
TŘI LUČNÍ KVĚTINKY 
aneb 
Kurva! Labe!!! 

 

Motto: 

Úryvek z dopisu od Jardy Tláskala těsně po návratu. 

„Evo,  ty máš ale odvahu – vzdyť tě ten dědek mohl utopit – divím se,  že trefil 
domů... 

Měla jsi štěstí cestovat s PANEM KAPITÁNEM,  posledním svého druhu . 
KOMODOREM Labske plavby....” 

 

 

Předesílám, že tyto soukromé vzpomínky jsou opravdu jen moje a vzhledem k počtu plavících se a 
střídání posádek a vzhledem k počtu lodí, se může pohled zúčastněných na jednotlivé situace lišit. 
Navíc, opět se jedná o popis plavby viděné ženskýma očima… 

Účelem cesty byl nákup  tří lodí a jejich převoz z Německa do České republiky.  



30.4.2016  Praha - Holešovice 

Je „svátek čarodějnic“ a já lítám podobně po přístavu. Nevím, kudy dovnitř. Vystoupila jsem 
z tramvaje sice na správné zastávce, ale opravdu netuším, kde je ten správný vchod. Mám na zádech 
těžký kletr, v jedné ruce „kabelku“ barvy khaki a v druhé ruce kýbl, naložený kuchyňským náčiním a 
navařeným jídlem. Zatím mi tento kýbl s víkem sloužil vždy a VÝHRADNĚ jen jako stolička nebo jako 
zavazadlo. To ještě netuším, k čemu všemu bude sloužit tentokrát. 

Snažím se přelézt haldy hlíny a kamení pod mostem a žadoním u Cikánů, pracujících za plotem, aby 
mě nechali projít skrz staveniště. Oni jsou sice velmi vstřícní, ale nemají klíče a skrz plot mě pustit 
nemohou. Po hodině a půl nalézám konečně tu správnou cestu a zcela vysílena přicházím k místu 
odjezdu. Naštěstí ještě v tramvaji  jsem se dozvěděla,  že břeclavská parta dorazí až okolo poledne a 
tak nejsem aspoň nervózní, že se čeká jen na mě. Usměvavý vstřícný vousatý pan kapitán Radek se 
nabízí, že batožinu těch posledních sto metrů doveze autem. Evidentně se mu nechce mě oživovat 
z případného kolapsu. Pozoruji osazenstvo přístavu, jak připravuje lana, nářadí, mobilní toaletu atd. 
Dost ostře svítí slunce a tak, když zahlédnu v garáži dvě labutě, naivně se rozeběhnu směrem k nim. 
Oslněná slunečním svitem nevidím nic, jen siluetu dvou labutí na hnízdě. Pak mi dojde, že podlaha se 
nějak zvláštně leskne a vlní. Včas zadržím krok a nepadnu tudíž do vody. Labutě jsou takovými 
miláčky přístavu. Chlapci jim natrhali suché chmelové větve a milé labutě tam snesly vajíčka. „Past na 
lupiče“ říká Vlastík, když vidí, jak tam rozeběhnutá ekvilibruju těsně nad hranou podlahy. Nakonec 
dorazí nejen břeclavská část výpravy, ale i samotný vedoucí expedice –pan kapitán Miroslav Kedršt a 
okolo třinácté s přetíženým autem vyrážíme směr Brandenburg an der Havel.  

 

 

 



