CTYRI MUZI
o těžkém životě na moři
Ami

Dmi

1. Čtyři muži s jednou duší,
Ami

E

Ami

osm paží svalnatých
Ami

Dmi

divoká krev v žilách buší
Ami

E

Ami

v prstech pevně zatatých
Dmi

Ami

škuner dávno není nový,
Dmi

Ami

mnoho let už sledě loví
E

Ami

E

A

na vlnách se potácí čtyři mořští
tuláci
Kdo?
E7

R: Šilhavej lodník, kterej lanem
házel
A

a kterej se ustavičně smál
E7

držkatej kuchař, co se s každým
sázel
A

na tahací harmoniku hrál
DA

kormidelník celej život čekal
E7

až bude jednou na svý lodi pán
A

E7

chlupatej pes, co na každýho
štěkal
Ami

a naposledy přijde kapitán
2. K Filipínám když jsme pluli,
bouře nás tam dohnala
blesk nám roztal stožár v půli,
voda se nám nabrala
na palubu lehla vlna, šalupa je
vody plná
námořníci omšelí stožáru se drželi
Kdo?
R: Šilhavej lodník, …

Ahoj kamarádi,

už mì všichni dobøe znáte, s nìkterými z vás
jsem se osobnì vidìl na závodech „Napøíè
Prahou pøes tøi jezy “ v Praze.
Proè jsem se stal maskotem srazu vodních
skautù?
Protože my lední medvìdi jsme velmi obratní,
silní a mrštní. Dokážeme vyšplhat na témìø
kolmé kry, umíme pøeskoèit až ètyømetrové
díry v ledu. Jsme nejlepší plavci ze všech
medvìdù. Plaveme rychlostí okolo 10 km/h,
umíme se potápìt, pod vodou vydržíme i dvì
minuty. Asi strèíme do kapsy kdejakého
vodního skauta.
A já osobnì jsem navíc lední medvìd velmi
chytrý a šikovný. Pøipravil jsem pro vás
pøedprogram, který vás ještì pøed Navigamem
otestuje, provìøí vaše schopnosti a pomùže
pøežít tu dlouhou dobu do zaèátku akce.
Je složený ze tøí velkých skupinových úkolù
a nìkolika menších individuálních. Úkoly
provìøí vaši spolupráci v oddílech, zruènost
a kreativitu. Vítìzné skupiny se doèkají
nemalých privilegií pøi akci, napø. ubytování
na luxusnìjší palubì. Sami pøece uznáte, že je
rozdíl, jestli jedete první tøídou nebo ve
špinavém podpalubí s krysami.
Více a další podrobnosti na webových
stránkách www.navigamus.cz. Pøedprogram
zde odstartuje 1. prosince 2011 uveøejnìním
prvního velkého úkolu, všechny tøi velké
úkoly najdete popsané i v dalších èíslech
Mokrých stránek, malé úkoly budou pouze na
webu.
Tìším se, že se zapojíte do pøedprogramu
a doufám, že mi svými výkony vytøete mùj
medvìdí zrak.

Tak zase pøíštì
Ahoj Jack
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MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO SKAUTY A SKAUTKY 5/2011, PRO SÍŤ VODNÍCH SKAUTŮ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTŮ

Co zpívala Majdalenka

K
5/2011

PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

Protože už je zimní èas,
na severní polokouli doba vìtrù,
plískanic a bouøí, povíme si nìco
o zvycích, které námoøníci dodržují,
aby se nedostali do zbyteèných malérù,
námoønických zvycích a jak se na moøi slaví
vánoce. Já jsem sice drsný a otužilý mladý
muž, ale protože jsem skaut, k tomu vodní,
umím i leccos holèièího. Umím si pøišít
knoflík a vyprat trièko, dokonce jsem ušil
signální vlajku Y, a to je nìjakých proužkù!
Proto vám prozradím nejen, co je projekt
Vánoce na moøi, ale pøidám jeden trik,
kterým mùžete vyrobit neobvyklý dárek pro
potìšení svých známých i neznámých pøátel.

Já vám prozradím,
jaké dárky si dávají a jaké
ozdoby nosí námoøníci. Já jsem
sice nìžná a milá dívka, ale protože
jsem vodní skautka, umím i leccos kluèièího.
Umím pádlovat, dobøe plavat, umím
vyšplhat po lanì, zacházet s mapou, buzolou
i GPS, klidnì naštípu døíví a s klukama si
zahraju fotbal. Vím, kolikrát
mám zazvonit v pùl tøetí ráno a také, že se na
palubì nehvízdá. Jednak to pøivolává vítr,
bouøi, orkán a tsunami, jednak to nesmí ani
trošku pøipomínat povely píšalou. Vím, co
je Vánoèní plavba a poradím vám, jak si
i uprostøed Evropy udìlat námoønickou
vánoèní výzdobu.

