To vsechno vodnes cas
Waldemar Matuka

Labu a velký pes
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1. Kdy jsem byl chlapec malý, tak se
mì vdycky ptali,

F
zdali bych chtìl pásat stáda krav,
proèpak se mì ptali, kdy nakonec
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mì dali na lod¡ starou a øekli mi: plav!
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R: To vechno vodnes èas, to vsechno
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vodnes èas
G
a hlavu za to dám, e nevrátí se nikdy
k nám to,
C
F
C
co vechno vodnes èas.
2. Na vezdejí pouti bylo jest mi plouti
tam, kde v moøe vtéká øeky proud,
jel jsem proti proudu, kdy zøel
jsem rodnou hroudu,
pohnutím jsem nemoh z ní se hnout.

Bylo to jednou mezi Štìdrým dnem
a Silvestrem, mrzlo, až praštìlo. Kolem
pùlnoci u mne zazvonil kamarád Jezevec
a øekl: „Pojï se mnou, šel jsem venèit
svého malamuta Adaka a zjistil jsem,
že na pøehradì zamrzla jedna labu,
musíme ji vysvobodit.“
„Jo, labu, ta ti jednu flákne køídlem
a pøerazí ti ruku,“ myslel jsem si. Ale
k pøehradì jsem se s Jezevcem vydal.
Všude ticho a uprostøed ledu statný
labuák. Abychom se neproboøili, tlaèili
jsme pøed sebou laminátovou pramici.
Ta na ledu vrzala a skøípala, až to labuáka
naštvalo, ten se zazmítal a odletìl.
„Dobrý,“ oddechl jsem si. „Hele, Velký
pes a Sirius!“ upozornil jsem Jezevce.
„Jo, velký pes,“ rozhlížel se Jezevec, „kde
mám vlastnì malamuta?“
Nebylo to tak tìžké. Adaka to už nebavilo
a èekal na svého pána u dveøí domova.

R: To vechno ...
3. Za nejbliím rohem dal jsem lodi
sbohem ,
krásnou holku z ranèe jsem si vzal,
a tak v ití shonì já doèkal jsem se
konì,
vichni tøi tu astnì ijem dál.
R: To vechno ...
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Co zpívala Majdalenka

K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

Ahoj,
kluci a dìvèata!

Ahoj,
dìvèata a kluci!

Všichni víme, že se blíží
22. únor, Den zamyšlení
anebo také Den sesterství,
kdy si pøipomínáme
narozeniny svìtové náèelní
lady B-P i jejího manžela,
svìtového náèelníka lorda B-P.
Povìzme si, jak se seznámili:
V lednu 1912 se Robert Baden-Powell
vypravil do New Yorku na pøednáškové
turné o skautingu (a také vymìnit si
názory s Ernestem Thompsonem
Setonem). V salónu lodì Arcadian po nìm
až nápadnì pokukovala mladá dáma
Olave Saint Claire Soamesová. Robert si
vzpomnìl, že už ji nìkdy vidìl, a to na
nìkteré ze svých pøedchozích pøednášek
v Anglii. Slovo dalo slovo a než Arcadian
doplul, byli oba zasnoubeni. V øíjnu pak
mìli svatbu. Na svatbì nemìli mnoho
hostù, ale mnozí britští skauti o ní vìdìli.
Uspoøádali mezi sebou sbírku na svatební
dar (každý 1 penny) a z výtìžku zakoupili
novomanželùm automobil. Mladá paní se
svému muži stala nejen partnerkou, ale
i spolupracovnicí a brzy i svìtovou
náèelní. Její dìti byly samozøejmì skauty.
O nìco pozdìji skautky doporuèily
využívat shodné narozeniny manželù
k zamyšlení o skautském životì.

To o tìch spoleèných
narozeninách asi ví každý,
ale málokdo ví, jak to
bylo s tím parníkem. Byl
postaven pod pùvodním
jménem Ortona v r. 1899
a s kapacitou 620 cestujících
se plavil do Austrálie a zpìt. Jméno
Arcadian dostal, když byl urèen
k první pasažérské plavbì kolem svìta.
Mnoho cestujících, mezi nimi
generálporuèík jezdectva Baden-Powell
a sleèna Soamesová, využilo jen prvního
úseku této okružní plavby do New Yorku.
Dál už to víte od Majdalenky. Nevíte ale,
že Arcadian pozdìji sloužil k pøepravì
britských vojákù na bojištì 1. svìtové
války, v roce 1917 byl torpedován
a potopil se. Ze 1335 lidí na palubì
zahynulo 279, pøevážnì topièù a obsluhy.
Pøeživší øekli, že od zásahu do úplného
potopení ubìhlo jen šest minut,
ale pøesto se podaøilo spustit záchranné
èluny a zachránit vìtšinu pøítomných.
Možná i toto stojí za zamyšlení.

