
Kupředu do minulosti. 

Vážení kamarádi, přátelé a bývalí spolupracovníci. 

Dovolil jsem si použít pro svoji žádost název pořadu ČRO 2, moderátorky Martiny Kociánové. 

Prosím Vás všechny o pomoc. Všechny, které jsem za mého krátkého účinkování na šífortě, v učilišti, 

nebo hospodě někdy potkal. Rád bych si ve své hlavě, na sklonku svého velmi pestrého života 

zesumíroval vzpomínky na učiliště a šífort. Má paměť vykazuje značné výpadky. Jako mladý 

nerozvážný jsem nemyslel na budoucnost, přítomnost byla „důležitější“, tudíž jsem si nepsal deník a 

dnes, už si nejsem schopen vzpomenout, s kým jsem kdy jezdil. Je možné, že jste to zrovna Vy, nebo 

někdo jiný? Z tohoto důvodu Vás prosím, abyste mi pomohli uspořádat vzpomínky. Pokusím se 

v kostce nastínit své působení u ČSPLO. Do učiliště jsem nastoupil v roce 1965. Ve druhém ročníku 

učiliště jsem napakoval začátkem listopadu 1966 spolu se Svatoplukem Štěpničkou, na ZKMR Blaník. 

Kapitáni tam byli pánové Kochman a Obrmajer. Jeden strojník byl zřejmě František Horák, loďmistry, 

strojní asistenty si nepamatuji. Jeden lodník snad byl Jaroslav Berka. V tu dobu tam byla paní 

kuchařka, která odešla v prosinci 1966 do penze. V lednu 1967 nastoupila velmi mladá svobodná 

kuchařka slečna Jana Mašková, dcera paní Maškové uklízečky na internátě „Klášter“ na ul. Lázeňské 

v Děčíně. 18. ledna 1967 večer při vytahování vlečného lana jsem si přivodil úraz a loďmistr mě vezl 

do nemocnice v Rosslau, odkud jsem byl následně převezen do nemocnice v Coswigu /Anhalt/. Tam 

mi amputovali palec na levé ruce.  Vlek druhý den pokračoval do Magdeburku a na zpáteční cestě mě 

loďmistr vyzvedl ze špitálu, a vlakem jsme jeli do Klein Wittenbergu. Do Děčína jsem pak jel jako 

balík, a tam bylo ukončeno mé první nalodění. V srpnu 1967, již ve třetím ročníku jsem napakoval na 

„Sokola“ MN 4202, kpt. Oskar Rechtig, ale těsně před odjezdem jsem byl převelen na „Jestřába“ MN 

4203, aby bylo umožněno novému podnikovému právníkovi si udělat cestu do Hbg. Na Jestřábu v tu 

dobu byli kpt. Šindelář a Štekr. S Jestřábem jsme v Ú/L na Větruši prováděli opravu motoru. Tenkrát 

podnik dostal „Rudý prapor“ ministra dopravy Al. Jindry a byli jsme celá posádka na slavnostním 

předávání v restauraci Větruše. Mezi tím se vrátil Sokol, a já jsem šel zpět. Nyní již velel Sokolu kpt. 

Václav Matějka, jeli jsme do Hbg. Při této cestě byl lodníkem absolvent SPŠSaD ze staré rodiny plavců 

ze Žlebu, který pak nastupoval studium na VŠ. Tenkrát byl plný přístav banánů, kam se člověk podíval, 

tam byla šuta s banány. Naložili jsme fosfát, a jeli zkušebně do Kolína. Na zpáteční cestě jsme 

poškodili kormidelnu v kolínském mostě. Na Mělníku bylo v ten čas zrovna vinobraní. Nastoupil kpt. 

Ant. Otčenášek (bezvadný chlap), naložili jsme ocelové roury, a hurá dolů do Hbg. Začátkem listopadu 

1967 jsme zasedli do školních škamen, abychom pobrali trochu vědomostí a rozumu. Poznámka: 

obého se mě stále nedostává. Po šesti týdnech jsme ukončili teoretické vzděláváni, a po vánočních 

svátcích nás pan St. Kopřiva alias Vágus rozdělil na plavidla. Já a Standa Kasík jsme skončili na člunu 

