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Co zpívala Majdalenka 
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Bo�e, chraò námoøníka na bøehu, 

na �irém moøi si u� poradí sám.

Frýzské pøísloví

LOÏKA MALÁ

                                

Tak byla jedna loïka malá, 

tak byla jedna loïka malá,
                                               

na moøi jak, jak, jak�iv nebyla,

                                               

na moøi jak, jak, jak�iv nebyla,

            
Ohé, ohé, ohé.
 
Ref.  /:Ohé, ohé lodníci,

        lodníci vyplujte na moøe!:/

/:Kdy� �est nedìl na moøi byla,:/
/:tu náhle do, do, do�ly zásoby.:/

Ohé, ohé, ohé.
Ref:

/:Los tahali o slámku krátkou,:/
/:by urèili, kdo, kdo má snìden být.:/

Ohé, ohé, ohé.

Ref:

/:Los pad  na toho nejmlad�ího.:/
/:Snìdli ho s bí, s bí, s bílou omáèkou.:/
Ohé, ohé, ohé.

Ref:

/:A jestli jsme vás otrávili,:/

/:my mù�em  za, za, zaèít nanovo.:/

Ohé, ohé, ohé.

Ref:

Nìkdy se zpívá pùvodní francouzský 
refrén Ohé, ohé matelots, matelots 
naviguez sur les flot, 

Foneticky:

Ohé, ohé matelo, matelo navigéz syr le 
fló!
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Z našich výprav a expedic vím, že hlad se 
dá øešit všelijak. Vím, že škeble se nedá 

jíst ani vaøená, protože chutí i konzistencí 
pøipomíná gumu na gumování. 

Z hlemýžïù se dá jíst jen ten 
podvozek a toho není mnoho.

 Pamatuji si také Hamounkùv náøek: 
On nìco žere a já nevím, co to je!!!“ 

(Byly to moruše). 
A jsem pyšný pøi vzpomínce na pøíhodu, 
kdy jsme na polských kanálech pøedjeli 

naše zásobovací vozidlo a dostali se 
k polským domorodcùm beze stanù, 

spacákù, jídla i ešusù. 
Šéf kempu nám ukázal, kde si rozdìlat 

oheò a pøinesl chleba a med. Pak pøišel za 
mnou a øekl: „Máš dobré kluky. Nechtìli 

jíst, dokud jsem neøekl, 
že ti „zuchy“ (vlèata) opravdu už jedli.

Francouzská lidová

“ 

,

,

V r. 1952 pøeplul Atlantik 
francouzský lékaø Alain Bombard 

na malém èlunu se zapeèetìnou 
vysílaèkou i zásobami jídla a pitné vody, 
aby dokázal, že pøežít se dá i beznadìjná 
situace. Pøežil, napsal knihu, ale nevyhnul 
se naøèení ze švindlování. Za pravdu mu 
dal nejen pøíbìh kapitána Bligha z Bounty 
r. 1789, ale i ètyø sovìtských námoøníkù, 
kteøí se r. 1960 dostali u Kuril do orkánu 
a pak v proudu Kurošio strávili bez 
pomoci 49 dní. Prý vypili vodu z chladièe 
a snìdli vše kožené vèetnì opaskù 
a souèástek harmoniky. 
V loòském roce strávil stejnou dobu bez 
zásob na moøi Indonésan Aldi Novel 
Adilang, s kterým se utrhl rompong, 
plovoucí chatrè – rybí past.

Pøi plnìní odborky 

TROSEÈNÍK/TROSEÈNICE 
si nemusíme hrát jen na 
Robinsona  Crusoe.

