Santa Lucia
podle Waldemara Matuky
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1. Krásná je Neapol, krásná,
kdy svítá,
E
Ami
D7
G
písní svých mandolín ze snu
te vítá.
C
D7
GR:
Písen tu o morích svým
druhum zpívá,
D7
G
Santa Lucia, Santa Lucia.
2. Krásná je Neapol, kdy
den se stmívá,
rybár tam na brezích divné
sny mívá.
R: Písen tu o morích...

Když jsem kdysi táhnul
s rovery Starou planinou,
což je bulharské pohoøí známìjší pod
názvem Balkán, moc dobøe jsme si všimli,
jak je tam pitná voda vzácná. Místní tam
místa pozoruhodných událostí neoznaèují
jako u nás køížkem, ale od nepamìti zde
budují studánky a prameny. Na nì pak
umísují nápisy jako tøeba:
Na tomto místì mne dne NN.NN. roku toho
a toho pøepadli a oloupili bandité. Protoe mne
nezabili, ale jen oloupili o sýr a rakiji, zbudoval jsem
já Pavko Todorov na památku zázraèného pøeití tuto
studánku pro uitek kolemjdoucím.
Zahrajte si s námi

Každý z posádky si vezme pingpongový
míèek nebo tubu z kindrvajíèka
a nesmytelnou barvou ozdobí odlišnì od
jiných. Až vyèistíte svou studánku, puste je
po proudu a sledujte jejich pohyb pøírodou.
Mùžete také uspoøádat závod, pøi kterém
smíte míèku pomáhat pøekonat pøekážky, ale
nesmíte se jej dotýkat rukama.

A jetì pøídavek od Ládi Doui:

Krásná je Neapol, když den se krátí,
¡
krásná a stríbrná
jak vlasy mý máti,
tváre
podzim jí zpívá
¡
¡ má vráscitý,
Santa Lucia, Santa Lucia,
¡ má vráscitý,
tváre
podzim jí zpívá
¡
Santa Lucia, Santa Lucia.
Krásná je Neapol, den s nocí se snoubí,
písen¡ tam doznívá ve starém loubí,
vrátím se domu k nám, máti má volá
Santa Lucia, Santa Lucia,
vrátím se domu k nám, máti má volá
Santa Lucia, Santa Lucia.
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Jarní vodácké rituály
V pøedjaøí a na jaøe mùžeme
splnit dvì volitelné aktivity najednou, když
spoleènì vyèistíme pramen naší øeky nebo
studánku pitné vody v našem okolí
(Zúèastním se akce ke zlepení èistoty
studánky, potoka, øeky, jezera èi jejich
bøehu. Se svojí posádkou zavedu èi obnovím
vodáckou tradici èi rituál).

Naše skautské prostøedí v Èeské republice
vždy nìkde zaèíná, pramení. Proto si jeho
zdrojù vážíme a naši pøedkové, prababièky
a pradìdeèkové, praprababièky
a prapradìdeèkové o nì peèovali s úctou,
láskou a peèlivostí, kterou zase oni zdìdili od
svých praprapøedkù snad ještì pohanských.
Èištìní studánek bývalo spjato se slavností
královnièek, což byl symbolický prùvod
dìvèat ke studánce èerstvì vyèištìné
a pøipravené pro obèerstvení poutníkùm.
Královnièky studánce zazpívaly a ozdobily ji
kvetoucími vìtvièkami.

