Kdy jsem slouil u maríny
(Pozor, pohov)
D
1. Kdy jsem jednou na palube prevzal
velení,
G
D
A7
D
pozor pohov, jo prevzal velení.
Posádka i dustojníci byli jeleni,
G
D
A7
D
pozor pohov, jo byli jeleni.
G
Zahucela dela, koule z dela vyletela,
D
A7
D
paluba se chvela, kdy rána doznela.
koda rány, která z dela nevyletela,
G
D
A7
D
pozor pohov, jo nevyletela.
G
C
R: Kdy jsem slouil u maríny,
G
D7
G
jen jednou jsem ztroskotal.
C
Blesk urazil dva komíny
D7
G
a já klidne velel dál.
C
G
Kolem nás tajfun zuril, more bourilo,
A7
D7
z posádky se hruzou kourilo.
G
C
Kdy jsem slouil u maríny,
A7 D7
G
bál se me i admirál.

Moje bakulátka vycvièená v jízdì na
pramicích, tehdy ještì døevìných,
postoupila do krajského kola Kotorského
závodu na Labi mezi Brnou a Vaòovem.
Velký Šéf (to byla pøezdívka i hodnost)
nás varoval: „Ne, abyste se pletli pod
velkou plavbu. Když jede tlaèák po
proudu a hodí zpìtný chod, upluje 600 m,
než zùstane vùèi bøehu stát.
A pøed pøídí vás stejnì neuvidí.“
Bakulatùm jsem to vysvìtlil, ale asi
špatnì. Pramice Civetta se Šíšou na kotrèi
si to namíøila pøesnì mezi dva remorkéry.
Nejdøív jsem nad Labem na Šíšu øval, pak
jsem zavøel oèi a nakonec omdlel.
Když jsem se probral, stál nade mnou Šíša
a øekl: „Vyhráli jsme to, nikdo se
neodvážil jet tak pøímo k protìjšímu
bøehu, jako my.“
Omdlel jsem podruhé.

2. Jednou priel na palubu reform Vosátka,
pozor pohov, jo reform Vosátka.
Zacal na nás nadávat, e nejsme posádka,
pozor pohov, e nejsme posádka.
Paluba je hladká, kde se vzala, tu se vzala,
spadla na nej kladka a ta mu dodala.
Na pohreb jsme zavolali vechny
z posádky,
pozor pohov, na pocest Vosátky.
Ref.:
3. Ten, kdo zail opravdovou bouri na mori,
pozor pohov, jo bouri na mori,
toho nechte vypravovat, ten at hovorí,
pozor pohov, jo ten at hovorí.
Málokdo to snese, blesk do lodi kdy uhodí,
a ten kdo se trese, se na lod nehodí.
Kdo se trese, ten se na lod vubec nehodí,
pozor pohov, jo vubec nehodí.
R: Kapitána Korkorána z boure teko
dostanou,
má pro testí na zápestí kotvu vytetovanou.
/: A kdy se tajfun zvedne, boure rozklatí,
na Korkorána tohle neplatí.
Kapitán se na svý lodi
u soudku rumu neztratí. :/
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MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO SKAUTY A SKAUTKY 2/2016, PRO SÍ VODNÍCH SKAUTÙ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTÙ

Co zpívala Majdalenka
o nejslavnìjím øíèním kapitánovi

K
2/2016

PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

Pøedstavím ostatním sjízdné øeky nebo vhodná
místa pro plachtìní a struènì je popíu.
Na internetu najdu aktuální stav øek
a podle nich urèím, které jsou sjízdné.
(VD 3)