Signálka na palubní desce svítí, ale snad je to opravdu jen tím, že jsme přetížení. U benzínky za Ústím 
n/L  se chlapci snaží zjistit, kudy nalít do auta pohonné hmoty. Auto je totiž paní Renaty a nikdo 
netuší,  kudy dovnitř. Zdá se to jako banalita, že o tom vůbec píšu, ale toto drobné zdržení nakonec 
způsobí řetězec dalších zdržení, která ve finále tohoto dne budou hrát roli.  Ve chvíli, kdy šofér Vlastík 
konečně zjistí, v čjom djelo, vidíme, jak zpoza rohu se vnořuje do restaurace skupinka mladých 
teenagerů. Italských teenagerů. Všichni v uniformním červeném tričku. Vecpou se dovnitř a vzhledem 
k tomu, že se jede  jen na jednu pokladnu a že těchto mladých Messiňanů  je celkem sto padesát a že 
každý drží v ruce jedny gumové medvídky nebo láhev plzně, se z našeho zaplacení pohonných hmot 
stává zkouška trpělivosti.  Ještě před příjezdem k benzince jsem se odvážila  špitnout  Mirkovi do 
ucha: „…a jak to vidíš s pivem?“  Plácne se do čela a říká, že měl doma připravenou basu piv. Pak 
úkoluje Radka zakoupením dvaceti Plzní a deseti Birrelů. Už, už se zdá, že po hodině zdržení  se 
odebéřeme směrem k hraničnímu přechodu Petrovice. Ale Radek po splnění úkolu dostal hlad a tak si 
stoupá znovu do fronty a čeká na klobásku. Nějakou náhodou se u toho ocitám a slyším, jak Radek té 
paní obsluhující říká „Tady, prosím“… Zdrceně jdu dvěma lidem, čekajícím v autě oznámit,  že Radek 
bude jíst uvnitř a příborem.   

Není divu. Problematický chrup člověka limituje. To známe všichni.  

 

Při pohledu na tu trhající se igelitku s Birrelem se snažím oživit klima v autě varováním, že 
nealkoholické pivo je prvním krokem k nafukovací panně. Moje snaha se ale míjí účinkem, protože 
všichni cítí, že se nějak připozdívá.  Těsně před Petrovicemi se velitel výpravy chytá za hlavu podruhé. 
Máme prázdnou propan-butanovou bombu. Tím, že nejezdím autem a přepravuji se výhradně 
vlakem nebo na kole a občas  lodí, neznám poměry na silnicích a dálnicích. Žasnu tudíž nad 
množstvím trpaslíků po obou stranách silnice.  Ale asi si to někdo kupuje, když obchodníkům stojí 
zato jich tu mít tolik. Jenže slunečního svitu ubývá a plynové bomby nikde. 

 

Nakonec se přeci jen najde ještě otevřený obchod s propan-butanem a tak se zdá, že bez obav 
můžeme překročit hranice do Němec. U Pirny se však Mirek plácne do čela potřetí. „Nemáme vesty! 
To bude průser, jestli nás někde nachytají…“  

Není to jednoduché domyslet všechny jednotlivosti takové velké výpravy. Mlčím, ale napadá mne 
zvolání z Cimrmanovy hry DOBYTÍ SEVERNÍHO PÓLU:  „Krát dvě!!!“  

 

V sedm večer jsme konečně v Brandenburgu… ale dosavadní majitel lodí je fuč a k fyzickému předání 
dojde tudíž až zítra ráno. Nalodění se také odkládá na zítřek. I první přenocování na lodi se tudíž 
odkládá na zítřek. Náš pan kapitán se plácá počtvrté, tentokrát ne do čela, ale přes kapsu a platí nám 
jednolůžáky v hotelu SOARTE. 

 

 Zatímco dřív jsem profesně byla zvyklá každou chvíli na ubytování v hotelích, teď jsem jak u vytržení. 
Poslední léta mi totiž přirostl batoh na záda. Omnia mea mecum porto.  Večeře a společné posezení 
… a ráno tedy ještě sprcha, na dlouhou dobu poslední.  



 

Zdá se, že Vlastík je rád, že se do Prahy vrací autem… 

 

1.5.2016 

 

Tentokrát předání klapne, zaslechnu, jak se prodávající vyjádří, že pro mnohé z nás to bude „eine 
grosse Weltreise“ …Záchranných vest jsou plné lodě. Ale jsou to ty záchranné oranžové, pro turisty. 
Povinná část výbavy každého plavidla. Záchranné kruhy jsou, ale bez provazů. Provazy a provázky 
jsou má vášeň a tak obětuji něco ze svých zásob. S Vlastíkem, který zatím netuší, jak bude plavba 
probíhat, protože odjíždí  autem zpět do Prahy,  umísťujeme mobilní toaletu na otevřenou záď 
Svlačce a do zadní části nádní skrýváme pět plzní jako železnou zásobu. Nikdo z posádky o nich neví. 
Kromě mě teda.  Toto vědomí  mě přivádí k nadšení  a zároveň zavazuje. Když na všechny tři lodě 
nanosíme veškeré zásoby, proviant, materiál, osobní věci všech, zdá se, že není možné, aby toto bylo 
pro deset lidí jen na týden. Instrukce k motorům a ostatní technické detaily předány, papíry a podpisy 
mají ti zasvěcení také za sebou a v jedenáct dopoledne  vyplouváme. Definitivně opouštíme  

