví jeden.
Poslouchat se ovšem nesmí ze strachu pøed
trestem, ale z poznané pravdy, že dùvìøovat
zkušenému znamená nedostat se do potíží.
Protože jsme na zaèátku letní sezóny,
ukážeme si, jak si u vody, na vodì i ve vodì
zachovat život a zdraví a to nejen na táboøe.

Zásady bezpečnosti na vodě.

1.
Udržujte oddílové a posádkové lodì
v bezvadném stavu. Opravujte je ještì pøed
sezónou.

2.
Nejezdìte na vodu bez pouèeného
a zkušeného vedoucího. Jednou sjetý úsek øeky
ještì není zkušeností.

3.
Pøestože máte dospìlého vedoucího,
prostudujte kilometráž øeky a zjistìte stupeò
vodácké obtížnosti, èetnost a typy jezù, mostù
a míst s možnosti ukonèit plavbu.

U mokrejch
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4.
Neriskujte. Jezy se do obtížností øek
nezapoèítávají. Spadané kmeny a podemleté
bøehy se nemapují. Jez, který není oznaèený
jako sjízdný, je nesjízdný.

5.
Øeka je živý organismus, zjistìte
aktuální stav vody a pravdìpodobný vývoj
poèasí. Pøedpokládejte vždy horší variantu.
.
6.
Zkontrolujte osobní vybavení (vesty,
boty do vody, pøilby, náhradní a teplé obleèení,
èepice proti úpalu, trièka a krém proti spálení
sluncem, vodotìsné uložení a hlavnì zajištìní
proti uplavání.

7.
Nemachrujte. Vodní skaut i skautka
se k øece chová s úctou a respektem, svého
kapitána poslouchá s dùvìrou a bez otálení.
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Na Kocandì

Zásady bezpečnosti ve vodě.
Když se koupeš nedobrovolně

1.
Pamatuj, že hlava je cennìjší než
zadek. V peøejích plav na znak nohama
napøed.

2.
Snaž se vymanit z proudnice, aby
tì nenatlaèila pod vymletý bøeh. Naopak
mimo ní bude mìlèina, ze které snadno
vystoupíš.

3.
Spadneš-li do válce, snaž se využít
spodního proudu a odraz se ode dna šikmo
od jezu.

4.
Šetøi silami, nepanikaø a snaž se
sledovat kamarády, kteøí ti urèitì pomohou
(z lodi, ze bøehu, házeèkou, vestou, apod.)
Když se koupeš dobrovolně

1.
Zbyteènì se nevystavuj tepelnému
šoku. Neskákej do vody bezprostøednì po
bìhu, po høe, po jídle a po opalování.

2.
Nepøeceòuj své síly. Plavat proti
proudu, plavat odnìkud zpátky (zejména na
rozlehlé vodní ploše nebo u moøe) je vždy
namáhavìjší, než zaèátek plavání. Nikdy
neplav sám bez doprovodu.

3.
Poslouchej pokynù nejen
vedoucích a rodièù, ale i plavèíkù
a varovných nápisù. Radìji být smìšný,
než mrtvý.
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SMRTÍCÍ
JEZ

Poplujem spolu
Samson & spol.
E
F#
1. Až spolu jednou poplujem ve dvou,
H
E
H
bude to takhle k večeru,
H
E
E7
budu ti zpívat hurá a vivat
E
F#
uprostřed vln a kamenů,
A
H
E
E7
políbit tvá ústa prahnu,
A
H
E E7
jenže na ně nedosáhnu,
F#mi
G#mi
pro tuhletu závadu
A
H
E A H
neztrácím však náladu.
A
Ami
R: Políbím pádlo na hornom koncu,
E
E7
natáhnu pádlo k tobě vpřed,
F#mi
G#mi
v duši mi zazní tisíc zvonců,
A
H
až na ten konec dáš svůj ret,
A
H E E7
všichni lidi svoje zraky
A H
E E7
vyvalí jak tenisáky,
F#mi
G#mi
proč ta holka, křičejí,
A
H EAH
kousá pádlo v peřeji?
2. Až spolu jednou poplujem ve dvou,
budu ti říkat básničky,
neboj se, nesním, vím, že tě nesmím
vyklopit mezi rybičky,
kdyby se to přece stalo,
řeknu, že se stalo málo,
že ti sluší velice
za uchem ta bělice.

Rizika utopenců.

Deset dní pøed táborem
vezmeme asi 15 špekáèkù (musí se to
jmenovat špekáèek, jinak je to støívko
naplnìné sojou, moukou, éèky a mletým
separátem), oloupeme a podélnì naøízneme.
Do štìrbin vysypaných smìsí mletého pepøe
a pálivé papriky vložíme koleèka cibule a celé
to napresujeme do ètyølitrové sklenice.
Mùžeme
prokládat cibulí, paprikami,
bobkovým listem, kyselým zelím a vším,
co má kdo doma pikantního.
Svaøíme ocet s vodou (1:1), osolíme, nalejeme
na špekáèky, aby byly všechny zaplaveny a na
chladném a tmavém místì necháme uležet.
Mezitím spravujeme díry v lodích, nápisy
a stany. A tìšíme se na baštu, kterou nám ani
úøedníci z EU nedokázali zakázat.
A ta rizika? Jsou tři:
1. Tìsnì pøed odjezdem sklenici objeví mlsný

dìd. Hrozí, že všechno sní sám a my
ostrouháme.
2. V chvatu zapomeneme sklenici doma.
Hrozí, že pøi instruktáži odkud, kudy a kam ji
dopravit si vybijeme mobil.
3. Pøi nakládání lodního pytle zapomeneme,
že sklenice s utopenci je køehká. Hrozí
rozøíznutí loïáku, nohy nebo vodotìsného
obalu na doklady.

Jonáš mermomocí chtěl, abych zpívala něco
o utopencích, ale já radši o lásce.
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UTOPENCI NEJSOU !
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Co zpívala Majdalenka

