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Co zpívala Majdalenka 

17

Roztáhnuti do vìjíøe jsme pluli 
Ilavským pojezeøím v Polsku.

Už dávno jsme minuli druhý, tøetí 
i poslední bod, kde jsme se mìli setkat 

s doprovodným vozidlem, stany a veèeøí. 
Nad noèní hladinou se válela mlha, krajní 

pramice sledovaly bøehy, zda tam náhodou 
není naše základna, polský kemp nebo 

alespoò nìkdo živý. Nebyl.
Kolem pùlnoci se náhle ozvalo: �Tam! 

Tam vzadu je loï! Bludný 

Holanïan!�

Bílá plachetnice tøídy Flying Dutchman 
tiše proplula naším vìjíøem, otoèila se  

a dovedla nás do jediného 
kempu na jezeøe.

Doprovodné vozidlo, postavené stany 
a vystydlý poridž jsme našli ráno 

na místì, které jsme minuli ještì za 
vèerejšího veèera...

Jistì se divíte, proè už teï píšeme o jarní 
plavbì. Ono se totiž dùkladné pøípravy na 

ni dá využít i k plnìní odborek nejen 
vodáckých. Zmínìné ústecké zdymadlo 

se jmenuje støekovské podle ústecké èásti 
Støekov, a ta podle hradu, který se nad 

Labem vypíná. Jeho poloha a romantický 
vzhled inspiroval už v devatenáctém 

století mnoho umìlcù, nejen èeských.
Jedním z návštìvníkù byl významný 

nìmecký skladatel Richard Wagner, autor 
romantických oper. Jedna z tìch 

známìjších se jmenuje
 Bludný Holanïan. Už tušíte? Pøi 

pøípravì plavby mùžeme splnit i kousek 
odborky divadelník/divadelnice. 

Dìsuplnou historkou si pøipravíme 
zájem o divadelní pøedstavení.

Nevím, zda budou po letošním 
nedostatku vody naše øeky sjízdné  už 
zjara pøíštího roku. Proè tedy nezkusit 
takovou, která má pro kánoe i pramice 
vody dost vždycky? Což takové Labe 
z Litomìøic do Ústí? Zážitkem je 
proplouvání lovosickým zdymadlem 
a když pojedete až do Dìèína, zdýmnete 
se v Ústí zdymadlem u nás nejvyšším. 
Voda v Labi je sice jen obtížností ZW, 
ale peøeje jsou nahrazovány vlnami od 
velkých lodí nákladní i osobní øíèní 
plavby. Proplujete kaòonem území od 
nepamìti zvaného Porta Bohemica neboli 
Èeská brána, kterou procházel aktivní 
cestovní ruch už v raném støedovìku 
i døíve. Proto jsou zdejší bøehy osídleny 
od nepamìti a je to na nich znát. Pokud 
chcete prakticky vyzkoušet své P550 
vedle pádlování i k plachtìní, využijte 
žernoseckého „píseèáku“.

Ve smutné dobì pøed padesáti lety napsal 

písnièkáø Karel Kryl. 

Bludný Holanïan

Ami  
1. Pod branou vítìzù, co nikdy
E
nevyhráli, bez zlatých øetìzù a zvonù 

Ami E Ami
z katedrály, zelení molodci 

Dmi
z romance iluzorní,

Ami E
po matce sirotci, po otci bezprizorní

Ami E
hrajeme v karty .

2. Rù�ový kavalír uprostøed paviánù
zahodil bandalír i �avli z porcelánu,
svìt civí na zátku, zatím co setmìlo se,
pasy jsou v poøádku a whisky na 
podnose s tyèinkou na rty.

E Ami
®: Hrajeme hbitì o trojité es:

 Dmi  
tvar hadího høbetu èi gotických
Ami Dmi

so�ek, flinty jsou v �itì a na 
Ami Dmi

hlavních rez, a svoboda je tu, v�dy� 
Ami E

bijem se o �ek, to� zvyk!

3. Dva centy �ivotù a slunce sbohem 
dává, hledáme jistotu, které se 
nedostává, na hrdle znamení obojku 
otrokova, lezeme shrbení, zaliti do olova
jakési víry.

4. Pamì� je v bankrotu a z domu 
nevychází, èest stojí u plotu a kamením 
se hází, cit s hlavou hovìzí vybírá 
popelnice, a pravda? Vítìzí slepá jak 
øeholnice, odìna v díry.

E Ami
®: Rezavé ráno a mlha jak med,

Dmi
tak podivnì sladko jak z chrlení 
Ami Dmi

krve, ète�, co je psáno, a� k 
Ami Dmi

písmenu zet, u� nekøièí� matko!  
Ami E Ami

je ticho jak prve, jen vzlyk!
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DIVADELNÍK/DIVADELNICE

Doka� to:

C Rozhled
(...) Doporuèím ostatním pøedstavení, které stojí za to navštívit, 
nebo jej s družinou navštívím v rámci oddílového programu.
 

Senta, dcera norského kupce, která je zasnoubena s myslivcem Erikem, se setkává 
s tajemnou lodí a jejím holandským kapitánem. Další dvì operní jednání se rozhoduje 

mezi láskou k Erikovi a soucitem k prokletému kapitánovi. On sám sice touží po 
vysvobození, ale Sentì ublížit nechce.

Jak to skonèí, zjistíte pøi návštìvì nìkteré èeské operní scény, 
Bludný Holanïan se hraje èasto.

Wilhelm Richard Wagner byl nìmecký hudební skladatel, 
výrazný pøedstavitel hudebního romantismu. Mezi jeho 
nejznámìjší díla patøí opery Rienzi, Tannhäuser, Lohengrin, 
Tristan a Isolda, Mistøi pìvci norimberští, operní tetralogie 
Prsten Nibelungùv a jeho poslední opera Parsifal. Za svého 
pùsobení v r. 1839 v Rize se seznámil se starou legendou 
o námoøníkovi, který byl za své rouhání odsouzen k vìènému 
bloudìní po moøi. Osvobodit ho mùže jen vìrná žena.
Opera Der fliegende Holländer 
(èesky Bludný Holanïan) mìla premieru r. 1843. 

Základ povìsti pochází 
z doby, kdy povìrèiví 
námoøníci absolvovali 
nároèné plavby do dnešní 
Indonézie kolem 
nebezpeèného afrického 
mysu Dobré nadìje.

Navozuj jednotlivé èásti etapové 
nebo táborové hry výstupem 
tajuplného bludného Holanïana.

UKA� SE

7 Pøíbìhové a dlouhodobé hry. Alespoò v pìti etapách pøipravím a zorganizuji kvalitní 
úvodní výstup, který navodí atmosféru, téma èi pravidla hry.
9 Program na divadelní téma. Pøipravím program motivovaný nìkterou slavnou 
divadelní hrou nebo životem autora èi autorky divadelních her.

Holandský moøeplavec Hendrik van 
der Decken prý roku 1641 
za velmi bouølivého poèasí prohlásil, 
že mys obepluje, i kdyby mìl být 
zatracen. To se mu podaøilo, jenže on 
ani jeho vlastnì nevinná posádka 
nesmí nikdy umøít. Jejich loï se do 
dneška zjevuje a kdo ji spatøí, 
má o problémy postaráno. 
Nìkdo píše, že prokletým 
kapitánem nebyl van der Decken, 
ale Bernard Focke èili Barend 
Fockenszen. I v posledním pùlstoletí 
byla jeho záhadná loï nìkolikrát na 
okamžik spatøena více lidmi 
najednou.
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