BLIZZARD
Hudba: Jim Reeves
Text: Jan Vyèítal, Jiøí Grossmann
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Kdy jde blizard s vichøicí, já sám jedu vánicí
G
a na cestì jsem u skoro celý den,
C
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F
C
jedu k té, o ní jsem snil, cestou dlouhou pøes
sto mil,
G
Ami(C)
( : a jen deset mil mi zbývá k Mary Ann. : )
Jedu nocí ílenou, bílou mlhou, èernou tmou
a mùj koník u je taky unaven,
sèítám chvíli za chvílí, sèítám míli za mílí,
( : a jen sedm mil mi zbývá k Mary Ann. : )

Byl jsem tím, kdo mìl být po stopování
dosažen na jizerském vrchu Brdo. Vydal
jsem se s nejpøesnìjší mapou v ruce
(vojenská generálka z r. 1938), místa
dosáhl a mezi skalami èekal. Slunce se
klonilo k západu a nic, nikde nikdo. Byla
mi zima, rozdìlal si oheò a stále nic.
Když mne to pøestalo bavit, uhasil jsem
oheò a sešel do základního tábora. Teprve
tam jsme všichni spoleènì zjistili, že od
dob sudetských se zmìnilo oznaèení
vrcholu Brda. Nyní bylo asi 200 m od
místa, kde jsem bivakoval.
No, nepovedlo se.

Kùò u nemùe a pad, zchromil ho ten vìènej
chlad,
vítr stopy nièí jako ráno sen,
tak se nocí probíjím, z láhve brandy popíjím,
( : a jen tøi míle mi zbývaj k Mary Ann. : )
V dálce svìtla zaplály, to mý oèi hledaly,
potí je jen v tom, e nemùu dál,
na sedlo si hlavu dát, u se mi chce stranì,
stranì spát,
( : a jen sto yardù mi zbývá k Mary Ann. : )
Tak ho nali za pár dní leet v jámì bezedný,
tváø mìl bílou a oèi jako len,
v ruce prsten, co chtìl jí dát, proè ho, k èertu,
nemoh høát,
( : a jen sto yardù mu zbývá k Mary Ann. :)

Polárník Polárnice
Ukaž se – doplòující podmínky
19 Zimní olympiáda.
Uspoøádám zajímavou zimní olympiádu pro oddíl.
Na takové olympiádì nemusí být jen skuteèné olympijské sporty.
Pro odlehèení zaøaï „musherské“ závody psích spøežení. Inspiraci
hledej tøeba ve filmu S tebou mì baví svìt.
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Odborka Polárník po vodácku

Když na podzim svou øeku uzamkneme,
vìnujeme se schùzkám v klubovnì, údržbì
lodí a komu to jde, i plnìní odborek.
Jednou z tìch, které nejsou èistì
„sucháèské“ je Polárník – Polárnice.
Bodej, vìtšinu jejích podmínek plníme na
a ve snìhu a sníh je pøece také voda!
Vìtšina vodáckých oddílù si na období
zimních a jarních prázdnin každoroènì
zamlouvá nìjakou horskou chatu.
Napøíklad chata Ahojka v Jizerských
horách bývá zamluvena i rok pøedem.
Že lyžování a vodáctví k sobì patøí,
dokázal už slavný Josef Rössler
Oøovský, který je nejen zakladatelem
èeského vodního skautingu, ale i èeského
lyžaøského klubu, prvního v Evropì mimo
území Skadinávie.
Když mu pøišla zásilka s norskými lyžemi,
nevìdìli si celníci s tìmi prkny rady a
proclili je jako vesla!

Jako námìt zimního táboøení pro odborku
Polárník–Polárnice jsem vybrala
nešastnou polární výpravu sira Johna
Franklina. Pøi tom mne zaujal pøíbìh
Franklinovy ženy lady Jane. Deset let pøed
expedicí byl sir John guvernérem dnešní
Tasmánie a jeho paní se starala, aby
v tehdejší trestanecké kolonii vytvoøila
kulturní spoleènost. Založila botanickou
zahradu, vystoupila jako první žena na
Mount Wellington, pomohla založit
vysokou školu a snažila se o zlidštìní

podmínek trestancù a trestankyò.
To už bylo na britské úøady pøíliš, sir John
byl zbaven úøadu a v roce 1845 povìøen
velením expedice, která mìla nalézt
severní prùjezd z Atlantského do Tichého
oceánu. Když se expedice ztratila, paní
Franklinová až do své smrti neúnavnì
požadovala a zèásti i financovala
záchranné akce.

Josef Rössler Oøovský
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Polárník Polárnice
Dokaž to – hlavní podmínky
D Zimní výprava.
Zúèastním se minimálnì dvoudenní akce s pøenocováním
v zimních podmínkách. Prokážu, že mne ani mráz a sníh neodradí.
Prokážu, že se o sebe v zimì umím postarat bez toho, abych zbyteènì riskoval.
E Výprava na snìnicích èi skialpových lyžích.
Zúèastním se výpravy, na které urazím nejménì 12 km se snìžnicemi.
Snìnice se používaly døíve než lyže.
Zabraòují propadání nohou do snìhu, ale
chodit s nimi musíme opatrnì, abychom
si jimi nepøekáželi – asi jako když se uèí
chodit mimino.
Snìžnice si asi sami vyrábìt nemusíme,
jsou k dostání i v moderním provedení.

Na nic nezapomeò

Jeden z pøíbìhù, kdy se námoøníci stali polárníky, je
který se roku 1845 vydal se 129 muži
a zásobami na tøi roky na lodích Erebus a Terror vyhledat severozápadní prùjezd kolem
Severní Ameriky. Od léta toho roku je žádný bílý muž již živé nespatøil.
Záchranné expedice
byly neúspìšné a až po
letech byly nalezeny
dùkazy, že obì lodì
zamrzly v ledu,
velitel výpravy
po dvou letech
zemøel a námoøníci
oslabeni kurdìjemi
a pravdìpodobnì
otráveni olovem
z konzerv se snažili
pìšky dosáhnout
obydlených oblastí.
expedice sira johna Franklina,

Pøestože se pravdìpodobnì
uchýlili až ke kanibalismu,
všichni v ledové pustinì zahynuli.

Rada pro vaøení na snìhu:

Sníh v kotlíku nebo ešusu co nejvíc udusejte. Využívejte zbytkového tepla a na ráno
nechte sníh roztát již veèer. I kdyby voda znovu zmrzla, led k roztátí spotøebuje ménì
tepla, než sníh. A pro úsporu tepla nestavte vaøiè do snìhu, ale na paøez nebo kámen.
Týpí
luxusní
zimní
obydlí
ji
nìkolik
století
bivak

Zahrajte si lov na medvìda:
Skaut pøedstavující medvìda vyrazí na snìžnicích terénem (z vyšlapané cesty musí
vždy nejvýše po 20 m odboèit) ostatní za ním za 20 minut vyrazí a sledují
charakteristické stopy snìžnic. Po nalezení medvìdova úkrytu nastane koulovaèka.

Teprve po skoro 170 letech vydal souèasným oteplováním tající arktický ledovec vraky
lodí HMS Erebus (v r. 2014) a HMS Terror (v r. 2016).
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