NÁMOØNICKEJ BÁL
Valdemar Matuka

G
Vlajky krásnì vlály a v pøístavu byl bál,
A7
G
D
C
my na palubì stáli a já na bendo hrál,
G
a holky byly krásný a umìly se smát
G
C
a vichni byli astni
D7
G
a
kadej tam byl rád.
Refrén:
G
I pro pána krále, tak pojï a zpívej dál,
A7
D
G
C
je nedìle a v sále je námoønickej bál,
G
i pro pána krále, tak pojï a zpívej dál,
G
G
C
D7
je vesele, je nedìle a námoønickej bál.
Dvì se mi tam líbily a tøetí jetì víc,
a co mi vechno slíbily vám nechci ani øíct,
a dávaly nám øízky a mìly prunej krok
a vechny rády whiskey a taky rum a grog.
Refrén: I pro pána krále
(o pùltón vý)
Ná bocman jménem Líkok a jinak príma kluk
pak pil i kozí mlíko a bylo mu to fuk,
a byl tam taky funebrák, no, takovejdle
chlap,
ten ztratil brejle, neví jak, a pak si na nì láp.
Refrén: I pro pána krále

To už je dávno, kdy byly pramice døevìné
a kdy jsme se nestydìli a nebáli pádlovat
po takovém „voleji“ jako je Labe mezi
Roudnicí a Dìèínem. V Ústí jsme obvykle
spávali na termálním koupališti Brná
a vìdìli, že na protìjším bøehu ve Vaòovì
bývají ve slavné plavecké hospodì Kotva
slavné plavecké plesy.
Po veèerce jsme pramicí pøepluli Labe,
abychom se pozdravili s místními a pøi
tanci pøesvìdèili, že vodák
má také nožièky.
Jednou, když jsem sedìl zády
k pøeplnìnému sálu, mne jedna sleèna
požádala o tanec. Vyhovìl jsem, ale brzy
se nestaèil divit. Její taneèní kreace
spoèívaly ve dvou úklonách vlevo, dvou
vpravo a tak poøád dokola, nic víc.
Vaòovští øvali smíchy, moji páni dùstojníci
také, zvláštì, když mi sleèna po taneèku
podìkovala slovy: „Seš prima kluk.“
Až pozdìji nám místní prozradili, že
sleèna se svou partou pøišla
na víkendovou propustku z nedaleké
psychiatrické léèebny.
No, alespoò jsem se nauèil nový
námoønický tanec.

(o pùltón vý)
A s holkou sladkou jako fík byl kadej nóbl
pán
aè byl prostej námoøník anebo kapitán,
a v kupkách seno stálo, tak suchý akorát
co vám se potom dálo, u nemusíte znát.
Refrén: I pro pána krále tak pojï a zpívej
dál,
jen vesele, je nedìle a námoønickej bál,
i pro pána krále, tak pojï a zpívej dál,
je nedìle a v sále je námoønickej bál!!!
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Co zpívala Majdalenka

K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

Na letošní rok pøipadá sté výroèí
nejúspìšnìjší bitvy rakousko-uherského
námoønictva, jehož významnou souèást
tvoøili Èeši. 15. kvìtna 1917 napadlo
Rakousko-uherské loïstvo
protiponorkovou bariéru Otrantského
prùlivu. Tu vytvoøily státy Dohody, aby
v Jaderském moøi zablokovaly nepøátelské
ponorky. Bitva byla úspìchem rakousko-uherských lodí, které s minimem ztrát
vážnì narušily protiponorkovou bariéru.
Váleèné lodì Dohody pøitom mìly v bitvì
výraznou materiální pøevahu, které ovšem
nevyužily. Dohodì byly potopeny
2 torpédoborce, 14 trawlerù a 2 nákladní
lodì, poškozeny køižník Darmouth,
1 nákladní loï a 3 trawlery.
CK Marinì byl pouze poškozen køižník
Novara.
Rakouská
vlajková loï
Sankt Georg