Adak
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Nedaleko Orionu
nalezneme
Velkého psa

s vùbec nejjasnìjší
hvìzdou naší
oblohy jménem
Sirius. Nevím, jak
vám, ale mnì to
souhvìzdí
pøipomíná spíše
kolobìžku, která
má Sirius místo
svìtla.
U nohou Oriona leží jeho koøist
Zajíc. Není sice tak výrazný,
ale jeho slechy rozeznáme.

Blíenci (Gemini)
jsou nebeští bratøi – dvojèata,
kteøí dali jméno prestižní lesní škole Junáka.

Jakubova hùl

Vozka
Blíženci

Poznávání pøírody: Na noèní obloze najdu tøi souhvìzdí, která znám, a tøi, která urèím
s pomocí mapy hvìzdné oblohy.
K poznávání obtoènových souhvìzdí využijeme každou bezmraènou noc, k poznávání
letních souhvìzdí každou noc táborové hlídky, pokud nám zvìdi sousedního tábora
právì nekradou vlajku, totem nebo marmeládu.
Pøi pozorování zimních souhvìzdí nám sice bývá zima, ale tato souhvìzdí jsou tak
výrazná, že si je snadno zapamatujeme.
Nejvýraznìjším zimním
souhvìzdím je lovec Orion.
Karlovarští po nìm nazvali
svùj pøístav, jednotlivé
oddíly nesou jména hvìzd
Orionu, souhvìzdí mají na
své vlajce.

zenit

astroláb

Cesta zemì
1. stupeò skautské stezky

Býk
Rak

Beran
Malý pes
Orion

Lev

Jednorožec

Velryba
Eridanus
Zajíc

Hydra
Velký pes

západ

jih

východ

Co bychom to byli za vodáky a vodaèky, kdyby v nás nebyl kousek námoøníka!

A námoøníci nehledìli na noèní oblohu jen jako na záznam dávných pøíbìhù,
hledali na ní orientaèní body pro svá putování moøskými plánìmi.
Rozhodovali se podle toho, zda vidìli nebo nevidìli Sirius, kde je nejvyšší bod cesty
Slunce, jaká souhvìzdí vidí a jak jsou vysoko nad hladinou obzoru. Z toho se vyvinula
astronavigace. Zemìpisnou délku (poledník) urèuje rozdíl mezi místním èasem
a svìtovým èasem, èili èasem královské hvìzdárny londýnské Greenwiche.
Potøebujeme k tomu pøesné hodiny.
K urèení zemìpisné íøky (rovnobìžky) musíme zmìøit úhel
mezi obzorem a daným nebeským tìlesem.
Potøebujeme k tomu úhlomìr a tabulky poloh hvìzd k urèitému datu.
Kdysi se k tomu používala Jakubova hùl, astroláb,
Jedna hvìzda
kvadrant, oktant nebo sextant.
však tabulky nepotøebuje, protože trèí

vždy v pomyslné ose otáèení oblohy.
každé vlèe a žabièka, my
si sestrojíme jednoduchý
ale funkèní astroláb,
kterým pomìrnì pøesnì urèíme svou
zemìpisnou šíøku.

Polárku najde

Velká medvìdice

Malý medvìd

Vozka

Drak

Polárka

Capella

Kefeus

døevìné pravítko

Casiopea

høebíèky

Býk

má tak zøetelnou kresbu hlavy a rohù,
že ani nepotøebuje pomocný obrázek.
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Pravítko namíøíme na zvolenou hvìzdu
horizont
(nejlépe Polárku)
a zmìøíme úhel mezi pravítkem a olovnicí.
Ten je stejný jako úhel
mezi pozorovaným objektem a vodorovným smìrem.
Úhel k Polárce je naše zemìpisná šíøka.
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úhlomìr

závaí

