prázdninová „nej“

Sport, který se zakládá na skocích do vody
z extrémních výšek, se nazývá cliffdiving a jeho
historie je překvapivě datována již od roku 1770.
Na Hawaii se místní bojovníci vrhali ze skal do rozbouřeného moře, aby dokázali svoji odvahu a získali si obdiv místních žen. O generaci později dokonce král Kamehameha (který byl také bojovník
a skákal ze skal do rozbouřeného moře) hodnotil
styl a dopad jednotlivých mužů (bojovníků). Na
Hawaii se i v dnešních dobách pořádají závody, pod
názvem Cliffdiving. Nutno dodat, že na Hawaii se
skákalo a dodnes skáče z výšky okolo 25 metrů,
a to pouze do vody hluboké okolo 3,5 m! V České republice se každoročně konají závody v tomto
odvětví nazývané HIGHJUMP, kde pětice rozhodčích známkuje předvedené skoky, při nichž hodnotí rozběh, odraz, let, obtížnost a divácké ovace.

Prázdniny podle
Marie Terezie

Pro zajímavost trocha fyziky
Uvažujete-li i vy o nějakém skoku, můžete si spočítat, jakou rychlostí dopadne vaše
tělo do vody. Využijeme vzorečky pro tíhové
zrychlení, pohyb rovnoměrný, zrychlený a pro
rychlost. Výsledná rychlost (v) se spočítá jako
druhá odmocnina z (2* výška skoku * 9,81).

Prázdninová
nuda?

Když Marie Terezie v roce 1774 zavedla v českých zemích
povinnou školní docházku, jednu věc příliš neřešila – hlavní
prázdniny. V září a říjnu sice bylo delší období, ve kterém se do
školy nemuselo, toto období se však nenazývalo „hlavní prázdniny“. A hlavně – kdo to kdy slyšel, aby byly prázdniny v říjnu,
když už je venku zima, prší nebo někdy i padá sníh? V roce 1786
se proto syn Marie Terezie císař Josef II. rozhodl přesunout
prázdniny do měsíců července a srpna. Rok po jeho rozhodnutí
pak byly prázdniny na našem území poprvé v takovém modelu,
jaký známe dodnes.

EXTRÉMNÍ SKOKY
DO VODY
Podle pravidel cliffdivingu, musí být voda
v doskočišti nejméně 5 m hluboká. Skokani
musí dopadat co nejlépe zpevněni, protože
části těla nořící se pod hladinu již brzdí odpor vody, ale na zbytek těla působí dosažená
rychlost, která bývá mezi 75–100 km/h, a tak
si mohou skokani snadno přivodit nepříjemná zranění páteře. Opravdu odvážné skoky
jsou k vidění i na mostě v Bosně a Hercegovině, který je v seznamu UNESCO a kde podle tradice každý mladý muž musí absolvovat skok z dvacetimetrového mostu. Dnes už
tam jde spíše o jistou formu „brigády“, kdy
místní mladíci vybírají za svůj skok eura od
turistů. Pro nasátí té pravé skokanské atmosféry si prohlédněte na internetu videa – stojí
to za to ;).

Ahoj borci,
rubrika rekordů a kuriozit sice v prázdninovém dvojčísle běžně nevychází, ale letos uděláme malou výjimku :-). Kde jinde byste se totiž mohli dozvědět něco o prázdninách, než právě
v prázdninovém vydání Tarsicia? Na následujících řádcích si můžete přečíst něco o tom, jak vlastně prázdniny vznikly, nebo třeba o tom, kdo (a kde) je má nejkratší, a kdo naopak nejdelší :-).
A na závěr vás čeká malé překvapení.

Všichni příznivci našeho časopisu, léto
volá, tak vezměte přátele a hurá k vodě.
A nezapomeňte si na dece kromě hraní karet a poslouchání „empétrojky“ také přečíst
toto číslo Tarsicia ;).
SPORTU ZDAR!
Petr Lukeš

U skoků do vody risk není zisk!

