Ted jsem já u kormidla
D
Ted jsem já u kormidla,
A7
Já vám ukáu,
nadìlat z vás povidla,
D
to já dokáu!
A7
D
A7
Ref.: Hoj ahoj, kapitán,
johoho,
za toho ivot dám
D
hip hip hurá kapitán!
Já jsem první po Bohu,
vymejlím hesla,
pøikovu tì za nohu
pevnì u vesla
Ref. ...
tìkejte si akali,
já nepovolím,
a se voda zakalí,
tak si zalovím.
Ref. ...
Na vás mi vdycky staèí
vycenit zuby
a hned se kadej tlaèí
do podpalubí.

Dokud jetì pluly

námoøní lodì pod èeskoslovenskou èi
èeskou vlajkou, bývaly na nich i vánoce
po èesku. Kuchaøi pøipravili bramborový
salát (zejména
v tropech to bylo obtížné), místo kapra se
jedla obalovaná treska, nìkdy bylo
napeèeno i „pravé“ cukroví. Smrèek byl
umìlý, ale zpívané koledy pod ním
nefalšovanì èeské, moravské i slovenské.

REPUBLIK

A

Svá tajemství vydávají
i teplá moøe.

Letos byl severnì od Haiti nalezen vrak
nejnámìjší Kolumbovy lodi Santa Maria.
Admirál s ní doplul do Ameriky, ale už
neodplul, protože právì o Vánocích
1492 ji roztøískal o mìlèinu.
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Co zpívala Majdalenka
(kdy udìlala kormidelnický
kurz)
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Podzim, zima, pøedjaøí.
Co dìlají vodní skauti?
V první øadì dohánìjí, co nestihli v létì:
Smirkují, zalepují a natírají svoje lodì.
Kontrolují lana, uzlovaèky, koníèkovací
šòùry. Vyrábìjí nìjaký velký dárek tøeba
krmelec nebo uzlovací lavici. Škemrají u
maminek, aby šily vlajky kódu
(samozøejmì každá jen jednu a každá
jinou), takže každý zná aspoò jedno
písmeno. A chodí do bazénu cvièit
eskymáky.

Také vyrábìjí malé dárky
pro vlèata a žabièky, tøeba loïky.
A smýèí v klubovnì a tøídí fotky a zábìry
z léta. Tìm hodným maminkám za ty
vlajky pomáhají s pøedvánoèním úklidem.
Pøipravují si hry na snìhu, když není, tak
na blátì. Uèí se nìèemu novému, nejlépe
semaforu. Hledají øeky, které ještì nejeli.
A honem dohánìjí nevodácké znalosti
nutné k tomu, aby zvítìzili ve Svojsíkovì
závodu.
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Dají se plnit vodácké výzvy i v zimním období?

Globální oteplování

Tìžko, øeknete asi. 24 hodin v lodi v prosinci nebo únoru? To je tak
pro Amundsena. Proplavání peøeje si na Nový rok netroufnou ani
pražští otužilci, pøespání na pramici by možná šlo pod støechou
lodìnice, ale ta pramice má být plovoucí.
Bìhem zimní plavby, kterou mnohé oddíly poøádají, mùžeme však
zkusit slanìní do lodì. Z výšky 5 m (obvykle z mostu) slaòujte do
lodi na vodì, ve které nemusí být ani ta pøísloveèná stopa pod kýlem.

je pøíèinou, že vìèný led vydává svá
tajemství. V Antarktidì byl letos objeven
deník èlena nešastné výpravy Roberta
Falcona Scotta z r. 1912.
Na opaèné polokouli v Kanadì zase letos
nalezli po 166 letech jednu z lodí ztracené
výpravy sira Johna Franklina.

Pøi tom zabrousíme do oblasti spíše nevodácké a nauèíme se jeden uzel
z dnes nejèastìjších osmièkový.
Používá se pøi navazování na lano na jeho konci i uprostøed, ke svazování lan, jako
kotvící prvek do rozsedliny, nahradí draèí smyèku.
Lezci oceòují možnost uvázat jej jednou rukou, pøi nácviku zjistíte, že si musíte nechat
dostateènì dlouhé lano pod rukou a nezaškrtit si zápìstí.

Jsou pro vás tyto nálezy výzvou k zimním hrám?

Zahrajte si s námi eskymáckou honièku.
Na pláni ve snìhu vyšlapte bludištì, nìkteré cestièky nechte slepé. V ulièkách hrajte na
babu., která se ale nesmí dávat ulièkami napøíè (myslete si, že jste vyšlapali bludištì
ve dvoumetrovém snìhu). Pøi této høe platí „opla nepla“.
Snìhu je málo nebo žádný? Nevadí, vyznaète ulièky na pláni nebo louce. Dùležitìjší
než sníh je dodržování pravidel.

Postavíte iglú?

Nezapomeòte, že má-li být funkèní, nesmí do nìj foukat. Východ proto tvoøí tunýlek
buï zalomený nebo pod úrovní terénu.
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