
Učiliště 

jsem a asi nadále budu nostalgik,trochu jsem s zavzpomínal učiliště jak 
jsem ho viděl v roce 1977-1980.snad vás to nebude nudit a třeba si rádi 
zavzpomínáte  také na svá učební léta 

Když mi bylo 10 let, jela naše třída do Děčína na výlet. Nejprve ZOO a 
potom lodí do Hřenska. Na loď jsme čekali u restaurace u přístavu (U 
řízla),tehdy tam ještě stával můstek. Seděli jsme na navigaci a od Ústí 
podproudu si to plula Vltava (ZKMR) proplula kolem zahoukala a začala 
se točit do ouplavu. Pamatuji si jak dnes, že mě fascinovala, klidný a 
pomalý rytmus lodního motoru a kolesa co dělali vlny. Co jsem tenkrát 
netušil – proč teče voda z boku a co znamenají písmena ČSPLO. Optal 
jsem se jednoho spolužáka ten sice nevěděl proč teče voda z boku ale 
smál se mi, že nevím co je to za zkratku ČSPLO. To mě naštval a 
prohlásil jsem „nevím, co znamenají, ale já na téhle lodi budu jezdit ty 
ne“. Od té doby jsem měl jasno, co budu v životě dělat 
Přijetí na učiliště byla pro mne výhra. Asi nikdy nezapomenu na první 
ranní rozcvičku. Samo sebou jsem z domova na to nebyl a dodnes mám 
v podezření pana Eibla, že se chtěl tak trochu vytáhnout a taky ukázat 
těm „maminčiným mazlíčkům“ že to nebude procházka jarním 
Lisabonem tohle učiliště. Dvacet minut a většina z nás po schodech si 
musela pomáhat ručkováním po zábradlí. První dny byli hektické,bydleli 
jsme v nové budově tři třídy bažantů. Zvyknout si na vcelku přísný režim-
učební doba, nové lidi okolo,rajóny,rozcvičky,dílny kdy se vstávalo před 
pátou a PRÁVO LIDU-to zabralo alespoň první pololetí. Ani ve škole to 
nebylo až tak jednoduchý a mohlo se lehce stát, že jeden dostal 
košťátkem přes zadek, nebo pěstí do hrudi.ale vždy jsme věděli za, co a 
s odstupem času to shledávám jako jeden z kladů učiliště. Ono učit 
takovou bandu kluků a udržet si pořádek a respekt taky určitě nebyla 
sranda. Prvák a druhák jsme nejčastěji slýchali „jste elita národa“ ale 
také čtenář ať mi odpustí „ještě jste jen pára nad šífáckým lejnem“ ono 
se to tak nějak vše dobře snáší, když je jeden mladý a později když jsem 
šel na vojnu neměl jsem žádný problém  jen na vojně už to často nebylo 
tak fér. A úplně největší překvapení mě čekalo ve třetím ročníku, když 
jsme přišli po praxi do školy. Má třída měla sedm měsíců praxi v kuse 
(mimochodem nastoupil jsem jako plavčík na ZKMR Vltava). Tenkrát se 
snad všichni plavčíci podívali do Hamburku, všichni náležitě pyšní plný 
zážitků, že jsme si hned ani nevšimli změny, která se udála ve vztahu 
učitelů k nám, už jsme nebyli jen pára, vykali nám a snad tam byl v jejich 
chování cítit cosi jako respekt nebo spíš to byl pocit, že nyní nás přijaly 
do toho světa šífáků. 
Vyučenci z česplova učiliště byli, co já vím všude vysoce ceněný. Ať 
zůstali u plavby nebo ne, nemám potuchy o tom, že by byl některý bez 



práce, byl nešikovný a nebo si nedokázali poradit. Byla to dobrá škola 
nejen pro plavbu ale i pro život.                          Ďurďák Jan 

 