4/2017

Jonáš si poøád jen pøipomíná námoøní
bitvy, ale že si námoøníci ve volných
chvílích také užívali tance a písní,
musím pøipomenout já.
V dnešních Mod/krých stránkách se spolu
podíváme, jak po vodácku plnit nìkteré
odborky, tøeba z oblasti umìlecké.
Vìdìli jste napøíklad, že námoøníci na
palubách lodí tanèili? Svá tìla museli
protáhnout i za bezvìtøí, kdy se nelezlo po
lanových žebøících a neládovala dìla.
Na lodi proto byl vždy nìkdo, kdo hrál na
housle nebo harmoniku, aby ostatní mohli
pøi jejich melodií rytmicky skotaèit a to
nejen Skotové. A na malé ploše lodní
paluby tak prý vznikl tanec step.

Britský køižník
Darmouth
Rakouský køižník
Novara
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Skautská odborka Taneèník Taneènice

Skautská odborka Námoøník Námoønice

Uchazeè o tuto odborku má nejen rozvíjet své pohybové nadání,
ale má též umìt zaøazovat taneèní prvky do oddílové èinnosti.

”

Doplòující podmínky Ukaž se :
”
Pøipravím a odvedu
program pro družinu/oddíl, který bude
obsahovat taneèní prvky v rámci
netaneèního programu.
7 Taneèní rozcvièka. Uspoøádám
táborovou rozcvièku celého oddílu, tábora
na taneèní téma.
3 Tanec a pohyb.

Pro tuto aktivitu, ale i pro fitky na schùzkách nebo výpravách mùže posloužit jakýkoli
druh stepování – vodák má také nožièky!
Historie nám øíká, že stepování vzniklo z tancù irských, skotských a afrických
pøistìhovalcù do Ameriky. Asi ano, ale ti všichni pøipluli na lodích, na jejichž malém
prostoru sloužil k protažení tanec na místì, pøípadnì starší
bratr stepu – námoønický tanec.
Ostatnì, i køížovkáøi znají heslo MATELOT = starší námoønický tanec
Schválnì: Zkuste si nejprve volné podupávání a postupnì propracujte, tøeba se nìkdy
blýsknete na nìjaké pøehlídce nebo na plesovém vystoupení.

Uchazeè o tuto odborku má pomáhat uplatòovat námoønickou
symboliku a romantiku pøi pøípravì jednotlivcù i posádek
na plnìní vodáckých doplòkù stezky.
Základní aktivity „Dokaž to“:
B Moøe a národy. Pøipravím hru, do které zakomponuji
vliv obchodu a technických znalostí na moøeplavbu.
Doplòující podmínky „Ukaž se“:
1 Model. Na vlastnoruènì sestaveném modelu
souèasné nebo historické lodi pojmenuji její hlavní souèásti.
Blíí se Navigamus s tématem Plavby admirála Èeng Che
a pøípravná soutìž v Kapitánské poštì. Právì ty mùžeš oddílu a posádce
pomoci dobøe obstát.

Optimist

Souèasná džunka
Porovnání lodi Èeng Che s Kolumbovou lodí Santa Maria.

Loïstva èínského císaøe se plavila na džunkách. Tento typ lodi brázdí moøe a oceány
už více než dva tisíce let a pokud se nìco mìní, tak nanejvýš použité materiály.
Typická džunková plachta byla pùvodnì ze štípaného bambusu,
dnes se používají laminátové žaluzie. Admirál Èeng Che prý mìl lodì až 170 m
dlouhé (skoro dvì fotbalová høištì) o devíti stìžních a pøepážkové konstrukci, naše
nejmenší tøídová loï Optimist se džunce podobá tvarem i oplachtìním.
Džunky obdivoval již Marco Polo,
ale v jihovýchodní Asii plují stále,
jedna dokonce ještì nedávno kotvila
na Vltavì (dnes brázdí vlny Jadranu).
Džunka Esperanza kapitána Petra Žáèka
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