Pruhované tričko je tak

Zvon lodi Lutine
ztroskotané roku
1799 je umístìn

samozøejmým námoønickým
obleèením,
že mu nìkde øíkají „moøská
duše“. Jeho proužky znázoròují
støídající se vlny.

v budovì spoleènosti
Lloyd´s Register a zvoní
se na nìj jen tehdy,
ztroskotá-li loï
spoleènosti.

Námořník nikdy
nestřílí racky, protože

pøedstavují duše jeho mrtvých
kamarádù.
Lodní zvon odbíjí nejvýše osmkrát.
Devátý úder už znaèí nìco mimoøádného
(povìrèiví námoøníci øíkají, že smrt. Proto se
na lodi ani pøi pøípitku necinká sklenkami.
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Nasbírali jste si v létì
mušlièky? Udìlejte si

Tento pøívìšek není jen vhodným dárkem pro kamarádku nebo kamaráda, ale
více než tisíciletým vyjádøením hlavních køesanských ctností: víry, nadìje
a lásky. Kotva vyjadøuje nadìji.

námořnický
adventní věnec.

A jestli mušlièky
nemáte, zkuste se po
nich podívat do
obchodù s dárkovým
zbožím.

Dnes nosí náušnice kdekdo,

ale døíve to byla výsada námoøníkù, kteøí obepluli
obávaný mys Hoorn. Prý jim ta náušnice
akupunkturovì zlepšovala zrak, ale hlavnì to asi
byla finanèní rezerva pro pøípad ztroskotání.

NEW SOUTH WALES

SYDNEY

SOUTH
PACIFIK
OCEAN

CHRISTMAS AT SEA

TASMANIA

HOBART

Tak jako bývalo vrcholným umìním obeplout mys Hoorn (pøíbìh Bludného Holanïana zaèal
tam), tak je dnes vrcholem jachetního umìní závod Vánoce na moøi, který už od roku 1945
startuje vždy na druhý svátek vánoèní
na trase Sydney Hobart dlouhé zhruba 630 námoøních mil.
V roce 1955 doplulo ze 115 jachet jen 44, v roce 2004 ze 116 jen 59. Podmínky mezi Austrálií
a Tasmánií jsou velmi složité a vùbec zde neplatí, že vyhraje nejrychlejší loï.
Uspoøádejte vlastní závod Vánoce na moøi. Vyjeïte na druhý svátek vánoèní na vodu, kterou
dobøe znáte a uvidíte, že v zimì jsou podmínky jiné, než bìhem vodácké sezóny.
Námořníci to nikdy neměli lehké,

Od roku 1898 dobrovolníci spoleènosti Seamen´s Church Institute sbírají, nakupují a hlavnì
ruènì vyrábìjí pøedmìty pro námoøníky, kteøí v dobì Vánoc pracují na moøi. Do pøístavù
a na lodì pak dodávají tisíce balíèkù, které obsahují rukavice, šály, pletené èepice a kukly,
oøechy, èokoládu a samozøejmì vánoèní pozdravy a pøání. Na Boží hod pak kapitán balíèky
rozdá posádce. Program Christmas at Sea se z Ameriky rozšíøil do vìtšiny zemí, které mají
námoøníky. I vy mùžete vlastnoruènì vyrobenými dárky potìšit potøebné. Ve svém okolí
naleznìte nìkterou charitativní organizaci, která vámi vyrobené dárky pøedá potøebným,
kterými nemusí být zrovna námoøníci.
Dìvèatùm asi nedá práci uplést šálu a kluky to nauèím. Tím svým fíglem: Vyrobte si
prkénko s otvorem, spíše škvírou asi 20 x 1 cm (mùže to být úzký rámeèek). Kolem natluète
høebíèky, kterým uštípnìte hlavièky. Teï už budete potøebovat jen vlnìnou pøízi, cosi jako
jehlici a trpìlivost. Jakmile se nauèíte první dvì tøi øady, už to pùjde skoro samo.

proto vzývali hned nìkolik svatých patronù:

nahoru a přehrnout

Svatý Erasmus, Kliment, František Xaverius,
Vojtìch (s pádlem), na øekách Jan Nepomucký.
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Kupodivu se nejvíce o námoøníky
stará náš milý sv. Mikuláš.
Uspoøádejte mikulášskou
v námoønickém duchu

Nejprve omotejte pøízi v první øadì „cikcak“ kolem kolíèkù, druhou øadu kolem všech
najednou (už ne cikcak). Jehlicí vždy pøevléknìte oèko první øady nad pøízí druhé øady
dovnitø pøes kolíèek. Až takto pøevléknete všechny kolíèky, znovu omotejte pøízi kolem
všech kolíèkù. Pøes tuto tøetí øadu opìt pøevlékejte vnìjší smyèky pøes kolíèky. Tak
pokraèujte, dokud pøíze a trpìlivost staèí.
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