63 pasažérù ztroskotané lodi Dunedin 
Star pøežilo s minimem vody a bez 

pøikrývek mìsíèní pobyt na  
Namibijském Pobøeží koster.
Roku 2007 byla zachránìna 

jistá Gemmy Sheridan, která do písku 
pláže napsala velká písmena SOS, 

kterých si nìkdo všiml na Google Earth.
V listopadu 2012 odnesla bouøe loï 

s dvouèlennou posádkou od Mexika na 
širé moøe. Jeden zahynul, ale Salvador 

Alvarenga pøežil 15 mìsíèní plavbu 
pouhou konzumací ryb.

Pozdìji byl naøèen, že svého druha snìdl.

´L HERETIQ EU

Alain Bombard na èlunu l´Heretigue

Aldi Novel Adilang

Vodák se neptá co je k jídlu,

ale kolik toho je k jídlu.

Spoleèný sen jedné 
posádky
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Èekanka obecná

Koøen nahradí brambory, po 
upražení se užívá  jako kávovina. 
Mladé výhonky a puky jsou 
dobrou zeleninou. Chutná 
s naklíèenou a opraženou pšenicí.

Jitrocel vìt�í

Opomíjený bratr jitrocele 
kopinatého. Konzumovat lze listy, 
klasy, semena (náhražka mouky). 
Starší rostliny jsou tuhé, proto je lépe 
je vaøit. Nejsme-li troseèníky, 
mùžeme omyté listy obalené 
v tìstíèku usmažit na oleji.

Kontryhel �lutozelený

Mladé listy do salátù, pomazánek a polévek. 
Na listech se drží voda. Obalené v tìstíèku usmažit na oleji.

Èesnek medvìdí – král pøírodní kuchynì
Zejména listy jsou výborným dochucovadlem 

všech nesladkých pokrmù. Cibulky nahradí cibuli.
Pozor! Nezamìnit za jedovaté listy 

konvalinky a ocúnu. 
Ty pøi rozemnutí nevoní èesnekem.

Odborka TROSEÈNÍK/TROSEÈNICE

DOKA� TO

E Najdu v pøírodì pitnou vodu. 
UKA� SE

3 Umím získat vodu odpaøováním z rostlin 

Zdroj vody z minerálního podloží radìji tøikrát obejdeme, 
abychom nepøehlédli mršinu nebo jiné zneèištìní. 
Pro jistotu vždy vodu nejménì deset minut pøevaøujeme.

Koko�ka 

pastu�í 

tobolka

Koøeny je možno jíst i syrové.

Odborka TROSEÈNÍK/TROSEÈNICE

DOKA� TO

D Pøipravím si jídlo ze surovin, které najdu v pøírodì. 
Jídlo mne musí zasytit.

Veledùležitou složku potravy tvoøí sùl. Námoønický troseèník si ji 
vyrobí odpaøením moøské vody, ale našinec?
Lze nahradit èerstvými nebo sušenými listy medvìdího èesneku, 
øeøichy, bazalky, pažitky, libeèku èi oregana. Minerály doplní 
i malé množství døevìného popela 
(to ví každý, kdo kdy jedl brambory peèené v popelu).

Pitná voda je nìkdy zneèi�tìná, nìkdy slaná, 

nìkdy není vùbec. 

Nezávadnou vodu získáme pøírodní destilací. 
Hrnek vložíme na dno nádoby s neèistou vodou, 

kterou pøekryjeme èirou fólií a utìsníme lepící páskou. 
Kamenem zatížená fólie se prohne a vypaøená a znovu 

kondenzovaná voda  po ní bude kapat do hrnku.
Podobným zaøízením jsou dnes 

vybaveny záchranné èluny.

Zelené rostliny odpaøují vodu,
 kterou zachytíme

 v neprodyšnì 
uvázané fólii.

Nejnovìji øeší tento problém nanovlákna. 
Mají oproti objemu velký povrch, 

na nìjž se elektrostaticky 
pøitahují mikrokapièky vody, která je i ve 

zdánlivì zcela suchém vzduchu. 
Tak lze bìhem dne získat až 180 l vody na 

jeden ètvereèní metr materiálu.
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