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Co zpívala Majdalenka 

1720

SEVERNÍ VÍTR
Zdenìk Svìrák & Jaroslav Uhlíø 

Ani Pearymu se dobytí pólu nepodaøilo 
bezpeènì prokázat. Teprve pøístroje 

vzducholodi Norge s posádkou 
Nora Roalda Amundsena, 

Itala Umberta Nobileho 
a Amerièana Lincolna Ellswortha 

r. 1926 prokázaly 
pøesný pøelet nad bodem, kde platí 

„ jdu na sever–jdu na jih“.
Teprve r. 1952  na nìm pøistálo letadlo, 

r. 1958 jej americká atomová ponorka 
Nautilus podplula, r. 1959 americká 
ponorka Skate nejen podplula, ale se 

i ledovým pøíkrovemvynoøila 
(zase výroèí!). Cestou po ledu  

prokazatelnì dosáhla  pólu až výprava 
Ralpha Plaistedara 1968.

Zima na krku, voda tuhne, je èas 
pøipravit se na zimní radovánky a na 
plnìní odborky 

POLÁRNÍK/POLÁRNICE. Mod/kré 
stránky se tomu vìnovaly už pøedloni, ale 
námìtù je stále dost. Využijme výroèí 
dobytí severního pólu Amerièanem 

Edwinem Pearym v dubnu 1909. 
Jeho konkurent Frederick Cook sice 
tvrdil, že na tom dùležitém bodu stanul 
už o rok døíve v dubnu 1908, ale nemohl 
to hodnovìrnì doložit.
Oba využili zkušeností Inuitù v dopravì 
nákladù a zásob a pøi bezpeèném 
pøenocování. Jejich zkušeností využijeme 
zase my a nezapomeneme na hru 
proti trudnomyslnosti. 

Frederick Cook

 Edwin Peary

Ralph Plaisted

Umberto Nobile

Lincoln Ellsworth Roald Amundsen

Boj o severní pól vrcholil.
  Pól oznaèovala vlajka tajnì umístìná již 
pøedchozího rána uprostøed lesní paseky, 

jejíž jednolitý lesklý sníh opravdu 
pøipomínal driftující arktický led.

 Už šlo jen o to, zda tam první dobìhne 
fyzicky zdatný Omahule posádky Pelican 

nebo malej, ale ssikovnej Salámek 
z Framu. K pasece oba dorazili skoro 

stejnì, ale zdatnìjší Omahule mìl pøece 
jen více sil a na firn snìžné plánì

vbìhl jako první.
Jenže ouha! Sníh se pod jeho vahou lámal 

a Omahule musel postupovat jako 
ledoborec. To útlý Salámek po snìhové 

vrstvì pøebìhl jako vodomìrka po louži, 
sebral vlajku a donesl Framu 

na dùkaz vítìzství.

Jdu s dìravou patou, mám horeèku 

zlatou 

Jsem chudý, jsem sláb a nemocen 

Hlava mì pálí a v modravé dáli 

Se leskne a tøpytí mùj sen 

Kraj pod snìhem mlèí, tam stopy jsou 

vlèí 

Tam zbyteènì bude� mi psát 

Sám v døevìné boudì sen o zlaté 

hroudì 

Já nechám si tisíc krát zdát 

Severní vítr je krutý, 

poèítej  lásko má s tím 

k nohám ti dám zlaté pruty 

nebo se vùbec nevrátím

Tak zarùstám vousem a vlci u� jdou 

sem 

U� sly�ím je výt blí� a blí� 

u� mají mou stopu, u� vìtøí �e kopu 

svùj hrob a �e stloukám si køí� 

Zde le�í ten blázen, chtìl vilu, chtìl 

bazén 

A opustil tvou krásnou tváø 

Má plechovej hrnek a pár zlatejch 

zrnek 

Nad hrobem polární záø

C Ami

F C

Ami

F G C

C C7 F
®:

C G7

C C7 F

C G C 



1918

POLÁRNÍK/POLÁRNICE

Uka� se

Bezpeènì pøenocuju v záhrabu, který samostatnì vyrobím.

Na záhrab potøebuješ vysokou návìj 
slehlého snìhu, ve které polní lopatkou 
vykutej noru s alespoò pùl metru vysokou 
vrstvou snìhu nad klenutým stropem. 
Také všechny hrany zaobli (zadýcháním 
sníh asi do 2 cm zvlhne a z hran by 
kapalo). Vchod musí být v závìtøí, 
nejlépe zalomený, pøíp. zarovnej batohem 
èi snìhem. Hùlkou udìlej otvory pro 
výmìnu vzduchu. 

Rady:
Místo na spaní pøekryj igelitem 

pod karimatkou èi alumatkou, 
aby spacák nenavlhl.

Do spacáku si neoblékej všechno 
obleèení, a� je nepropotíš, odpaøování pak 
ochlazuje. Spíše se jím ve spacáku oblož.  
Boty si zuj, a pokud možno také ulož do 

spacáku (logicky jej potøebuješ mít trochu 
volnìjší), do spacáku nedýchej. 
Mokré rukavice nech na mrazu, 

ráno vlhkost vyklepeš.
Lov tuleòù

Vrhejte na urèenou vzdálenost snìhové 
hroudy na tuleního snìhuláka 
vytvoøeného ze tøí koulí vedle sebe. 
Není-li sníh, pak døevìné oštìpy na pytel 
naplnìný senem nebo slámou.

Snìhové lampièky

K etapovému stanovišti je tøeba vytyèit 
trasu svíèkami ve snìhových jeskyòkách 
(tolik, kolik je èlenù výpravy). 

POLÁRNÍK/POLÁRNICE

Doka� to

Dokážu využít zimní prostøedí pro program oddílu.

Roz�íøení: 
Výpravu tvoøí vždy nejménì 
tøíèlenná skupina s plastovým bobem 
a cestou k severnímu pólu musí plnit 
etapové úkoly, kupø.: 
Závod psích spøe�ení

Dva psi táhnou bob s psovodem 
po urèené trase (musí pøitom štìkat).

Dobývání severního pólu 
(základní hra)
Pøedem urèete vzdálený bod v terénu, který oznaèíte 
jako severní pól (vlajkou, stuhou, krepákem, 
zavìšeným starým CD diskem a pod.) a urèíte jeho 
souøadnice jako pøi tvoøení „kešky“.  
Jednotlivé „výpravy“ obdrží souøadnice 
a snaží se pólu dosáhnout jako první 
a pøinést dùkaz (vlajku, stuhu atd.).

Led praská

Plazit se urèený úsek s posouváním 
bobu se zásobami.

N

Snì�ní hadi

Pøedem si pøipravte „hady“ asi 1 m 
dlouhé døevìné hùlky zdobené kresbou 
nebo vypalováním, a tažením klády 
nebo alespoò PET lahve ve snìhu
vytvoøte dlouhou dráhu. 
Komu se podaøí vrhem na dráhu 
dopravit hada nejdál?


	Stránka 1
	Stránka 2

