Hodina v bazénu:
Zdokonalování v plavání:
a.
Plavte souvisle 5 minut

11. června 1770 postupovala
Endeavour podél východního
pobřeží Austrálie

a každý

si poèítejte tempa. Pøi druhé
pìtiminutovce se snažte poèet temp
zvýšit.
b.
Pøeplavte 25 m bazén
a spoèítejte poèet temp. Pøi druhém
plavání se snažte poèet temp snížit.

slušnou rychlostí
a muž s olovnicí hlásil poèet sáhù:
„Sedm osm ètrnáct sedmnáct!“ Náhle
se ozval tøíštivý náraz a loï se zastavila.
Korál ostrý jako bøitva jí rozerval bok
v délce tøí žeber a Endeavour se
potápìla 30 mil od bøehu. Po mnoha
hodinách se podaøilo pod kýlem
protáhnout plachtu pošitou koudelí
a pokrytou hnojem. To provizornì
ucpalo díru v boku.
Je tedy zøejmé, že alespoò nìkteøí
Cookovi námoøníci se umìli
potápìt a plavat.

Vodnické hry
a.
Pøetlaèování

Vždy dva a dva plavci se zaklesnou
dlanìmi natažených paží a plaváním
(bez dotyku dna) se pøetlaèují.
b.
Vodníkova píšalka
Položte na dno kovovou píšalku.
Úkolem je ji najít, vylovit, vložit ještì
pod vodou do úst, vynoøit se a písknout.
Úplnì jednoduché to není.
c.
Podvodní pošta
Všichni se ponoøí a pøedem urèený hráè
øekne pod vodou krátkou vìtu. Po
vynoøení ostatní hádají, co bylo øeèeno.

Vodácké doplňky:

Vylovím drobný pøedmìt z hloubky,
jakou mi urèí kapitán (doporuèeny 2 m).
Nauèím se další plavecký styl, pøípadnì
se zdokonalím ve stylu,
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Kapitán mi uložil, abych splnil bod
vodáckých doplòkù Najdu údaje o
významné historické námořní
události a představím ji posádce
nebo oddílu. To by ještì šlo, já si vybral

2/2011

ENDEAVOUR

vìdeckou výpravu 1768-1771, ale on po
mnì chce, abych ji otiskl na Modkrých
stránkách. A to už je úkol navíc, nebo ne?

James Cook

To bylo tak

Královská spoleènost (my bychom øekli britská Akademie vìd) se rozhodla provìøit
pøesnost navigaèních pøístrojù pozorováním prùchodu Venuše pøes sluneèní kotouè
1. èervna 1769 z místa co nejvíc vzdáleného Anglii. Velitelem expedice byl
jmenován James Cook, muž se zkušenostmi z obchodních i válených lodí.
Spoleènost mu svìøila hodnost námoøního poruèíka, pravomoci kapitána, tøi
význaèné vìdce a tajný úkol poohlédnout se po nìjakých koloniích. Cook si k tomu
vybral uhelný bark Earl of Pembroke, který po pøestavbì za 2840 £ dostal jméno
Endeavour, 22 dìl a posádku. Na 32 metrech bydlelo celkem 94 lidí.
Cook kolem mysu Hoorn doplul ke Spoleèenským ostrovùm, zde pozoroval Venuši
i Venuše, u Nového Zélandu zjistil, že je ze dvou ostrovù, zabral východní pobøeží
Austrálie, Endeavour málem rozpáral o Velkou korálovou bariéru, pøistál tedy
v Batávii (dnes Jakarta), kde dostal døevo na opravu a posádka malárii. Kolem Mysu
Dobré nadìje doplula polorozpadlá Endeavour do Anglie po tøech letech plavby.
Botanici Banks a Solander obdrželi èestné akademické tituly a Cook další úkol.
Podrobnosti najdete na wikipedii nebo tøeba v knize Endeavour od Petera Aughtona,
nakladatelství BB/art s.r.o., Praha 2006.
Mnì se na pøíbìhu nejvíc líbí zpùsob, kterým Cook zabránil kurdìjím. Námoøníci
nabízené kyselé zelí jíst nechtìli, tak to zakázal vydávat jinde, než v dùstojnické
jídelnì. Námoøníci reptali a Cook milostivì svolil, že zelí tedy budou dostávat také.
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Signály na vodě
Je èas nauèit se tìm úplnì základním:

Co zpívala
Majdalenka

Jonáš tu chválil Cookùv nápad se zelím,
ale nenapsal, že kysané zelí obsahuje
vitamíny C a B12, mangan, selen, železo,
draslík, hoøèík a zinek, fytoncidy
(odhánìjí viry na dálku) a kyselinu
pantotenovou. Pojídáním kysaného zelí
pøedcházíme avitaminóze (kurdìjím),
skleróze (blbnutí), posilujeme kosti
a svalstvo dùležité pro pádlování,
aktivizujeme mozkovou a nervovou
soustavu dùležitou pro plavbu na
neznámých vodách, odbouráváme stres
pøi plavbì se známými spoluvodáky.
Hlavnì však tak zaháníme jarní únavu.
Kysané zelí tedy jezme i my a udìlejme
si je tak, aby to jedly nejen sleèny sestry,
ale i páni bratøi.

Námoøníci se v bažinaté
Batávii bránili malárii
popìvkem, který prý zabírá
i u nás na Staré øece:
Mosquitoes got married, humm,
humm,
not a drop of wine, humm,
humm.
They flew to the nightingale
brought a gallon of wine.
Mosquitoes drunk
to kill mosquito.
Mosquito is in the chamber
crying in the yard fly.

Zpomalit
Pøedloktí ruky
„utírá pot z èela“

Zvyšte
odstup
Ruka natažená prsty
proti pozorovateli jej
„odtlaèuje“

Stát
Dlaò „policejním
gestem“ proti
pozorovateli; druhá
ruka mùže ukázat,
kde zastavit

Zrychli
Pøedloktí se zaatou
pìstí krouží jako
ojnice lokomotivy

Pomalu
pojížděj
Napnutá paže
pomalu kýve
nahoru a dolu

Pøedloktí svisle, dlaò
„pøihrnuje“
opozdilce, pøípadnì
ukáže, kudy

Cookův salát

Zelí pøekrájíme, pøidáme sýr a pokrájený
pórek. Vmícháme bílý jogurt, ochutíme
pepøem, pøípadnì pøisolíme. K salátu je
vhodné celozrnné peèivo nebo
námoønické suchary.
Salát Tahiti

Zelí a mrkev nastrouháme na nudlièky,
kari koøení rozmícháme ve lžíci horké
vody, necháme vychladnout, pøidáme
smetanu, sùl a rozšleháme. Zelí a mrkev
dáme do mísy, pøidáme kousky ananasu,
pøelijeme pøipravenou zálivkou, dobøe
promícháme a necháme vychladit. Pøed
podáváním posypeme sekanými oøechy.
Salát Patagonie

Zelí pokrájíme na malé kousky, pøidáme
papriky pokrájené na proužky, koleèka
cibule a jablko na kostièky. Promícháme,
osolíme, ochutíme mletou paprikou,
pøelijeme jableèným džusem a olivovým
olejem. Dobøe promícháme a dáme do
lednièky odležet.

Přenášení
Dlaò ruky nad
ramenem, pohyb
nahoru a dolù
naznaèuje
potìžkávání
bøemene

Porada
Opakované
objímací, shrnující
gesto znamená
sraz lodí

Salát Batávie

Zelí nakrájíme na nudlièky, salátovou
okurku a jarní cibulky i s natí na koleèka,
promícháme, osolíme, opepøíme.
Vmícháme olej, ocet, posypeme
pokrájenou Mozarellou a koprem.
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Každý signál opakuj, dokud není potvrzen mávnutím ruky.
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