689? u Karla Holuba, kde byl lodník Ant. Kopejsko, toho roku byla krutá zima a ta nás na delší čas 

uvěznila v Ú/L. Dva nezapomenutelné zážitky z této zimy, použití latríny na břehu při – 20°C a 

koupání otužilce, který čekal, až traktor rozbije led.  Při naší poslední cestě na tomto plavidle byl 

lodník Karel Aur. Vezli jsme čirok, byli jsme na bloky ve vleku Lodi Mládeže, a při výjezdu z kanálu 

v Geesthacht jsme přišli k poškození, a do Děčína jsme čerpali vodu. Ihned nás vzali na vykládku, a po 

vyložení na loděnici. Poslali nás na pár dní domů, a když jsme se po týdnu vrátili, nestačili jsme se 

divit. Člun už byl po opravě na cestě dolů. Pan Kopřiva nás poslal do Holešovic na člun 664? Adolfa 

Wimmra. V Holešovicích jsme vykládali rybí moučku, a jelikož nebyly vagony, vykládka trvala 5 týdnů. 

Naložili jsme a vyrazili do Hbg. Jelikož se již blížil termín závěrečných zkoušek, byli jsme převeleni na 

„Ludmilu“ MN 5305 a posláni šupem do Děčína. Na této rychlolodi byl lodník Venca Kámen ( bývalý 



kuchař). Po úspěšném absolvování OU ČSPLO koncem června roku 1968, jsem se pln elánu a 

odhodlání vrhl (obrazně) do vln tehdy ne moc čistého Labe. Začátek nebyl příliš slavný, cestoval jsem 

vlakem se spolužákem a kamarádem Jaromírem Miturou, a protože zpoždění bylo u ČSD na denním 

pořádku, a cesta z Moravy se nám neplánovaně protáhla. Z Prahy jsme jeli v jídelním voze Vindobony, 

a to bylo náročné. Tím se stalo, že jsme se hlásili u disp. M. Šindeláře až v poledne. Za trest na 

loděnici na poláka Fr. Pilaře. Za pár dní jsme už byli na vodě, které bylo málo, a liftovalo se ve 

Hřensku. Párkrát jsme otočili Hřensko - Loubí a opět jsem byl převelen na loděnici, nyní na Jeseníky, 

ke kpt. V. Lochmanovi, strojní asistent tam byl Josef Valíček z Hroznové Lhoty. Změna je život, proto 

jsem byl převelen na člun 692? Míly Marcína. V Ústí/Labem k nám napakoval Jan Holíš a pokračovali 

jsme dál do Neratovic. Na Mělníku jsme naložili uhlí do Gasswerku, ale tuto cestu s námi absolvoval 

kormidelník Láďa Klimeš. V Mgb. V restauraci Stadt Prag nám nějaký germán dával politické školení 

(konec července 1968) o kontrarevoluci v ČSSR. Zpáteční cesta se solí do ČSSR. Vyložili jsme sůl a opět 

uhlí. Po cestě dolů nám bylo divné, kde se v Sasku vzaly vojenské čluny z Cumlosenu. Vykládali jsme 

uhlí v Gasswerku a ráno před šichtou 21. 8. 1968 nám došel říci nějaký germán, abychom si pustili 

rádio, že jsme okupováni. Míla Marcín měl rádio Akcent, na které nebylo možno téměř nic chytit, 

nicméně jsme to rádio donutili, aby hrálo, a to nám potvrdilo tuto smutnou zprávu. Po vykládce nás 

odtáhli před kancelář, kam byla soustředěna všechna plavidla z okolí, matně si vzpomínám, že jsme 

stáli vedle člunu kormidelníka Vrby (Maďara). Obklíčila nás policie, a my měli zákaz vycházení do 

města. Potom jsme po několik dní stávkovali a likvidovali zásoby plzeňského piva. Asi po týdnu se 

situace uklidnila a opět do Frohse a nahoru do Neratovic. V té hektické době se říkalo, že aby měl 

každý možnost emigrovat, tak se nakládalo do NSR. My vyrazili do Hbg., ovšem nikdo z nás blbců 

neemigroval. Náklad nahoru nebyl, proto nás poslali do Štětína pro cukr, který přivezlo MS Kladno, na 

kterém byl bocman Eman Novák (spolužák Míly Marcína), a lodník Venca Sýkora (ten nám dělal na 

učňáku krátký čas vychovatele). Ve Štětíně také byl na jiném člunu můj kamarád a spolužák Přemysl 

Šumpela z Prahy, kterému od té doby dlužím 30 východních marek, které už jsou v propadlišti dějin 

