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Novoroční předsevzetí.  

 

Tak se zase sešli v Ouplavu, staří pánové, všichni už pár pátků prěs osmdesát. Ucucávali pivo, 

sem tam slovo, sem tam odmlka, co už si taky po všech těch letech povídat, všechny příhody 

svých životů i svých lodí už probrali tolikrát, že už je to ani moc nebavilo se o nich dál 

vybavovat. "Hergot, povídá Džony, teď jsem si vzpoměl, víte, že v Marienbrücke osedla 

vana"? "Člověče co nám to tady povídáš za novinku, vždyť ta zpráva už visí na Čepslovejch 

stránkách aspoň tři dny. Dneska od rána pouští Střekov nadlepšení vody a kolem poledne se v 

Drážďanech zvedne voda na čtyři hodiny vo dvacet čísel, tak to sundají a popojedou dál proti 

proudu. Už to vypadalo, že tam na to budou muset poslat Beskydy, ale nakonec to vyřešili 

nadlepšením vody". A už se debata rozběhla, znovu se probíralo, kdy, kdo a kde byl nasedlý a 

jakým způsobem ho dostali dolů, kdy strhávaly člun z písku tři šlepáky a nakonec ho museli 

stejně odlehčit, kterých akcí se který z nich zůčastnil a o kterých jen od očitých svědků slyšel, 

ale posléze debata zase zkomírala a když hladinka v půllitrech klesla do poloviny odumřela 

docela. "Hergot chlapi, pozítří je Silvestra, jak ho budem slavit, sejdeme se tdy v Ouplávku"? 

Zeptal se Seržant. 

"No to nevím", povídá Džony, "je to pár dní co jsem se vrátil z nemocnice se žlučníkem, a od 

té doby jím jen vařenou mrkvičku a podobné fujtajbli. Dcera si dala už předběžné novoroční 

předsevzetí, že příští rok, špek, ovar a podobné pochoutky ani neochutnám a vy víte, že se po 

nich můžu utlouct. Vy se tady na Silvestra budete cpát ovarem aby se vám protáh splávek a to 

já bych asi neodolal, takže asi nepřijdu". "Ani já nepřijdu", povídá Lexa, "moje žena už si dala 

taky novoroční předsavzetí, že od Vánoc přestanu kouřit a hned mi zabavila čibuk. Na 

Silvestra bude plnej Ouplav a samý kuřáci, to mi nestojí za ti pokušení, sejdeme se tady spolu 

radši až pár dní po Silvestru, možná přijdou i Komodor s Jestřábem, zatím prej taky trochu 

postonávájí, tak se jich pak zeptáme jaké předsevzetí si dali jejich ženské"? "Herrgott, povídá 

zase Seržant, to já musím taky říct svý starý, aby pro mně nějaký předsevzetí na ten novej rok 

vymyslila. Jo, už to mám, poradím ji, aby si předsevzala, že mi celý rok nepřinese z krámu víc 

jak tři piva denně. Kdo se taky s tím sklem na starý kolena má tahat, že jo. To radši zaběhnu 

sem do Ouplavu, sem tam i přes den". "Tak dědci dopijem a dem". Dopili a šli. 
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