Skoky do vody však nejsou vždy
jen radost. Mnoho lidí totiž při
skocích do neznámých vod zahynulo a ještě více jich skončilo
ochrnutých na invalidním vozíku. V žádném případě proto neriskujte ani se skákáním nevytahujte
před ostatními, poraněná hlava
nebo páteř za to opravdu nestojí!

Běžné prázdniny mají dva měsíce.
Existují však i výjimky. Pokud zvládnete
udělat maturitu, a tím ukončit poslední
ročník střední školy nebo gymnázia, budou vaše prázdniny minimálně o měsíc
delší. Maturity totiž bývají na některých
školách už v první půlce května, a tak po
nich mají úspěšní studenti volno klidně až
do konce září. Tedy pokud se dostanou
na vysokou školu. Výuka na vysokých školách totiž začíná nejdříve v polovině září.
A to by bylo, aby se člověk během těch
čtyř měsíců volna občas trochu nenudil.

Prázdniny
jako zamlada
Nejsou
prázdniny
jako prázdniny
I když vám dva měsíce letních prázdnin
občas připadnou jako hodně krátká doba,
buďte rádi, že žijete zrovna v Česku. Třeba německým školákům netrvají prázdniny
déle, než pět šest týdnů. V Rakousku je to
sice stejné jako u nás, ale ve Švýcarsku trvají
prázdniny v některých krajích třeba jen tři
týdny. V jiných ale i více. Zajímavá je situace
i v Anglii, kde mohou prázdniny trvat od šesti
do dvanácti týdnů. Záleží jen na tom, ve které části státu bydlíte.

Zajímavosti:

Nejvyšší skok muži: 52,4 m
Nejvyšší skok ženy: 36,8 m
Nejvyšší skok do mělčiny (30 cm): 10,7 m
Skoky do vody poprvé na OH: 1904
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Když s vámi chtějí jet máma s tátou o prázdninách na chalupu nebo k moři, musí si většinou brát dovolenou, jinak by je z práce nepustili. Takovou dovolenou si mohou dospělí vzít
maximálně zhruba ve dvaceti nebo dvaceti pěti
dnech ročně. V jednom povolání je tomu však
jinak. Pokud je vaše maminka učitelka, určitě
můžete potvrdit, že má prázdniny skoro stejně
dlouho jako vy. Je sice pravda, že v srpnu už
do školy občas musí zajít, aby se připravila na
školní rok, ale jinak si může volna užívat skoro
stejně jako vy.

„Využijte čas vám svěřený“
Přesně toto píše svatý Pavel v knize Kolosanům (Kol 4,5). I když to na první pohled
nevypadá, myslím, že s ministranty a s prázdninami tento úryvek hodně souvisí. Kluci,
chci vám jménem rubriky „nej“ popřát krásné a prosluněné prázdniny, ve kterých po
těžkém školním roce načerpáte síly do toho dalšího. Přeji vám, abyste dokázali využívat čas, který o prázdninách máte, tím nejlepším způsobem. Abyste budovali svůj vztah
k Pánu Bohu a rostli ve své víře i v ministrantských dovednostech a znalostech. A proto:
„Využijte čas vám svěřený!“ :-)

foto: wikipedia.org

ěkomu se
zvýší tep
a srdeční frekvence, když kolem projede parádní nablýskaný
auťák, někomu,
když se na něho
usměje sympatická dívka,
někdo k tomu
potřebuje zážitek třeba v podobě extrémního sportu. Toto
tarsiciovské
číslo je věnováno prázdninám
a mezi námi,
kdo by si při vyslovení tohoto
kouzelného slova
– PRÁZDNINY
– nepředstavil
teplo, vodu, zábavu a přátele?
Dá se říci, že
právě extrémní
skoky do vody
spojují všechny
tyto představy
do jedné.

foto: wikipedia.org
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