
O jednom pakování. 
 Jako každý,kdo nějaký ten den jezdil ,jsem musel někam pakovat.V 
červenci 1961 jsem byl poslán na tankán M II. do Magdeburku,abych 
vystřídal Standu Sachra-řečeného Fíru,který se měl ženitJel jsem,jak 
bylo zvykem,vlakem.Už nevím proč,ale prvně do Drážďan,kde jsem 
vyfasoval na knihu marky od dispečera-tehdy J.Porazila.Na Ostragehege 
jsem musel z nádraží  s bágly pěšky,protože,jsem na tramvaj neměl ani 
fenik.Pak už přes Lipsko do Magdeburku.Tam jsem přijel po půlnoci.Do 
přístavu jsem si vzal už taxíka.Na kulturáku všechno zavřeno,tak do rána 
jsem prokli-mbal na lavičce,z které mě ráno probudil dispečer F. 
Gottwald.Samozřejmě po tankánu M II. ani slechu ani vidu.Tak se začalo 
zjišťovat,kde vlastně je.Našel se ve Štětíně.Večer mě Hartwig-/technik a 
zaměstnanec pro vše/ odvezl na nádraží.Jel jsem do Berlína,před ním 
byla ve vlaku policejní kontrola dokladů cestujících,První sovětská a 
potom východoněmecká./Bylo to před postavením zdi v Berlíně./Byla už 
tma a vlak do Štětína jel až za několik hodin.Celní kontrola na 
německých hranicích proběhla v pořádku.Jen se mě ptali,jestli mě do 
Polska Poláci pustí,když v modré knížce nemám napsáno ani řádek 
polsky.Sebevědomě jsem řekl,že je s  polskou stranou domluveno,kdo 
má v pase permit do NSR. ten  oni uznávajíi i pro vstup do jejich 
země.Tehdy se začalo s pozvolným bojkotem Hamburku a začalo se 
zase jezdit do Štětína,ale nestačilo se to než touto dohodou 
zajistit.Ovšem to věděli pohraniční orgány jen na vodních 
hranicích.Takže po přejezdu vlakem do Polska nastal problém.Celníci 
kontrolovali modrou knížku horem dolem a nenechali si nic 
vysvětlit.Vyvedli mě z vlaku jako zločince,všichni z oken vlaku koukali jak 
mě vyvádějí.Prý špion. Odvedli mě do nějaké kanceláře.Tam mě 
důkladně prohlédli.Kroutili hlavou,že mám v baglu pekáček a hrnek.A 
zase mezinárodní hatlamatilkou jsem všechno vysvětloval.Pročítali 
všelijaké úřední věstníky a někam telefonovali. A pak najednou 
fofr,pomohli mi sbalit bágly a honem honem.Věci mi vzal jeden voják a 
utíkali jsme přes koleje za tmy k nákladnímu vlaku.Tam mi pomohli vlést 
do posledního vagonu do budky brzdaře.No a já slavnostně jel s 
brzdařem do Štětína.Hezky jsme si mezinárodně popovídali.Jenže ten 
vlak jel jen na nějaké nákladní nádraží poblíž Štětína.Tam končil.Já jsem 
vystoupil a oni mi rukou ukázali kudy mám jít.Tak jsem šél.Uviděl jsem 
řeku,ale nikde nic,jen pustina.Po chvíli chůze jsem potkal policistu,Od 
toho jsem se dověděl,že mám dojít na zastávku autobusu,kterým se 
dostanu na konečnou tramvaje a ta,že jede do Štětína No jo,ale já neměl 
žádné zloté.Tomu policistovi se mě zželelo a světe div se,aniž bych po 
něm něco chtěl dal mi peníze.Nechtěl jsem být nic dlužen,tak jsem mu 
dával všechny drobné feniky co jsem měl,ale on si nechtěl nic vzít,ať si 
to vyměním v bance.S velkými díky jsem se s ním rozloučil a šel 
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dál.Autobus nejel,tak jsem kráčel několik  km.k tramvaji.Tou už jsem jel 
do Štětína V tramvaji jsem se ptal průvodčí,kdy mám u přístavu 
vystoupit.Ta dělala,že nerozumí.Potom najednou,že jsme  u portu ať si 
vystoupím.No jo, ale u portu námořního.Tam mi ve vrátnici řekli,že naše 
námořní loď již odplula.Omyl se vysvětlil a já kráčel další štreku dál až k 
Odře mostu Dlugemu.Pod  ním jsem uviděl konečně náš tankán.Už 
nevím,kdo měl větší radost,netrpělivý Standa nebo já.A zase byl fofr s 
kapitánem Hurým jsem vyfasoval u dispečera zloté,rychle nakoupil něco 
ke snědku a hned jsme odpluli na Štětínský záliv směr Anklam a dále 
pak po říčce Pene do Jarmen.Byly to zajímavé zážitky z jednoho měsíce 
byly pak dva.Dobrodružné plavby po zálivu v bouři v nocích.Plavby 
kolem Berlína,kdy se potápěly staré čluny na přístupech do Západního 
Berlína.Zajímavé vzpomínky.Vozili jsme tenkrát z Jarmen melasu do 
Gentina.Cestou tam jsme ze Štětína  vlekli  dva čluny,které od nás bral 
traktor a my od něj čluny do Štětína.U plavebních komor se poměrně 
dlouho čekalo,takže byl i čas na hledání hub.Na říčce Pene plavaly 
ostrovy rákosů a ten se nám namotal na lodní šroub.V Anklamu nám ho 
pak uvolnil Potapěč.Byla to událost přijel námořní kutr s veškerým 
vybavením to je kompresory atd.Prvně v životě jsem viděl námořního 
potapěče v těžkém skafandru,kterého oblékali dva lidé.Byl to člověk s 
prošedivělým fousem,tlustým bílým svetrem.Prostě potapěč jak ho 
člověk znal jen z obrázků.Po dvou měsících jsem jel domů,ale už přímo 
vlakem ze Štětína do Prahy.Ale málem k tomu už nedošlo.Při chůzi na 
nádraží podél Odry mi kolem hlavy těsně proletěla cihla,kterou hodil 
nějaký opilec,který pak skočil oblečený do Odry.Byl jsem rád že nejedu 
domů v rakvi.A tak zkončilo jedno z mých zajímavých putování. 
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