Už vyplouváme
(Navigamus)
Hudbu napsal, slova složil Véna Vacík
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1. Kdo s veselou partou by vyrazil rád
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má trable s nudou a chtěl by si hrát
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u vodních skautů vždy místo mají

C

F

tak pohněte kostrou už vyplouvají
2. Když řeky se spojí a k moři plynou
dětskej smích zazvoní nad hladinou
jen tak si plujem a každej z nás ví
jak řeku nás spojilo kamarádství
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Ref: My právě ted už vyplouváme
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ze všech koutů, ze všech měst
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Proè stoletá?
Už A. B. Svojsík tuto
hru popisuje v knize
Základy junáctví
vydané roku 1912:

s úsměvem se setkáváme
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Dmi

se smutkem je amen s nudou šlus

Dmi

G

C

v Plzni vítá nás Navigamus
3. Když do lodi teče a bodá tě hmyz
pádlo je zlomený kapr tě hryz
vlny zas kameny překrývají
skauti se nástrahám nepoddají
4. Když slova písně se z lodi linou
vodníci blažení z vrby kynou
až ke břehu pak cestu najdeme zas
vzpomínky zůstanou každýmu z nás
Ref:

Kadá druina obsadí jeden èlun. Kadý
èlun jest domovem v jednom pøístavu, je
jsou asi 1 km od sebe vzdáleny. Vùdce
zavleèe velrybu na kterékoli místo uprostøed
mezi pøístavy. Na dané znamení vyrazí oba
èluny a hledí co nejrychleji dostihnouti
velryby, vraziti do ní harpunu a pøetáhnouti
do svého pøístavu. Lepí veslaøi tu najisto
zvítìzí.
Poznámka kapitána:
Všimnìte si, že tato hra neprocvièuje
pøetahování, ale bystrost, šikovnost, vytrvalost
a rychlost. Aby si dnešní skautíci neudìlali
bebíèko, byla kovaná harpuna èasem nahrazena
pøivázanou sekerou nebo lanovou smyèkou.
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Zahrajte si s námi:
" Stoletá
" velryba

Co zpívala Majdalenka

K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

Ve vodáckých doplòcích
pro 2. stupeò skautské
stezky se píše, že se máme
s oddílem nebo posádkou
zúèastnit celostátní vodácké akce.
Tou nejvìtší je Navigamus konaný vždy
jednou za tøi roky. Já sama na nìm budu už
po ètvrté. Poprvé jsem byla jako malá žabka
na tom, kde se prali Amerièané s Japonci
a pamatuji se, jak jsme do nepøátelských
lodí cákali pumpou vodu, abychom je
potopili. Navigamus je latinské slovo, které
znamená plujeme nebo plujme, protože my
vodní skauti a skautky plujeme poøád,
i když nám v minulosti skauting tøikrát
zakázali.

3/2012

Nìkdy pøed Kristem
dostal Pompeius Velký
za úkol zásobovat Øím
obilím z dovozu, aby bylo
na chléb a hry. Jenže na moøi tenkrát
dìsnì pøekáželi piráti a konvoje musel
být chránìny vojensky. Jednou se
námoøníkùm moc nechtìlo na rozbouøené
moøe a mezi rozbouøené piráty Pompeius
se zdravì naštval, prohlásil: Navigare
necesse est, vivere est non necesse,
jakože plout se musí, žít se nemusí
a náklad do Øíma pøepravil. A pak spolu
se svými rozkuráženými hochy dal
pirátùm tak na frak, že v tomhle koutì
svìta vymizeli na nìkolik století. Zbylo
jen to slovo Navigamus.

Navigamus
je jednou za tři roky,
ale my přesto říkáme „loňský“ a „letošní“.
Vodácký rok je tím pádem tříletý.
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Navigamus
je setkání vodáckých oddílů z celé republiky
i zahraničí, změření sil a výměna programových nápadů.

V roce 1994 symbolizoval bobr
pøekonávání tokù pøi invazi
Spojencù do Evropy v r. 1944.
V roce 1997 hroch pøipomínal 500.
výroèí obeplutí jižního cípu Afriky
Portugalci.
Želva je nejen moøské zvíøe, ale i název
karibského ostrova, na kterém mìli
piráti pøístav i vlastní republiku, jejíž
tøísté výroèí jsme pøipomínali
navigamem roku 2000.
Tichomoøský krab byl maskotem v roce
2003, kdy jsme pøipomínali bitvu mezi
Amerièany a Japonci v Šalamounovì
souostroví.
Vydra nás vrátila do Evropy v roce
2006 pøi 650. výroèí založení
obchodního svazu Hanza.
Dosud poslední navigamus r. 2009 se odehrával
v arabské historii plaveb námoøníka Sindibáda.
Symbolizoval jej velbloud, o kterém málokdo ví, že rád
a dobøe plave, má-li kde.

Víš, že tvůj oddíl a přístav je hodnocen také podle toho, jak se zúčastňuje
a umístuje na akcích vodních skautů?

Navigamus je jen jednou za tři roky,
ale mnoho jiných skautských vodáckých akcí
se koná každoročně:

SKARE, 27. 29. 4. 2012, Seè
Závod skautských plachetnic
Paddlenboarding, 23. - 24. 2012,
Podhradský rybník Plumlov
S dlouhým pádlem na plováku
Kotorský závod,
1. 5. 2012, Liberec
Závod pramic v rychlosti
Dálkový závod pramic,
25. - 27. 5. 2012, Orlík
Èajová plavba, 25. - 27. 5.
Dalešická pøehrada,
Unrùv
Lavièky

memoriál,
26. 5. 2012,
Karviná
Meandry Plouènice a Mimoòské pádlo
1.- 3. 6. 2012
Závod nejen ve vodáckých
dovednostech
Sázavské pádlo, 5. 6. 2012, Pikovice
Tradièní závody dìtských vodáckých oddílù
S. MS. regata, 1. 9. 2012, Slezská Harta
Vikingrace, 14. - 16. 9. 2012, Køetínská pøehrada
Pøes tøi jezy, 28. 9. 2012, Praha
Nejstarší a nejvìtší závod
vodních skautù v pádlování
Jablonecká regata,
5.-7.10.2012,
Jablonec nad Nisou
Skautské plachetnice
na severu Èech

Letošního medvìda Jacka znáte a víte, že jen mazaný a otužilý chlapík, jako je on,
se mùže pohybovat na ledovci, o který se pøed sto lety rozøízl Titanic.
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