Kapitán øíkal, že teï je vodáckou módou
jezdit divoké i nedivoké vody na raftu, ale
že vodní skauti pùvodnì vznikli jako skauti
námoøní a pøedevším se uèili ovládat
všechny èluny, které sloužily
k vybavení velkých plavidel šalupy
a gigy. Zakladatel skautingu
Robert Baden-Powell mìl vodní skauty
rád a nakreslil pro nì slavný obrázek
„Sám øiï svùj èlun“.
A øíkal, že vodní skauting je vhodný
i pro lidi ve vnitrozemí.
alupa je jednostìžòová plachetnice
s vratiplachtou, vrcholovou plachtou
a kosatkou nebo modernìji
s trojúhelníkovou bermudskou plachtou
a kosatkou. Šalupy se používají jako lodì
spojovací, rybáøské a sportovní. Gig je
veslice užívaná k pøepravì zboží, posádky
èi cestujících, døíve jako záchranný èlun
(dnes bohužel i k pøepravì imigrantù
do Øecka a Itálie)
Naše pramice P550 je gigem i šalupou.

Pøed více než sto lety spouštìl potápìjící se
Titanic otevøené záchranné èluny,
z nichž se nìkteré pøevrhly a jiné byly
zalévány vlnami. Pøed nìkolika lety
byli cestující výletní lodi Costa
Concordia zachraòováni èluny proti
pøevrhnutí a potopení zabezpeèenými
tvarem i provedením. Myslíte si,
že my se máme vìnovat už jen
kanoistice èi raftingu na „chlupaté vodì“?
Já myslím, že ne. Vždy i my máme své
moøe, jsou to vodní cesty na øekách
a kanálech. Nechci se pøít, zda je náš stát má
pro lepší dopravu rozšiøovat nebo pro
zachování pøírodních krás chránit, ale zkuste
si alespoò jednou vychutnat plavbu mezi
velkými plavidly, proplujte zdymadly
a všimnìte si, že krajina z øeky vypadá zcela
jinak, než ze silnice nebo železnice.

P550
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Dolní Labe, to u je jako moøe.
Je to úsek od soutoku s Vltavou u Mìlníka po státní hranici u Høenska.
hrad Støekov

SRN
Státní hranice

Høensko

VYEHRAD

Dìèín

Ústí n. Labem
Støekov
Litomìøice
Èeské Kopisty
Lovosice

Vedle motorových lodí
brázdí Vltavu a Labe
i historické kolesové
parníky saských rejdaøù.
Èeské republice zbyly
už jen Vyšehrad a Vltava.

VLT
AVA

tìtí

už vlastnì není
dopravou, protože vlaky a autobusy to zvládají mnohem
a mnohem rychleji. Pøeprava zboží, která není závislá na ušetøeném èase,
ale na ušetøeném palivu, však vodních dopravních cest stále využívá.
Nákladní èluny (pøedkové našich pramic) se svazují do sestav,
které jsou pohánìny remorkéry. Dnes se nejvíce využívají
remorkéry tlaèné, protože se sestavou lépe manévrují.
Øíèní osobní lodní doprava

D. Beøkovice
Roudnice n. Labem

Mìlník

Kralupy n. Vltavou
Neratovice

Po pìti jezech se zdymadly pøichází nejvyšší pod hradem Støekov
(Masarykova zdymadla). Je to pøedposlední pøehrada na Labi, další je až pøed
Hamburkem. Planovaná stavba zdymadla u Dìèína je nejistá, protože zasahuje do
evropské pøírodní oblasti Èeskosaské Švýcarsko.
Zde více než jinde platí,
e malé a sportovní plavidlo musí dát pøednost velkým plavidlùm.
Je proto dobré vìdìt, co zde mùžeme potkat.

Tlaèná sestava
Øíèní motorový
nákladní èlun

ÈSPL

Pøívoz

je vždy oznaèen zeleným „balonem“,
je-li pro více lidí, pak žlutým dvojkuželem.

Boèní sestava
55

Vlajka
provozovatele

55

CHEMA 2

Vlajka
státu

BESKYD

Y

BESKYDY

Osobní lodì mají vyvìšenu vlajku státu, kde jsou registrovány a vlajku provozovatele.

Na dolním Labi pracuje i remorkér Beskydy, který je zvláštní nejen tím, že je to
remorkér vleèný, ale i tím, že má kolesový, pøesnìji zadokolesový pohon.
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