Pøesto ale námoøníci zaili
spoustu dobrodruství.

Cestovali po svìtì. Zatímco jejich
sousedi se obvykle nepodívali za
hranice svého mìsta èi vesnice, oni
vidìli širé moøe, objevovali nové zemì
a cizí mìsta.
A proto si na nì tak rádi hrajeme.
Navíc v dnešní dobì jsou na tom
námoøníci už mnohem lépe a své
plavby obvykle pøežijí.
A co ty? Má na to být námoøníkem?

Dokážeš splnit následující úkoly. Pokud ano, nakresli si
vedle úkolu usmívajícího smajlíka. Máš smajlíka u všech úkolù? Pak gratulujeme, jsi na
správné cestì být dobrým námoøníkem. Pokud ne, zkus se to do tábora nauèit.
Uplavu 25 metrù.

Skoèím do vody
z vyvýeného místa.

Vyzvednu pøedmìt v hloubce
alespoò 1 metr.

Vydrím lapat vodu 1 minutu.

Uplavu pod vodou 5 metrù.
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MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY 1/2015, PRO SÍ VODNÍCH SKAUTÙ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTÙ

A kolik bylo námoøníkùm let?

Do posádky se obvykle nabírali muži mezi 18 a 55 lety vìku. Mnohdy se na to ale pøíliš
nehledìlo, mít nìjakého námoøníka bylo dùležitìjší, než žádného. Na lodích admirála
Nelsona, jehož si pøipomeneme právì na Navigamu, sloužilo i hodnì 11tiletých klukù.
Tomu nejmladšímu prý bylo 8 let. Øíkalo se jim ,,powder monkey
(powder = prach, monkey = opice). Jejich úkolem bylo bìhat tam a zpátky
a doplòovat støelcùm støelný prach a munici.

K
ÈOLKA A ABKY
PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY

1/2015

Ahoj kluci a holky,

já a Èolek vás zdravíme, poprvé v tomto roce.
Moc se na letošek tìšíme. Proè? V èervnu se totiž koná
velké setkání vodních skautù. Je to takový velký tábor,
kde se sejdou vodní skauti z celé republiky. Mùžeš tak
soutìžit v rùzných hrách se stejnì starými kamarády,
utkat se ve vodních bitvách a hlavnì užít si spoustu zábavy. Jak se akce jmenuje?
To se dozvíš po vyluštìní køížovky.
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O zábavu na této
její maskot.
To se dozví,
body na obrázku.
14
mùe si ho
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Urèitì i ty si hraješ se
svým oddílem na
námoøníky. Musí to být
super plavit se po moøi
zažívat rùzná dobrodružství.
Však my víme o èem
mluvíme, s dìdou Jackem
jsme se plavili tøikrát.

akci se urèitì postará
Jak vypadá?
kdy propojí postupnì
A to bude mít,
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vybarvit dle své
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fantazie.
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Co dìlali ve volném èase?

Na moøi se toho moc dìlat nedalo, televize ani poèítaèe nebyly, èíst námoøníci mnohdy
neumìli, a tak nejèastìji hráli karty èi v kostky, vyprávìli si pøíbìhy, zpívali námoønické
písnièky, vyøezávali nebo kreslili.
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No jo dìti, ale døív to
námoøníci vùbec nemìli
lehké. Být námoøníkem
bylo jedno z nejtìžších
a nejnebezpeènìjších
povolání. Tvrdá práce,
špatné jídlo, málo spánku,
není tìm døívìjším
námoøníkùm co závidìt.
Však se pøesvìdète sami.
Námoøníci èasto trávili na
lodi dlouhé mìsíce, nìkdy
i roky. Jejich den byl
rozdìlen na ètyøhodinové
díly. Buï jsi byl na hlídce,
nebo jsi se vìnoval jiné
práci, èi jsi spal. Námoøník
mohl spát jen 4 hodiny
v kuse, pak nastoupil na
hlídku. Dokážeš si
pøedstavit, že by jsi spal
vkuse jen 4 hodiny?

Co jedli?

Strava námoøníkù nebyla moc bohatá. Zásoby jídla jim musely vydržet dlouhé mìsíce,
proto se nejèastìji nakládaly sudy se soleným hovìzím, vepøovým èi rybami, sýr,
suchary, mouka a vloèky. Jak plynul èas, kvalita jídla se zhoršovala. Na palubì èasto
s námoøníky pluly i krysy, do sucharù se pustili èervi. Èerstvá voda v sudech taky moc
dlouho nevydržela. Proto se nakládaly i sudy s pivem. Mìlo v sobì míò alkoholu,
aby ho námoøníci mohli pít a moc se neopili.

Bìhem plaveb zemøela spousta námoøníkù. Pøekvapivì ale ne v bitvách. Nejèastìji
umøeli na nìjakou nemoc, a to až každý druhý námoøník. Není se èemu divit, byli poøád
v mokru a zimì, v jídle nemìli žádné vitamíny a krysy roznášely po palubì nemoci.
Každý tøetí pak umøel na nìjakou nehodu, která se mu na lodi stala. Jen málo
námoøníkù umíralo pøi støetu s nepøítelem.
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