Jiný kraj,
jiný mrav

Pøed lety jsme na pramicích splouvali
nizozemské èili holandské kanály a grachty.
V zemi øek bez výškových rozdílù byla
plavba na pramicích bez motoru sama o sobì
dobrodružstvím. Brzy jsme zjistili, že jak
Holandsko pro nás, tak i my pro Holanïany
byli exoty, na pádla tam už dávno nikdo
nejezdil.
Pozvali nás na setkání vodních skautù
NaWaKa, vzor našich Navigamů, kde
nám pøidìlili slièné skautky, aby nás
povozily na skautských plachetnicích
lelievlet. Když dívky poznaly, že nám to
jde, odešly za svými onaèejšími kamarády
a nás nechaly jezdit samotné.

A jednou ráno mi v Gilwell Ada´s Hoeve
pøišel vedoucí nedaleko táboøícího oddílu
nabídnout úèinnou pomoc. Když jsem jej
ubezpeèil, že je vše v oukeji a že nic
nepotøebuji, divil se, proè
tedy ty polonahé dìti
uprostøed noci vybíhají
ze stanù. Bylo to v sedm
ráno a byla to
rozcvièka.

Zahrajte si s námi

Zkuste si obchodování v neznámé zemi (lze
i v zimì v klubovnì nebo na chatì). Jste
èlenové expedice, která nezbytnì potøebuje
nìco dokoupit, ale neznáte jazyk
domorodcù. Dostanete to, co chcete?
Posádka si ze seznamu
mléko, leukoplast, hrášek,
propiska, baterky, banán,
tlumočník, sprej na komáry,
zápalky, česnek, kotlík, boty,

(nápady obmìòujte) vylosuje tøi kartièky.
S domorodci se dorozumívá pouze slovy
„mu mu mu“, kdežto domorodci, kteøí
nevìdí, co chcete, pouze slovy „bu bu bu“.
Nesmí se psát ani kreslit. Až když se
domorodý vedoucí marketu domnívá, že ví,
co žádáte, vydá zboží tím, že je (èesky)
napíše na svou kartièku a pøedá. Pokraèuje
se buï opakováním žádosti
(když to prodavaè nepochopil)
nebo žádostí o další zboží.
Místní obchodník však smí pøedat kartièku
se zbožím nejvýše tøikrát.
Získá expedice všechno? Za jak dlouho?
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Vodní skauti v zahraničí
Dnes trochu o vodních skautech
v zahranièí. Na øeky a jezera
používají podobné lodì jako my, jen snad
trochu vìtší. Èastìji než my veslují, protože
to je výcvik pro záchranné èluny. Co jim
však závidím, jsou jejich lodì námoøní. Na
polského Zawisza Czarnego se pøi troše
snahy dostanete. Pøíbøežní nizozemskou
lelievlet mùžete zkusit v Ostravì. Ameriètí
skauti mají tolik námoøních lodí, že pro nì
mají pøed názvem oznaèení S.S.S., což
znamená Sea Scout Ship.

Mnì se zase nejvíc líbí, že si
skauti umìjí udìlat plavidla sami
a k tomu z levného materiálu. Když jsou
Italové unaveni pádlováním, veslováním
a plachtìním, dokážou se pobavit stavbou
voru z pneumatik nebo barelù (my tomu
øíkáme neckyáda). Amerièané, vìèní požíraèi
keèupu a popíjeèi koly, postavili na jezeøe
Erie plavidlo z lahví. To bychom pøeci také
umìli, v zimì máme èasu habadìj a PET
lahví rovnou dva habadìje. Kdo to zkusí
postavit a pak pøedvést tøeba na pøíštím
Navigamu?

PZ-1

Polský harcerský škuner

Americký skautský èlun S.S.S.

Zawisza Czarny

Charles. N. Curtiscurtis

"Flaškový zorbing"

z jezera Erie
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Co zpívala
Majdalenka

Písničky otvírají svět i srdce
Naučte se zpívat
známou písničku se skauty,
které navštívíte

Česky
Bratøe Kubo, bratøe Kubo,
ještì spíš? Ještì spíš?
Venku slunce záøí, ty jsi na polštáøi.
Vstávej již, vstávej již!

Anglicky
Are you sleeping, are you
sleeping,
brother John, brother John?
/: Morning bells are ringing :/

Italsky
Fra Martino campanaro
Dormi tu, dormi tu?
/: Suona le campane :/
Din don dan, din don dan

Finsky
Jaakko-kulta, Jaakko-kulta,
herää jo, herää jo!
/: Kellojasi soita :/
poum paum poum, poum paum

Německy
Bruder Jakob, Bruder Jakob,
schläfst du noch, schläfst du noch?
/: Hörst du nicht die Glocken? :/
Ding dang dong, ding, dang, dong!

Francouzsky
Frere Jacques, frere Jacques,
dormez vous? Dormez vous?
/: Sonnez les matines :/
Din, din, don, din, din, don!

Španělsky
Fray Felipe, Fray Felipe
Duermes Tu, Duermes tu
/: Toca la campana :/
Tin ton tin Tin ton tin

Norsky
Fader Jakob, Fader Jakob
sover du, sover du
/: Hörer du ej klokka :/
bing bing bang, bing bing bang

Polsky
Panie Janie, Panie Janie
Rano wstañ! Rano wstañ!
/: Wszystkie dzwony bij¹ :/
Bim, bam, bum, bim, bam, bum.

Madarsky
János bácsi, János bácsi,
Keljen fel, keljen fel,
/: Szólnak a harangok :/
Bim-bam-bum, bim-bam-bum

Švédsky
Broder Jakob, Broder Jakob
sover du, sover du?
/: Ring i dina klockor :/
(nìkdy: Hör du inte klockan,)
ding ding dong, ding ding dong

Turecky
Uyuyor mursun, uyuyor mursun,
kordes John, kordes John?
/: Sabah Çanlari Çaliyor :/
Ding dang dong, ding dang dong
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