BRANDENBURG AN DER HAVEL.  Lodě mají jména po třech lučních rostlinách. Pusteblume- 
Pampeliška,  Klatschmohn-Vlčí mák a Flessiges Lieschen –(asi) Svlačec Nakonec doma zjišťuji, že o 
kytičkách toho vím opravdu málo.  Znamená to Netykavka  Wallerova. Pusinka  Gábinka, našla mi to o 
půlnoci v nějakém botanickém slovníku a poslala esemeskou….pro nás však loď zůstane Svlačcem.  
Svlačec  má fungovat v Praze jako linka Praha-Slapy. Je to nejvýkonnější ze všech tří lodí.  Druhé dvě 
budou sloužit jako féry na Novomlýnské nádrži.  Potud mé informace. Teprve teď chápu, že nákup 
lodí není výhradně jen záležitostí pana kapitána Kedršta.  



 

Kormidelna je malá a instrukce chtějí slyšet všichni… 

 

Každá loď pluje zvlášť a vzhledem k různému výkonu se i jejich rychlost dost liší. Zejména při plavbě 
přes větrná Brandenburská jezera.  Mirek na Svlačci nasazuje smrtící tempo a tak nám ta prostředně 
silná lodička, což je Vlčí mák, zmizí z dohledu. Kupodivu, ta nejslabší se drží. Vysílačky nepomáhají, ale 



nakonec se kapitán přeci jen dozvídá, že Vlčímu Máku vysadil motor. Je to ale jen drobná dětská 
nemoc a tak je problém brzy vyřešen a Svlačec ještě nad první komorou otáčí a vrací se,  aby Mirek 
fungoval jako lodivod přes labyrint jezer, komor a křižovatek vodních cest. Viditelnost nic moc, 
zataženo, déšť, silný vítr. Za šlajzou Wusterwitz si všichni myslíme, že smůla – pokud jde o motory – je 
vybrána.  Tedy taková ta zdržovací smůla. Míjíme loděnici v Genthinu, kde byly všechny tři lodě v roce 
1973 postaveny.  (Motory jsou ovšem podstatně mladší)… Jsme na kanále, ponor necelý metr, šířka 
plavební dráhy dostatečná. Takže se pan kapitán rozhodne zaplétat oka a my se s Arnoštem – 
lodníkem z břeclavské party - můžeme střídat u kormidla. Tetelíme se radostí, protože pro oba je to 
nová věc.  Vezmu-li v potaz, kolik lidí na všech třech lodích pluje a i fakt, že mi nikdo nebyl 
představen, není divu, že tápu a i mnozí ostatní  nevědí, kdo je kdo. Pan továrník z Břeclavi sebou 
bere asi šest, sedm lidí, kteří se tak různě budou střídat v přejíždění autem. Funkci lodníka na našem 
Svlačci bere tedy na první dva dny Arnošt. Nejmladší ze všech. Není mu ještě ani padesát let. Doma 
v ČR  jezdí na pramici s turisty v lednicko-valtickém areálu. Snaživý a milý chlapec. Tato akce je pro 
něj zároveň potěšením, zároveň trochu stresem.  

 

 

Točíme se dokola a někdo šlape vodu, protože se nikomu nechce věřit, že to už 
v sedmnáct  hodin pro dnešek zamázneme. 

 

 

Před šlajzou Zerben hamujeme a banujeme. Svítí dvě červená a komorník se nehlásí, respektive nikdo 
ho nevolá, protože došlo při naloďování k záměně aktovek a Mirkovy tabulky s telefonními čísly 



