Když jsme pluli po hranièní øece Nise do
neznáma a pak až do moøe, mìli jsme jen
silnièní kilometráž. Proto se stalo, že
jsme minuli pøedpokládané
místo setkání
s doprovodným
vozidlem a na jídlo jsme
museli èekat nìkolik
hodin. Abych
posádky zabavil,
vyprávìl jsem
jim celou dobu
o dobrém papání,
sestavovali jsme
jídelníèek
a masírovali
mozkové
i chuové buòky.

Šífařská
(valčík)
F
B F C7 F
1. Hájku, háječku, hájku zelený.
B
Hájku, háječku, hájku zelený,
F C7
F C B F C7
na mě se hněvá mé potěšení,
F
B F C7 F
na mě se hněvá mé potěšení.
/:Hájku, háječku, hájku zelený:/
/:na mně se hněvá mý potěšení:/
Na mně se hněvá, příčiny nemá, že
jsem nepřišel včera zvečera.
Včera zvečera, tmavá noc byla, já
jsem se bála, že bych zbloudila.
Neboj se milá, nejsi tu sama, jsou
tu šífaři, jsem tu taky já.
Když jsme připlouli k prvnímu jezu,
volá má milá: Já tady slezu!
Když jsme připlouli na první vrata,
volá pantáta: Vemte rudlata!
Županovice, krásná vesnice, jsou
tam děvčata jako bělice.
Když jsme připlouli k svatýmu
Jánu, má milá chtěla ze šífu dolů.
Neboj se, milá, svatého Jána, on je
šífařů svatá ochrana.
Když jsme připluli pod štěchovský
most, volá má milá: Už toho mám
dost!
Když jsme připluli k Davli
městečku, zabolelo mě v mojím
srdéčku.
Když jsme připluli až na Vyšehrad,
tam jsme nechali až ten náš šíf
stát.

Zahrajte si s námi

Na táboøe nebo pøi víkendovce povìøte
nìkoho, aby zakresloval bøehy øeky, po
které poplujete: Pøítoky, budovy,
význaèné stromy. Po návratu je
pojmenujte po svém (Mys ovádù,
Rezavá øeka, Dùm tøí koòù, …).
Nákresy porovnejte s kilometráží
i s nákresy ostatních posádek, vyberte
nejvtipnìjší pojmenování a používejte.
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Co zpívala Majdalenka
Naši pradědové jezdili Vltavu po
paměti. Význačná místa pak
popisovali ve svých písních.

K
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Vodácké doplňky k 3. stupni stezky
Podle kilometráže navrhnu nejvhodnější trasu plavby
Øíkala jsem Jonášovi, že jsme na Modkrých stránkách
o kilometráži psali už pøed rokem v è. 3/2010,
ale on je palièatý a pustil se do toho znovu.
No jasnì, najdete to na
http://vodni.skauting.cz/upload/casopisy/ms/ms_ss_
2010-03.pdf, ale mì zajímalo, jak vypadaly mapy døíve.

SÁZAVA

VODÁCKÁ KILOMETRÁŽ

Vùbec nejstarší známou mapou je rytina na mamutím klu nalezená na Moravì pod
Pálavou v roce 1962. Byla zhotovena asi pøed 25 000 lety a zachycuje meandry Dyje
blízko Mušova, oblouky Pavlovských vrchu s krátkými šrafy ve smìru sklonu svahu
a dvojitým oválem zøetelnì vyznaèený tábor pod nimi.

Že by Kopèem?
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Signály na vodě
tentokrát při maléru
Ty se nauè nazpamì

Polynésané se museli obejít bez
dohledu pobøeží a øídili se hvìzdami
a lety ptákù. Mapy zhotovovali z bambusu.

Nutná
prohlídka
Ruka ve výši èela
stíní oèi
a nìkolikrát
se posune vpøed.

Číňané byli dobrými moøeplavci a proto
mìli i dobré mapy.
Do portulánových map zakreslovali
støedovìcí Evropané smìry z jednotlivých pøístavù.

Nabalení lodě
na skálu či
kámen
Obì ruce pøipláclé
na èelo

Japonsko
Èína

AMERIKA CHYBÍ

Anglie
Španìlsko
Afrika

Dnešní námoøní mapy vyznaèují hlavnì hloubky.

Indie

Martin Behaim
Narodil se roku
1459 v kupecké rodinì buï v Èeském Krumlovì
nebo u Plznì nebo nejspíš v Norimberku, ale dùslednì
si nechal øíkat Èech (latinsky Martinus de Bohemia).
Protože byl vynikajícím matematikem, dostal se
až na dvùr portugalského krále Jana II. kde pùsobil
jako kartograf . V letech 1485 - 86 se zúèastnil
plavby Dioga Caa podél Afriky, pøi které Cao zemøel.
a Behaim pak dovedl výpravu zpìt do Portugalska.
Pøi výhodném sòatku vyženil Martin Behaim ostrov Faial
v Azorském souostroví. Když se vrátil do Norimberka, jako první vymyslel a nakreslil
„zemské jablko“ èili globus. Jeho práci znal i Kolumbus a protože na tomto globu vidìl
za Atlantikem hned Japonsko, vydal se do Indie západní cestou. Jenže se mu do cesty
postavila ta Amerika... Podle nových zpráv Behaim své mapy doplnil a prùliv mezi Jižní
Amerikou a pøedpokládanou Jižní zemí nazval Fretum Bohemica Èeský prùliv.
Čech, který vymyslel globus.
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Převrácení
Natažená paže
a jedné ruky
a pøedloktí druhé
se pøevracejí
o
o 180
Poškození
lodě
Z palcù a ukazovákù
nad hlavou
naznaèený otvor

Potřebuji
lano
Sevøení
a vytahování
ukazováèku jako
vyvlékání lana

Potřebuji
spravovat,
nářadí
Opakované
stlaèování rukou
dlanìmi proti sobì
naznaèuje krabici

Potřebuji
pumpu
Pohyb obou
rukou naznaèuje
stlaèování
pumpy

Potřebuji
lékárnu,
ošetření
Pøedloktí vytvoøí
køíž

Jdu k tobě
Ukázat na sebe
a pak na
pozorovatele

Zrušení
signálu
Ruka s dlaní
k pozorovateli
naznaèuje mazání
tabule houbou
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