(a vojáci 1. svìtové války a po
nich èetí skauti)
1. A7 D7 GTvé modré D7oèi Gslzí,
má milá, D7neplaè Gji, (neplaè ji)
D7
my vrátíme se Emibrzy,
D46
zdeptáme A7Nìmcù Døí!D7
Sly polnic melodie,
je kadý dobøe zná, (zná kadý)
v nich víra nae ije,
sly vojska vítìzná!
R. GTvé modré D7oèi
naposled Gzøím, (naposled)
dej a v nì jetì Emijednou
A7
popatD7øím. (popatøím)
G
Tvé modré D7oèi
tìstí mých Gdní,
G7
vás vzpomeCnu ve chvíli
G46
poD7sledGní.
2. Vy modré oèi moje,
chvíle teï váná jest,
spojenci jdou do boje,
Francie hájí èest.
Tam v poli slávy vìèné,
kde smrti slyet sten,
vás, modré oèi vìrné,
chci vzpomínat jen.
3. A bude jednou
státi na cestì jako dnes
a èekat, a se vrátí,
kdo dávno mrtev kles,
snad pøinesou ti zprávu,
e v Belgii jsem pad,
za spojencù vech slávu,
e umíral jsem rád.

Bìhem tábora na Orlické pøehradì jsme
se rozhodli uspoøádat námoøní støelby.
Na prkno pøipevnìné na bezpeèné èásti
bøehu jsme namalovali siluetu køižníku,
pøipravili vzduchovky a stanovili pravidla:
Na pramici budou kromì pádel
i vzduchovky. Až loï popluje kolem
„Bismarcku“, tak na povel „levobok pal!“
zadáci a støedáci vystøelí.
Potom pravobok a pak se spoèítají zásahy.
Jenže, když zadáci a støedáci zalehli,
pramice se naklonila a ze vzduchovek byly
místo kanonù torpédomety.
Než jsme je vysušili a promazali, pøestaly
nás námoøní støelby bavit.

Zahrajte si s námi
védské lucerny

Vyznaète si cestu zimní krajinou pomocí
malých snìhových jeskyní se zapálenou
svíèkou. Mùžete použít ke znaèení cesty
ke stromeèku nebo jako Kimovku
s obrázkemu u každé lucerny.
Není sníh? Použijte zavaøovací sklenice.
Pøi bitvách mùžete místo snìhových koulí
házet papírovými míèky.
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Své posádce pøevyprávím pravdivý pøíbìh
z historie vodákù nebo námoøníkù.

Èetl jsem pøíbìh starý
akorát sto let. Válèilo se nejen
v zákopech, ale i na moøi. Nìmecké
ponorky bránily lodnímu dovozu potravin
(jistì i zbraní a munice) do Británie
a Francie z Kanady a USA.
A mezi vojenskými konvoji bitevních lodí
a køižníkù opatrnì pluly civilní lodì
a plavidla neutrálních státù. To nemohlo
vydržet dlouho a Nìmecko proto v únoru
1915 vyhlásilo vody kolem Británie za
váleènou zónu. 7. kvìtna pak nìmecká
ponorka U-20 potopila nedaleko Irska
britskou osobní loï Lusitania plující
z New Yorku. Lusitania, která byla
držitelkou pìti Modrých stuh za pøekonání
Atlantiku, šla ke dnu bìhem 18 minut
a zahynulo pøitom 1198 osob,
z toho 124 Amerièanù.
Tato hrozná vìc pøimìla Spojené státy
ke vstupu do války po boku
Británie a Francie.

Jonáš má pravdu, jenže:
Nìmecké velvyslanectví v americkém
Washingtonu otisklo týden pøed vyplutím
Lusitanie inzerát, ve kterém varovalo
cestující pøed plavbou do oblasti
námoøních bojù.
Ve druhém roce války už byly obchodní
lodì zvyklé èastou zmìnou kurzu snížit
riziko zásahu torpédem.
Kapitán Lusitanie to však nepovažoval za
nutné. Loï šla ke dnu tak rychle, protože
se roztrhla výbuchem munice pašované
do Británie na pasažérské lodi.
USA s Nìmeckem pøerušily vztahy až
v srpnu, kdy Nìmci stejným zpùsobem
potopili parník Arabic. A Spojené státy
vyhlásily Nìmecku válku až 6. dubna
1917, tedy bez jednoho mìsíce za dva
roky po potopení Lusitanie.
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Nejmodernìjšími váleènými
lodìmi 1. svìtové války byly
dreadnoughty stavìné od
r. 1905. Spojovaly požadavky
na bitevní lodì (velká palebná
síla a mohutné pancéøování)
a køižníky (rychlost
a manévrovatelnost). Typ,
který dostal název po britské
HMS Dreadnought
z r. 1906, byl tak úspìšný, že
podobné lodì zaèalo okamžitì
stavìt i Nìmecko
a Rakousko-Uhersko.

Pøed sto lety, tedy v r. 1915 se odehrával i pokus Britù dobýt Dardanelský prùliv,
z nìj Istanbul a tím vyøadit Turecko z války na stranì Nìmecka.

nezanedbatelným
podílem èeské posádky byla postavena
v Terstu, ale dìla dodala plzeòská Škoda,
pancíøe Vítkovice a elektrotechniku
pražská Kolbenka. Úèastnila se bojù na
Jadranu, ale konec mìla neslavný:
Pár hodin po rozpadu Rakouska-Uherska
pøipadla èerstvému Království Srbù,
Chorvatù a Slovincù, ale žabí muži jeho
spojence Itálie se to vèas nedozvìdìli
a Viribus Unitis vyhodili do povìtøí.

Jenže to už na stranì Turkù bojovaly
i nìmecké køižníky Goeben a Breslau,
které pøedchozí léto nièily obchod ve
Støedomoøí. Námoøníci zmìnili nìmecké
èepice za turecké fezy (z èeských
Strakonic) a køižníky pøejmenovali
na Sultan Selim a Midili.

SMS Viribus Unitis s

Zahrajte si s námi Námoøní bitva na snìhu
Postavte ze snìhu valy ve tvaru lodì a velikosti kajaku asi dvacet krokù od sebe.
Do každého takovéhoto dreadnoughtu vložte tøi zapálené svíèky a osaïte tøíèlennou
posádkou. Bitva spoèívá v házení snìhovými koulemi do nepøátelské lodì, nepoèítají se
zásahy posádky, ale uhašené svíèky (nešikovná posádka si nìkdy svíèku nechtì uhasí
sama, i to se poèítá jako zásah).

Britùm se nedaøilo ani pøi støelbì z lodí na
turecké pevnosti (v nich nìmeètí
dìlostøelci své turecké kolegy velmi dobøe
vycvièili) ani pøi následném vylodìní
vojákù z Austrálie a Nového Zélandu.
Výsadek se zmìnil v zákopovou válku
a teprve po pùl roce se Britùm podaøilo
„odpoutat od nepøítele“ èili organizovanì
zdrhnout.
Zahrajte si s námi
Dobývání pøedmostí

Vyznaète hrací pole 20 × 30 m
(pøedmostí), rozdìlte mužstvo na útoèníky
a obránce. Obránci stojí podél jedné delší
strany, v každé ruce jednu snìhovou
kouli. Útoèníci jsou podél jedné kratší
strany. Útoèníci se snaží pøebìhnout na
druhou stranu, obránci je ze svých míst
sestøelují snìhovými koulemi. Každý
zásah znamená vyøazení útoèníka.
Podaøí se aspoò nìkterým
útoèníkùm pøebìhnout?
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