O nás a velkém admirálovi
Zpívá se jako píseò o Golemovi od
V+W+J
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1. Seli jsme se na pøehradì
v Seèi
A7
D
abychom si trochu uili.
G
D
Neleká nás mokré nebezpeèí,
D
A7
D
my jsme skauti v modré koili.
G
D
Kde jaký je kousek øeky splavný
A7
D
vyráíme na svých lodích
v dál,
G
D
chceme býti jako býval slavný
A7
D A7
Horatio Nelson admirál
2. Nemusíme zrovna støílet
z dìla,
kdy chcem vyhrát bitvu na
vodì
Chytré hlavy, otuilá tìla,
vodní výcvik a jsme v pohodì.
Pádla, plachty a veselý rámus,
na Seèi je vodní karneval.
Sleduje ná osmý navigamus
Horatio Nelson admirál

První
navigamus
v roce 1994
vrcholil pøehlídkou plavidel
a jejich invazí na „pláž Omaha“.
Pøihlížející na bøehu na nì pálili z dìl,
které si nìkteré pøístavy na navigamus
pøivezly. Ale pak se to nìjak zvrtlo.
Posádky první invazní vlny se vylodily,
vytáhly lodì a hned se otoèily
a zaèaly bránit pobøeží jedinou dostupnou
municí, to jest drny. Další vlny jejich
pøíkladu následovaly, takže
Spojenci to na Omaze
opravdu nemìli lehké.

Zahrajte si s námi:

Pøipravte se na úporné bitvy
na navigamu.Vyzbrojte posádku PET
lahvemi, do zátky propíchnìte dírku
a používejte jako støíkací pistole. Nauète
se pøesnì zasáhnout cíl, nejlépe èlena
jiné posádky.
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Kam koukneš, všude jaro a my vodní
skauti máme i jiné povinnosti, než jen
pádlovat. Je to tøeba plnìní skautské
stezky v oblasti Pøíroda kolem nás. Jonáš
sice øíká, že námoøníkovi staèí vìdìt,
která ryba je jedlá, ale staøí plavci na
moøské ptáky nestøílíeli, protože v nich
vidìli duše mrtvých kamarádù (spíše si
však všimli, že jejich let signalizoval
blízkost pevniny). I vy si najdìte chvilku
ke splnìní bodu Snaím se poznávat

Kam koukneš, všude je jaro a rychle se
nám blíží nejdùležitìjší vodácká akce
letošního roku Navigamus 2015. Pøi nìm
se každý úèastník nejen pobaví, ale navíc
splní body vodáckých doplòkù
S posádkou èi oddílem se
zúèastním celostátní vodácké
akce a také Najdu údaje o
významné historické námoøní
události a pøedstavím ji posádce
nebo oddílu. Každé celostátní setkání

rùzné organismy v pøírodì
a rozumìt jejich vzájemným
vztahùm a pøírodním
zákonitostem.
To mi pomùe
pøi bìném
rozhodování,
protoe øada
vìcí platí nejen
pro zvíøata
a rostliny,
ale i pro nás.

navigamus je nìjaké historické události
urèeno. Že ten letošní je vìnován
nejslavnìjšímu anglickému admirálovi,
už všichni dávno víte a kdo neví, najde si
informace na navigamus.cz. Já dnes jen
pøihodím pár vìcí, které byly od prvního
roèníku každému jasné, jen mnì ne, já
tehdy nebyl ani
benjamínek.
Tak ahoj na
navigamu!

Tak ahoj na
nìkterém
bøehu!
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Námoøníci mohli a mohou nad svou lodí vidìt:
Bouøòák

Fregatka

Albatros

Pelikán

Racek

Papuchalk

NAVIGARE NECESSE EST, VIVERE NON EST NECESSE
pronesl roku 56 pø. Kr. Gnaeus Pompeius, øímský generál, souèasník, pøítel i protivník
Julia Caesara. Jeho námoøníci se obávali za zuøící bouøe vyplout
na moøe s nákladem obilí pro Øím, ale Pompeius si dupl a oznámil
jim: Plout nutné je, ít nutné není, sralbotkové!
Flotila vyplula, øímský lid dostal svùj chléb a hry a Pompeius se ještì
nìkolikrát vyznamenal, kupø. i likvidací soudobých pirátù.
Také støedovìký obchodní spolek Hanza, který však spíše než chléb
vozil slaneèky, toto heslo používal.
Navigamus, naše letošní tisícihlavé setkání
se tedyèesky jmenuje „Plujeme“a to už 21 let.
Jeho logo obsahuje všechny atributy
vodního skautingu:
stan, plachtu, kotvu a lilii.
Mìní se jen letopoèet a barva.

My mùeme
z lodí spatøit:
Volavka
popelavá
Èáp èerný

PTÁK ROKU 2015
Èáp bílý

Hvízdák
eurasijský

Èeská spoleènost ornitologická vyhlašuje
již nìkolik let ptáka roku. Letos to je
potápka èernokrká,
šedobílý pták, který se v dobì svých
námluv fešákuje širokými chomáèi žlutého
peøí za oèima. Ještì pøed padesáti lety jich
na našich rybnících byly stovky, nyní je
spatøíme jen vzácnì, pøestože v sousedním
Nìmecku a Polsku neubývají. Podle
ornitologù za to mùže pøíliš intenzivní
chov kaprù a množství fosforu z okolních
polí. Kapøi víøí bahno u dna a fosfor je
pøíèinou nedostatku kyslíku. Potápky, které
svou potravu hledají zrakem, proto naše
rybníky opouštìjí. Ty rybníky, kde se
dosud vyskytují, patøí k našim
nejcennìjším.

Letošní navigamus pøipomíná admirála Horatio Nelsona.
Britská admiralita si jej tak vážila, že lodní dùstojníci po jeho
smrti nosili a nosí pouze èerné vázanky a námoøníci nosí na
límcích tøi proužky za Nelsonovy vítìzné bitvy Abu Kir,
Kodaò a Trafalgar. Po nich to zavedla loïstva všech
státù a dokonce i my na svých matrosblùzách.

Rusko

Husa divoká

Rakousko Uhersko

Kachna divoká

EXCALIBUR

Èírka obecná
Bukaè
velký

Nìmecko
Francie

Potápka roháè
Kolpík bílý

Lyska èerná
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Labu velká

USA
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Polsko

Velká Británie

