
                      Vladimír Louda  

           Vzpomínky 

Mým prvním plavidlem, kde jsem vykonával funkci strojníka, byl 

„traktor“ M3. Začínal jsem v Děčíně s Jirkou Kozumplíkem, po 

několika měsících jsme byli posláni do Drážďan a o několik měsíců 

později jsme skončili v Magdeburku.  

Zmíním se o příhodě, která se mi stala již s jiným kapitánem. Říkejme 

mu třeba Karel. Byla sobota k osmnácté hodině. Měli jsme „padla“ a 

mezi námi proběhl asi takovýto rozhovor. „Vláďo, pojedeš s námi do 

Diesdorfu?“. „Ne díky, potřebuju dopsat dopis.“. Byl jsem zamilovaný 

až po uši. Karel věděl, že přemlouvat mě nemá smysl. „Jo, Karle, a v 

kolik ráno?“. „Dej si budíka na šestou. Pomůžeme zadokoláku s 

dvouma škopkama.“.   

Ráno, když jsem šel do strojovny připravit motory, všiml jsem si 

pootevřenými dveřmi Karlovy kajuty dámské paže. Zarazilo mě na ní 

bohaté tetování, za které by se nemusel stydět ani starý námořník. No 

co, kaptík je sám, je to jeho věc, pomyslel jsem si.   

Motory se rozběhly, po chvíli se vytvořil vlek, kluci ze zadokoláku mi 

podali „lano“ a já ho zajistil v háku. Ve vysílačkách proběhla krátká 

domluva a jelo se. Když už měl vlek za  sebou magdeburské mosty, 

Karel vzal do ruky dalekohled. Seznamoval mě, že k zadnímu člunu 

se právě dali policajti. „Asi někoho hledají!“, plácl jsem bez 

přemýšlení. Netrvalo dlouho a policajti se vázali k prvnímu člunu.  

V kormidelně bylo ticho. Když mi Karel řekl: „Podrž to!“, udělal dva 

kroky po schodech dolů, pak se otočil, mávl rukou a vrátil se ke mně 

nahoru. Po chvíli jsme viděli, jak se motorový člun dává k 

zadokolesáku. „Tak to se staví i u nás!“, proťal jsem hrobové ticho.  

Ani se na nás nevázali. Přirazili, jeden policajt překročil na naši 

palubu. Zasalutoval. Vidím, že spolu rozmlouvají, z náprsní kapsy pak 

vyndává fotku. Fotografii jedné hledané slečny, která se vyhýbá 

nástupu do výkonu trestu. A včera byla spatřena v Diesdorfu. Že 

hledanou vezeme my, jsem si byl jist, až když jsem spatřil Karla,  jak 

ukazuje  palcem dolů. Oba sešli po schodech do kajuty a po chvíli již 



všichni tři procházejí kormidelnou na palubu. Přiráží policejní člun, 

policajt a ona přestupují. A člun se nám po chvíli mění v tečku.  

 

V Magdeburku jsem později jezdil na TR 302. Kapitánem tu byl  tzv. 

„Kyklop“,  loďmistrem Franta Sekanina a na tento turnus k nám byli 

přiděleni dva noví lodníci. Kluci po vojně. Říkejme jim třeba Petr a 

Pavel.   

V pátek nám dispečer Hynčica do vysílačky řekl: „Potřebuju, 

abyste   sobotu a  neděli zůstali ve Frohse. Zítra budou další vagony, 

naložené vany pak vytáhnete na řeku. Ráno to upřesním. V pondělí 

vás stáhnu, máte zajištěné střídání.“ Tečka. V sedmnáct hodin nám 

chlapi v přístavu řekli, co už jsme věděli. Další vagony přijdou až v 

neděli dopoledne. Postupně jsme se vysprchovali, připravili večeři, 

někdo se dal do balení, někdo do úklidu. Jen kluci nám oznámili, že si 

skočí do Schönebecku na pivko.  

Nedělní ráno. Nikdo na nás nehulákal. Klid. Uvařil jsem si čaj, oblékl 

montérky a odešel se věnovat úklidu strojovny. Když se objevili kluci 

ve dveřích, stáli tam jak dva provinilci. Ani jsem se nestačil zeptat: 

„Co se děje?“, když mě Petr tak nějak tajuplně poprosil o kus smirku. 

A rychle dodal: „Ale jemný!“. 

„Velkej, malej, budete něco blejskat?“, zeptal jsem se. „Víte, my jsme 

včera sbalili dvě holky a ta jedna udělala Pavlovi na krku, no 

podívejte se, takovýho velkýho, no a von má doma holku a takhle by 

za ní nemohl přijít.“ Když jsem se podíval na ten krk, tak to byla 

hotová mapa Česka a ještě se Slovenskem. „Smirek vám dám, ale co 

tím vyřešíte?“, nechápal jsem. „Víte, já mu to smirkem protáhnu na 

celej krk, jako že ho švihlo lano.“  

Práce se povedla. Rána na krku byla asi osm centimetrů dlouhá. Určitě 

musela bolet. Ani  výsledek jejich snažení neznám. Na příští 

turnus  nám byli přiděleni  jiní lodníci. 

 



  

 

 

 