(Přemku, budíž Ti země lehká). Za ten dluh má u mě litr dobré slivovice, doufám, že se někdy 

potkáme (psáno ještě před jeho úmrtím). Nu bohužel se setkáme až tam nahoře. Kubánský cukr jsme 

vezli do Mělníka, kam jsme dorazili začátkem listopadu, po 6 týdnech na cestách. Z Ústí nás táhla 

nějaká 73xx a někdo z posádky byl z Litoměřic a udělal padla v Litoměřicích. To byl impuls k velkému 

tahu v baru Orion, U Raka na náměstí. Nálada mezi lidmi byla mizerná, a řádili jsme tam takřka sami, 

ale stálo to zato. V tu dobu byla v kanceláři na Mělníku moc hodná slečna Blanka Fouknerová ze 

Lhotky u Mělníka, její bratr byl také absolventem učiliště, ten už také bohužel není mezi námi. To byla 

doba, kdy jsem se kamarádil s „Čendou“ dlouhovlasým blonďákem, který si říkal Čenda Seemann 

z Vršovic. S Mílou Marcínem alias Gambuzínem a Honzou Holíšem alias Johanem jsem absolvoval ten 

rok ještě poslední cestu do Hbg.. Protože mi končila platnost permitu 31. 12. 1968 a já jsem začátkem 

prosince vypakoval. Ale byla to chyba, jelikož oni ještě před koncem roku přejeli hranice ve 

Schnackenburku. Po vánocích jsem byl převelen na loděnici na člun 621 k Zdeňkovi Fidrmucovi. Tam 

jsme byli na opravě až do půl března. Tenkrát jsem trávil většinu volného času s kamarády Pepíkem 

Maixnerem ( Ádou), Jardou Líbalem  a Michalem Petráněm (Pinďou) v děčínských lokálech, ponejvíce 

v Poště. To pro mě byla velice náročná univerzita (podobná plzeňským právům). V tu dobu tam na 

loděnici byl se mnou také lodník nějaký absolvent SPŠSaD původem snad až z Košic. Než jsme vyjeli, 

tak se vrátil lodník Alexej Kiš z Loun a ten lodník, který se mnou byl celou zimu na loděnici, musel 

odejít. Jednu cestu s námi v květnu 1969 absolvoval místo Zdeňka Fidrmuce pan Sokolovský z Lomu u 

Litvínova. Jeho syn v té době jezdil na ZKMR jako strojní asistent. Koncem června 1969 jsem nalodil 

na tankán (asi III.) „Melasa Maru“ kpt. Miroslav Ježek, a vozili jsme z Hbg. melasu do Ú/L  tam ji P 17 



nahříval a přečerpávala se do železničních cisteren. V srpnu byl velmi nízký stav vody a plavidlo 

vyvázáno v Rozbělesích. Když nebyla voda, tak nebyla práce a také peníze. V tu dobu také začínala 

tuhá normalizace, polehoučku nám diktovali, jak máme být ostříhaní a oholení, abychom 

reprezentovali vlast, a neuráželi třeba Waltra Ulbrichta. No a to je konec mé anabáze u plavby, 

pracovní poměr jsem ukončil k 1. 9.1969. Nyní již osmý rok pro Vás (a také pro sebe) tvořím tyto 

webové stránky, čímž jsem se opět dostal oklikou k šífortu.  

Tento výtvor jsem začal tvořit přibližně před dvěma lety. Posléze po různých přeinstalacích 

operačního systému a zálohování souborů, jsem koncept dlouho nemohl najít. Řekl jsem si, že to 

znovu psát nebudu, jelikož nejsem žádný psavec. Já to vždy všechno raději okecám. V mluveném 

projevu dělám méně gramatických chyb. Štěstí mě naštěstí ale neopustilo. Při hledání fotografií pro 

mého vnuka, jsem tento koncept včera objevil, dopsal, a nyní ho publikuji. 

Pokud jste dočetli až sem, tak Vám mockrát děkuji.  Zároveň se omlouvám za mou gramatiku a 

stylizaci. Chápu, že jsem zcela bezvýznamná osoba, a je možné, že si na mě nikdo již nevzpomíná. 

Přesto Vás prosím o pomoc a předem Vám děkuji. 

Kontakt:  SladecekMilan@seznam.cz  tel. 604 872 881 

                                         S pozdravem Milan Sládeček. 

 

Ve Zlíně, 14. 11. 2015 
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