TØINÁCTKA
Skupina Klíè
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Já dávno o své slávì sním,
vínem vlast mì køtila, milá,
Turka porazím a a se vrátím,
zlatek tøináct na stùl vysázím.
R: U mi to i táta...
U v enku jsem se prával rád,
vak jsi pøi tom byla, milá,
nechtìj osud znát, kdy nevrátím
se,
dej mi z vìe zvonit tøináctkrát.
R: U mi to i táta...
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I mne jednou
zastihla kletba pátku
tøináctého. Pluli jsme
pramicemi deltou Dunaje
a v jezeøe Cuibita se vesele
koupali a do veèera. To jsme
ale netuili, e trochu klesla
hladina a ve tøi metry
vysokém rákosí jsme neumìli
nalézt cestu
k trochu pevnìjímu bøehu.
Nakonec jsme museli hladoví
a ízniví spát na lodích
a v bahnì mezi zuøícími
komáry. A dalí den ráno
(to u nebyl ani pátek, ani
tøináctého) nám náhodný
rumunský rybáø ukázal cestu
ven z rákosové dungle.

MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO SKAUTY A SKAUTKY 1/2013, PRO SÍ VODNÍCH SKAUTÙ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAU4TÙ

Co zpívala Majdalenka:

K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

1/2013

Majdalenka
vynechala výroèí,
která na letošní rok
pøipadají. Letos
to je osmdesát let,co byl vymyšlen ovocný
jogurt. A ke všemu u nás na Smíchovì
v Radlické mlékárnì. Aby na jogurtu
nevznikala plíseò, plácli navrch nìkolik
lžièek marmelády a jogurt získal i lepší chu.
Radlická mlékárna na to tenkrát získala
mezinárodní patent.
23. února 1893, pøed sto dvaceti lety zase
Rudolf Diesel získal patent na vznìtový
motor zvaný po nìm dieselový. Pan Diesel
sice po dvaceti letech doslova zmizel ze svìta
(utopil se pøi plavbì parníkem do Ameriky),
ale jeho motory jsou dnes nejen
v lokomotivách, náklaïácích
i osobácích, ale též
nejèastìjším pohonem
nákladních, výletních
i váleèných lodí.

Tak máme rok
tøináct a tøináctka
je prý nešastné èíslo.
Tøináct lidí u stolu
pøináší nemoc. Startovní èíslo tøináct nemùže
vyhrát žádný závod. Tøináct lidí na jediné
pramici zapøíèiní její potopení. Tøináctkrát
vynechat schùzku bez omluvy znamená
vylouèení.
V hotelích nebývá pokoj s èíslem tøináct
a ve výškových budovách tøinácté patro. Praha
nemá tramvajovou linku 13. Tøináctka je
prevít. Nebo ne?
V Opaøanech je 13. pøístav vodních
skautù a o smùle nemají dùvod
hovoøit.

Vezmìme si z nich pøíklad,
beztak to s tou tøináctkou je jen
povìra, na kterou my moderní
skautky nevìøíme. Pro jistotu však
toto povídání pøepište jako sms
a rozešlete tøinácti kamarádùm.
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Chodíte si do bazénu zaplavat?
Nemusíte jen plavat, mùete proít námoøní dobrodruství.
Spoutìní lodì na vodu.

Vleèná loï.

Lehnìte si na okraj bazénu a do vody se pøekulte.
Kdo pøitom vyšplouchne nejménì vody?

Jeden hráè je vleèený èlun. Leží naznak na hladinì a zhluboka dýchá, rukama ani
nohama nepohybuje. Druhý hráè jej tažením nebo tlaèením pøepraví napøíè bazénem.

Proplouvání zaminovaným úsekem.

Plující míèe nebo plovací
desky na hladinì pøedstavují
zaminovaný prostor,kterým
musíte proplout bez dotyku.
Kdo nejrychleji
a bez doteku
„miny“
proplave
úsekem?

Plavba konvoje

Aby se vyhnul nepøátelským
torpédùm, musí konvoj èasto
mìnit smìr. Plavte z jednoho
konce bazénu ke druhému,
ale na písknutí
ze bøehu vždy
musíte zmìnit smìr
v pravém úhlu.
Podaøí se konvoji
doplout do cíle?

Plavba zarostlou deltou øeky.

Vždy dva a dva hráèi pøidržují na hladinì nafukovací lehátka nebo polystyrénové desky.
Ostatní plavou tak, že první pøekážku musí podplavat,
druhou pøelézt atd.
podle poètu desek.
Zachraò se, kdo mùe.

Ponorka byla zasažena a posádka ji musí opustit.
V obleèení (tenké tepláky a trièko nebo pyžamo)
pøeplav bazén napøíè.

Stateèný radista.

Radista potápìjící se lodi vysílá do poslední
chvíle. Mluvení pod vodou vytváøí brblající bubliny.
Poznáme, co nám radista oznamuje? Obmìnou je zpìv písnì,
kterou máme poznat.
Vìtina disciplín se provádí v hloubce po prsa hráèù.

je nejen soutìživá hra, ale též dobrý výcvik
pro horší i lepší plavce. Ti horší zapomínají na strach
z hloubky, ti lepší se uèí tzv. pólaøskému kraulu, pøi
kterém je hlava stále nad vodou. To je využitelné
kupø. vodními záchranáøi, kteøí musí
neustále pozorovat tonoucího.
Mimochodem, i kraul má výroèí.
Byl pøedstaven až v roce 1873
Johnem Arthurem Trudgenem,
který ho okopíroval od
amerických Indiánù.
Vodní pólo

Ponorky útoèí.

Hráè pøedstavující loï
stojí ve vodì, hráè
pøedstavující ponorku
na nìj pod
vodou útoèí.
Tahem
za nohy se snaží
jej porazit.
První musí
bez chytání
ponorky
udržet
rovnováhu.
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