
        Mokré střípky 

 

        Střípek 1 

   Bylo to začátkem léta, na podzim jsem měl nastoupit na vojnu, člun šel do 

revize, propadl mi permit, zkrátka samé mínusy. A tak mne šoupli na osobák  

DR. MIROSLAV TYRŠ. Jako předák tam byl Láďa N. a jsem byl zadák. 

Někdy, když kmenový kapitán potřeboval volno, tak nastoupil kpt. Škubal. Ten, 

nevím proč, Láďovi říkal Jéňo a mně zase Ňéňo. Při jízdě do Hřenska si vyhlédl 

kpt. Škubal téměř vždy dvě pasažérky, pozval je do kormidelny a nechal je řídit 

parník. Asi si dovedete představit, jak parník jel (jako když bejk chčije). 

Vystresované  kormidelnice uměl vyzpovídat a přesvědčit, aby jely s námi zase 

zpět. Při první plavbě ze Hřenska  byl parník většinou prázdný a téměř vždy se 

ozval rozkaz „Jéňo, Ňéňo ke mně!“ Pak následoval další rozkaz. Když zaznělo 

„ukažte dámám Císařský salónek“ věděli jsme, že to můžem zkusit, ale máme 

být slušní. Ukázat Modrý salónek znamenalo, že až tak slušní být nemusíme a 

ukázat Lodní vězení, to znamenalo neváhat! Nikdy se nespletl. 

   V neděli ráno se vyplouvalo z Ústí nad Labem. Sobotní poslední jízda byla až 

do Ústí. Kapitán, kormidelník a strojník to považovali za ztrátu času. Kpt. 

Škubal jezdil na motorce OGAR, tu jsme mu vytlačili na břeh již ve Hřensku a 

ten zmizel první, Ostatní dva byli z Děčína, ti si tam vystoupili a do Ústí jsme 

pluli jen dva lodníci a topič. Na můstku v Ústí na nás pak čekal kpt. Škubal, aby 

se přesvědčil, jak jsme dopluli. Vždy pro nás přivedl děvčata. Jak jsem později 

zjistil, byla to děvčata z lepších rodin, nechápal jsem, jak je sehnal, ale ta chtěla 

taky. 

 

       Střípek 2 

   Někteří kormidelníci byli buzeranti. Ne, nebyli to gayové, byli to chudáci, 

kteří vozili zlou manželku, která  je pérovala a oni to pak přenášeli na lodníky.  

U jednoho takového jsem jezdil, navíc jeho manželka byla protivná Němka. 

Jednoho dne, při jízdě proti proudu si pro nás vymyslel fajn práci. Vystěhovat na 

přídi kuchyňku, zvednout podlahu, oškrábat rez a natřít miniem. Byla to docela 

makačka, člun řady 72xx připlul z Odry bez jakékoliv předchozí údržby. Když 

jsme s Frantou večer začali uklízet vercajk, objevil se kormidelník a začal 



buzerovat. Že jsme se celý den flákali, rez je špatně oškrábán a nátěr odflinknut. 

To už se ale ve mně vařily chcanky. Rozmáchl jsem se rukou, ve které jsem 

držel štětku plnou minia, proti jeho obličeji. Kormidelník měl ale postřeh a ruku 

mi srazil stranou, tím jsem ztratil rovnováhu a po čerstvém nátěru uklouzl. 

Pěkně jsem se v čerstvém miniu vyválel. A bylo po emocích. Kormidelník 

odešel, já jsem opravil nátěr. V Děčíně následovalo pochopitelně vypakování. 

Protože tenkrát nebyly ještě prací prášky, co praly dočista dočista, byly stopy po 

miniu na manšestrácích několik let, až do konce jejich životnosti.  

 

      Střípek 3 

   Pamatujete se ještě, když se zastavil vlek a šlo se na nákup? V té době ještě 

nebyly sámošky, nakupovalo se často u soukromníků. Z němčiny jsem znal jen 

několik slovíček a tak nákup byl pro mne docela problém. Už ani nevím kde to 

bylo, u řezníka jsem si koupil bůček a chtěl jsem si koupit ještě sterilované zelí. 

