Tøi køíe
Samson Lenk
Dmi
C
Ami
1. Dávám sbohem vem brehum proklatejm,
Dmi
Ami Dmi
který v drápech má dábel sám,
C
Ami
,,
bílou prídí alupa My Grave ,,
Dmi
Ami
Dmi
mírí k útesum, který znám.
F
C
Ami
R: Jen tri kríe z bílýho kamení
Dmi
Ami
Dmi
nekdo do písku poskládal,
F
C
Ami
slzy v ocích mel a v ruce, znavený,
Dmi
Ami
Dmi
lodní deník, co sám do nej psal.

Pomníèky v hlavách

Nìkteré pøíhody jsou takové povahy, že
není radno o nich vést zápis nebo dokonce
videozáznam. Pro takové pøíležitosti
máme zavedenu AKŠ, tedy
admiralitní kroniku šuškanou.
To je kniha s krásnými deskami, ale ani
jedna stránka uvnitø není potištìná.
Bodej, je to kronika šuškaná, o pøíbìzích,
o nichž se mùže pouze šuškat.
Funguje to tak, že obèas nìkdo vezmì
AKŠ do ruky, zalistuje prázdnými
stránkami, zasní se a øekne:
Pamatujete, jak ... ?

A vypráví tøeba o tom, jak se Šustil pøes
varování vrhl po hlavì do protrženého
jezu a po zbytek puáku nesmìl do
hluboké vody, neb mìl na
hlavì zakrvácený fáè.
Nebo jak nám na Dolánkách
uplavala špatnì pøivázaná pramice.
Nebo jak kdysi oddíl nastoupil
místo vlaku na Tanvald
do vlaku na Èeskou Lípu.

2. První krí má pod sebou jen hrích,
samý pití a rvacky jen,
chrestot nou, pri kterým prejde smích,
srdce kámen a jméno Stan.
R:
3. Já, Bob Green, mám tváre zjizvený,
tekot psa znel, kdy jsem se smál,
druhej krí mám a spím pod zemí,
e jsem falený karty hrál.
R:
4. Tretí krí snad vyvolá jen vztek,
Fatty Rogers tem dvoum ivot vzal,
,
svedomí mel, vedle nich si klek ...

Nebo ...

Rec: Snad se chtel modlit:
,,
Vím, trestat je lidský,
ale odpoutet boský,
,,
snad mi tedy Buh odpustí ...
R: Jen tri kríe z bílýho kamení
jsem jim do písku poskládal,
slzy v ocích mel a v ruce, znavený,
lodní deník, a v nem, co jsem psal ...

Nejen o blíících
se Duièkách navtivte svìdky
pøíhod pomníèky, a ty pøíhody
i ivotní pøíbìhy si povyprávìjte.
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3. stupeò skautské stezky
(Cesta vzduchu)

Svìt okolo nás - Pøíbìhy našeho svìta:
Vyberu si v okolí svého bydlištì nìjakou drobnou památku
(napø. Boží muka, pomník, hranièní kámen,
zastavení poutní nebo køížové cesty, kaplièku)
a zjistím o ní, kdy, jak a proè vznikla.
Také aktivity urèené pro všechny
Narvik
skauty mùžeme plnit s vodáckým
Pomník polských
zamìøením na námoønickou
námoøníkù
romantiku. Ve státech
1940
s moøským pobøežím si turisté leckdy
poøizují selfíèka s monumentem
vìnovaným rybáøùm a námoøníkùm.
Málokdo však ví, že podobné, i když
skromnìjší pomníèky najdeme i na
území vnitrozemské Èeské republiky.
Nìkteré pøipomínají bývalé
námoøníky z doby 1. svìtové války
Komárno
Tallin
a jejich pozdìjší úèast v odboji
Pomník sovìtské
Pomník námoøníkù
ve svìtové válce druhé.
carské lodi
Rusalka
1895

Reykjavik
Pomník Vikingùm
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dunajské floty
1945

A teï zase nìco ode mne

Námoønické pomníèky

Smutné jsou pomníèky a køížky na bøezích našich øek.
I ty navštivte, abyste si pøipomenuli osud kamaráda
a hlavnì, abyste se nauèili mít k øece a její vodì respekt.

Kolín

Èeským námoøníkùm

Praha Na Pertýnì

Èeským námoøníkùm

Na bøezích øek, potokù i potùèkù jsou k ochranì pøed mokrým neštìstím už
od barokních dob stavìny sochy sv. Jana Nepomuckého. Svatý Jan chrání
i plavce na Vltavì v proudech po nìm nazvaných svatojánské. Císaø
Ferdinand III. naøídil v roce 1640 splavnit øeku a projektem povìøil
strahovského opata Kryšpína Fuka. Ten po ukonèení prací vztyèil na skále
Sedlo tzv. Ferdinandùv sloup, který zde i se sv. Janem stál až do
zaplavení proudù Štìchovickou a Slapskou pøehradou v polovinì 20.století.
Skála zmizela pod vodou pøehrady, ale
Ferdinandùv sloup i socha byly pøeneseny na
bøeh pod hrází, kde je mùžete spatøit.
Potápìèùm to však nedalo a v r. 2008 umístili na
skálu v hloubce 43 m pod hladinou alespoò
jeho repliku.

Praha Olany

Èeským námoøníkùm

Na bøehu rybníka ve Stvolínkách stojí pomníèek skauta Jirky Bìlského Mahagona, který zde roku 2009 zahynul pøi nenadálé vichøici, která
zastihla Mahagonovu posádku vlèat na hladinì rybníka. Mahagon ukryl
vlèata v domku hrázného a vydal se pro další pomoc do tábora
vzdáleného jen 400 m. Náhlý a silný poryv vìtru však 100 m od úkrytu
vlèat vyvrátil nìkolik stromù a jedním z nich byl kormidelník zasažen.
Pøes témìø okamžitou lékaøskou pomoc ètrnáctiletý
Jirka po nìkolika dnech zemøel.

Trutnov

Pøerov

Rudolfu Wojtechovi
z lodi Szent Istvan

Františku Raschovi
z Boky Kotorské
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Kromì tohoto pomníèku vztyèili Libereètí
vodní skauti na bøehu øeky Nisy
v Chrastavì - Andìlské Hoøe døevìný køíž na
památku všech zesnulých èlenù
svého pøístavu.
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