
DÍ]ema sprármé matk5r:

Pustit synanavodu?
CqřicetiletáRadkauž několikqidnůpřemýšlí' jestli mádovolit svému synovi jet s kamarády
navodu: ,,Bylo mu patnáct, rád a dobře sportuje... Chtěl by ovšem lyazi jens partou
několikakamarádů, bez dohledu dospě|ich. Není to přfliš nebezpečné? Mrím ho pustit?..

PBOTI PBO
Matorrš Novák
vodácká a6lentura
Wenku

,,Ceši sjíždění řek milují,
ďe podceňqjí. Vodaje
živel, na to musíte m;rslet
v každé chvíJj.,.. obha.juje
své od'mítnutíMatouš '@
Novák.,,Apatnáctiletý 
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k1uk' podpořený hecová-
ním party kamará,dů a nějalqfm tím pivem, které
mu bohužel bez ptanÍ po občance prodají v kaŽdém
kiosku, z ní dostatečný respekt mít nemusí,.. va,ru-
je. ,,Asi sto jezů na ěes\ýďr řckáchje rrysloveně
nebezpeěr4ýob a ročně se na nich utopí několik lidí.
Váš absoIutně nezkušený syn. může b1ýt jedním
z nich. K pdjěení lodi mu staěí oběans\ý Bnitraz,
ovšem znďosti o řízení 1oď1 a bezpečnosti na vodě
mu nepůjčí nikdo. clen zkušenější instruktor nebo
kamará,d. ho můŽe naučit, jak vybrat sprármou
stopu při průjezdujezem, jak se naklonit k pře
kážce ajak si dát pozor na vracák, abyjeho loď ne-
zatáf,'sl zpátl'qr pod jez a nenapbrilvodou tak, Že jej
od utopení bude dělit jen bdělost a přítomnost při-
hlížejÍcÍch... Dřív byly lodě vyráběny z křehkého la.
minátu avodáci sijejich celistvost hýčkďijako oko
v hIavě, takže na ně nováLčIqr pouštěli jen pod dozo-
rem. Dnešní raft5r a polyetylénové ltánoe vydrží
skoro všeclrrro' coŽ společně s vědomím o pojištěnÍ
lodl svádÍ zaš,áteóni}qr ke zvýšenému riskování.
Navíc si člověk bez zkušeností nemusí uvědomit'
jak neuvěřitelně rychle umí při déIetrvajÍcím deštÍ
stoupnout hladina a změnit se z líné ŤíčIqrv nezv1a-
datelné peřeje. 

'Navodě 
platíjako přÍ každém

sportu, že lekce s instrrrlrtorem naučí vÍc než
r.iskantnÍ samorrlra. Pokud bych pouštěl navodu
svého s5ma, takjedině v organizované skupině
s instruktorem. "Ie třeba, aby získď respekt k vodě
a zákIadní znďosti v rárnci orga,nizova,ného wýletu
s vodáckou aélenturou, vodním skautem či školou.
Příští rok uŽ to můŽe zúročit na samostatné vý-
pravě s kamarády'.. řÍká kategoricb.

ozdtaví

David Běle
půjčormalodíU čerta
Všeruby

,,A na výlet na ko1e byste
ho pustila? Nebo na lyŽe?
KaŽdoročně sjede nějakou
z našich řek tři čtvrtě
mi]ionu spokojených lidí
a váš s5m může býb přÍ za-
chování základních bezpečnostních pravidel mezi
niÍ[|.. obhajuje F,adčina s5ma David BěIe. PřÍznej-
me si otevřeně, Že v tomile věku nás rodiče tak5r
občas vys1ďi na zkušenou do nebezpečnýcřr vod
dospěiého Života a našemu rozvoji tojen prospě1o.
crde jen o to, nakolik svoje dítě znáte a nako]ik
v1t,e, Že mu můžete věřit v otázce konzumace ďko-
holu a odpovědnosti za sebe i druhé. ,,Poďe obli-
čeje sice v půjčovně lodÍ vodáka od začátečníka
nerozeznáme, ďe starrd.ardně u nás s todí pdiěíme
také záchranné rrybavení (helma, vesta, Túzeč-
ka), dostanete mapku s jezy a poučení o tom,
které z nich jsou sjÍzdné a za jalých podmínek.
Bezpečnost klientů i stav našich lodíje pro chod
tohoto podnikání zásadrti, takŽe na každou posád.
ku lodi si bereme telefon a v případě stoupajícího
vodního stavuji upozorníme nebo ji z vody rormou
stáJ:].neme,.. v5rpočítává bezpečnostní opatření.

"Pokud 
jako rodiě stá'le vá,háte, doporučuji vám

aktirmě se zapojit do s5mor4ých pŤíprav na cestu.
Proberte s m]ádencem trasu, po které s ka,marády
pojede, sledujte společně nastránkách CHMU
předpověď počasí a stav toku, rryhledejte na
internetu nebezpeěnéjezy. Povídejte si s ním
o moŽných rizicích a vašich obavách nebo zkuše-
nostech a dohodněte si praviďa. "Iezy 

je potřeba si
nejdŤíve prohlédnout zespoda a teprve potom sjet.
V době mobi]ních telefonů také není problém pra.
videlně se hlásit domů. A kdybyste ještě pořád
váhďa, kupte mu před wýretem lnrrz záchrany
jednotllvcem ve vodácké škole záďuany. Věřbe
mi - pokud kluci jedou opravdu na vodu a ne na
pivo, bude všechno v poŤádku! "
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