V malém krámku jsem požádal prodavačku o ein Glass weisse Kohle. 

Prodavačka na mne vykulila oči, nechápavě vrtěla hlavou a něco mi říkala, 

čemuž jsem vůbec nerozuměl. Zoufale koukám po regálech. Uspěl jsem a rukou 

ukázal na sklenici se zelím. Ach só, řekla prodavačka, Weiss Kohl. Jedno e navíc 

mne málem připravilo o vepřo-knedlo-zelo. 

        Střípek 4 

   Při každé návštěvě Hamburku, bylo téměř povinné, naštívit „Kopec“. Dali 

jsme dohromady partu a vyrazili. Byl mezi námi i Tonda H. Brouzdali jsme po 

Repperbahnu, až jsme se dostali do Herbertstrasse. Náhle se z každého druhého 

okna začalo ozývat „Tony komm, Tony komm“. Byli jsme z toho na větvi, ale 

Tonda tenkrát zůstal s partou. Později jsem se dozvěděl, že Tonda chodil za 

kurvama na dluh, či někdy i zadarmo. Je to divné, že? Že by platilo na velikosti 

záleží! 

 

 

 

 

 



        Střípek 5 

   V dobách, kdy se začalo vozit uhlí do Kolína, jsem jezdil na MN 620x jako 

lodník. V Kolíně se mi podařilo klofnout celkem slušnou, rozvedenou kost. 

Jednou to vyšlo tak blbě, že jsme do Kolína připluli v pátek, vykládat se mělo až 

v pondělí a tak jsem se rozhodl, že pojedu k rodičům. I přes naléhání mojí milé, 

abych zůstal, jsem jel domů. V pondělí, při vykládce, odešel kapitán kamsi do 

města. Po vykládce jsme ještě kousek popojeli. To abychom stihli středeční 

nakládku uhlí ve Vaňově. Ale v Roudnici zastavujeme, uvázali jsme loď a 

kapitán odchází do města. Později při povídání v kormidelně, se mi kapitán 

přiznává, že využil mé nepřítomnosti a strávil s onou rajdou víkend, což 

nezůstalo bez následků. Naštěstí stačilo na vyléčení několik injekcí antibiotik. 

 

         Střípek 6 

    Jak jsem se ji dříve zmínil, na člunu S-55x jsem měl kolegu Němce a tak jsem 

na vycházky chodil sám. Jednou v Magdeburku, jsem se odněkud vracel 

tramvají. Po nástupu, když se tramvaj rozjela a zakymácela, já stoje na 

nepevných nohou, snažil jsem se něčeho zachytit. U stropu byla jakási kožená 

páska (ta vedla ke zvonku), za kterou jsem se snažil chytit. V tom se za mnou 

ozvalo „ Du sch..ak, was macht Du?“. Rychle jsem se chytil něčeho jiného a 

otočil k průvodčí. Byla to zrzavá Uschina. Zasmáli jsme se tomu. Později, když 

jsem se s Uschinou sešel, naučil jsem ji ono slovíčko vyslovovat správně. 

 

          Střípek 7 

    Občas jsme v Magdeburku navštívili podnik Schvarze Adler. Jednou nás 

obsluhoval starý vrchní, aristokratického vzhledu i chování. Když se už mělo 

zavírat, však to všichni znáte, byla žízeň největší. Pan vrchní nám ale odmítal 

přinést další pití. Jeho odmítnutí někdo z přítomných komentoval „tak si vyliž 

pr..l“. Vrchní se uklonil a řekl „Jawohl“, což vyvolalo všeobecné veselí. Dodnes 

se nemohu zbavit podezření, že vrchní té větě rozuměl a svým výrokem si z nás 

udělal dobrý den. 

 

 



 

 

               

            

            

     