Èitìní studánek se samozøejmì
úèastní i kluci skauti
a odemykání i holky skautky.
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Ono to mazlení se studánkou je
takové holèièí. Já myslím, že docela postaèí,
když pramen peèlivì ošetøíme. Aby se
nemuselo pít jen z dlaní, pøineseme tam
nìjaký hrnek, nejlépe pøes zimu vydlabaný
z kusu døeva, jak mu bratia Slováci øíkají
èrpák. Já mám radìji rituál odemykání øeky
nebo jiné naší vody, jak to dìlají vodáci všech
našich povodí. Lodì, které jsme po zimním
uložení opravili, natøeli, oznaèili a vyzdobili,
vyplují na jaøe na ještì chladnou hladinu.
Všichni se sjedeme kolem vedoucí lodì
a navzájem si pøedáváme veliký klíè, kterým
jsme vodu na zaèátku zimy uzamkli. Když
klíè prošel všema rukama, tak nejstarší øeku
nebo rybník odemkne. A všichni se radujeme
a uctivì vodu zdravíme. Potom na svých
lodích po jarní vodì pár kilometrù
popojedeme. Nešikové se pozdìji pøevlékají
a pøezouvají do suchého a pijí horký èaj.

Na moøi bývala plavební sezóna omezena poèasím
a výskytem pøíznivých vìtrù.

Velká medvìdice

Pastevec

Rys

Vozka

Lodì Hanzy pluly Baltským
a Severním moøem v rozmezích mezi
22. únorem a 11. listopadem,
což pøesnì vymezil hanzovní snìm
roku 1403.

Honicí psi

Severní
koruna

Blíženci

Vlasy Bereniky
Arcturus

Malý lev
Lev

Orion
Rak
Malý pes

Benátky, námoøní

velmoc jižní Evropy
zaèínaly od 15. století moøeplaveckou
sezónu zásnubami dóžete s moøem v den
svátku Nanebevstoupení Pánì, vždy sedm
týdnù po Velikonocích, tedy v rozmezí
od 30. dubna do 3. èervna.
Roku 1493 patøil mezi diváky této atrakce
èeský šlechtic a cestovatel Jan Hasištejnský
z Lobkovic, který vše popsal ve svém popisu
cesty do Jeruzaléma.

Regulus

Panna

Jednorožec

Sextant
Pohár
Spica

Sirius

Hydra

Havran
Vývìva

Kompas

Velký pes

J
Na jaøe zimní souhvìzdí Orion a Velký pes ustupují a na jejich místo v centru noèní
oblohy nastupuje Lev (Leo) s jasnou hvìzdou Regulus, Panna (Virgo)
s hvìzdou Spica a Pastýø (Bootes) s hvìzdou Arcturus. Tyto hvìzdy tvoøí protáhlý
jarní orientaèní trojúhelník. Podle nìj najdeme i Severní korunu, Havrana, Pohár
a Hydru, jejíž vìtší èást leží na jižní nebeské polokouli.
Studánky bývají

po zimì zaneseny
napadaným nebo shrnutým listím, šiškami,
suchým døevem, jehlièím, bahnem.
Z hladiny vybereme neèistoty
hrabièkami,
dno vyèistíme
lopatkou až
na minerální
podklad (kámen,
hrubý písek).
Než se zakalená
voda proèistí,
vyèistíme
odtok

a zajistíme jeho
dostateèný spád, aby se povrchová voda
nevracela zpìt.

V odtoku vyhloubíme aspoò dvì
prohlubnì na napájení zvìøe a ptactva.
Bøeh a okolí studánky zpevníme
kameny a døevem tak, aby
se pošlapáním
nehroutily do jímky.
Nad studánkou
zhotovíme funkèní
støíšku zabraòující
pádu neèistot,
ale pøesto
umožòující
pøístup. V blízkosti
vyhloubíme nìkolik

Èeští plavci voraøi v dobì vegetaèního
klidu od prosince do konce února káceli
stromy jako stavební materiál budov i lodí.
Vázali je do pramenù a potom po Vltavì
splavovali do Prahy a nìkdy Labem až do
Hamburku. Plavecká sezóna trvala už od dob
Karla IV „od zámrzu do zámrzu“, tedy od
bøezna do listopadu.

My vodáci své øeky zamykáme a odemykáme podle místních povìtrnostních
podmínek. Nejèastìji odemykáme na sv. Jiøí 24. dubna
a zamykáme na sv. Martina 11. listopadu.

struek

pro odtok povrchové
vody mimo studánku.
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