zůstaly v aktovce někoho jiného. A hlavně na jiné lodi. Takže  volat nelze.  A frekvenci dvacet i ostatní 
přehlédli. No, ostatní možná ne, ale nějak se to ztratilo v informačním šumu. Je sedmnáct hodin a 
stále svítí dvě červená světla. Vypadá to, že na této komoře se pro dnešek skončilo. Všichni kapitáni 
se tudíž domluví, že pro dnešek musíme končit i my, ač je před námi ještě několik hodin denního 
světla.  Horko, těžko a mezi rákosím a částečně ke stromům uvazují lodníci všechny tři lodě. Pak se 
ptám Radka, že je mi to divné, že z komory bunzíruje  voda. Stále svítí dvě červená světla. Radek říká, 
že to je v pořádku, že na noc se komory musí vypustit. A ejhle!  S překvapením sledujeme, jak se vrata 
otvírají a z nich vyplouvá nákladní loď ASCANIEN.  Ovšem stále svítí dvě červená.  Radek jen suše 
poznamená:  „Hm, to je velmi nešťastná signalizace v pracovní době do 19 hodin.“ 

 

 

 

Naše vyvazování ale bylo tak složité, že už chybí politická vůle situaci měnit a plout dál.  Tyto tři féry, 
původně sloužící na jezerech okolo Brandenburgu, mají jen dva takové malé „biflíčky“  na prove a dva 
na korme protože přistávání fungovávalo na bázi magnetů. Proto to vyvazování bylo dnes tak složité. 
Nebylo moc se za co uvázat a to jak na lodích, tak na břehu.. Po tom vyvazovacím martyriu a po pár 
panácích slivovice už se dneska zkrátka pokračovat nebude. Další zdržení tedy. Mohli jsme dnes ujet 
nejméně o 25 km víc. Polská samochodka EWA se také uvazuje na pravé straně a budeme všichni 
čekat na ráno.  



 

Na Pampelišce jsou dva muži, zkušený kormidelník z Labe pan kapitán Milan a 
jachtař Jarda. 

 

 

 

Na Vlčím Máku jsou čtyři lidé. To je loď s velkým množstvím proviantu a břeclavskou kuchařkou.  Vaří 
se tam asi v dostatečném množství, ale zdá se mi, že spíš konzervově a pytlíčkově. Radek na noc 
přichází spát z Máku k nám na Svlačec. Nic moc to spaní teda. Mirkovi se přes noc vyfoukne 
dvoumužná  (40) cm vysoká matrace a tak se ráno nachází téměř na podlaze. Ještěže jsem nepřijala 
pozvání spát vedle něj na měkkém. To bychom se ráno ocitli v té prohlubni  oba dva.  Noc byla krátká, 
studená. Spím venku a musím si vždy sklidit kuchyň, abych se na tom venkovním „pultě“ mohla 
natáhnout ve svém péřovém teplém spacáku a s čepicí na hlavě. V noci je okolo nuly a zářivě 
hvězdnatá obloha.  

 



 

Vlčí Mák  -  Zde  je vše, na co si vzpomenete – „od jehly po lokomotivu“. 

 

2.5.2016 

 

Mnozí jsou nevyspalí a někteří si už začínají stěžovat, že se nemohou vykakat. Není divu v těchto 
podmínkách. Začínám chápat, že břeclavská parta je asi jiná sorta lidí. Lépe situovaní, zvyklí na jistý 
komfort, sprchu, záchod, postel.  Mnozí z nás nevěděli dost dobře, do čeho jdou. Např. kpt. Milanovi 
bylo řečeno, že jim jejich zaměstnavatel hradí stravu a ubytování, ale už mu nikdo neřekl, že si do 
toho „ubytování“  má vzít svůj vlastní  spacák. Že loď bude jen jednou nevelkou prostorou s velkými 
okny. Žádná kuchyň, žádná chodbička, žádná jídelna, žádný salon, žádné kajuty, dokonce žádný 
záchod!!! Lodě mají cca 15 m délky a cca 4,80 metrů šířky. Uvnitř jedna společná prostora. Něco jako 
autobus na vodě. I já měla informaci, že si mám vzít jen osobní věci a spacák. Naštěstí jsem tohoto 
pokynu nebyla poslušna. Ale o tom později. Na našem Svlačci nějak zvládáme být všichni vykakaní, 
umytí a jakž takž vyspalí. Nějak to prostě jde. Bez emocí… 

Aniž by o tom kdy šla řeč, připravili jsme se s Mirkem i Radkem PODVĚDOMĚ  na zákopový boj.  A 
snažíme se o úsměv. Ten je důležitý. Nikdo nikoho nebuzeruje. Žádné cigarety, popelníky, skleněné 
pohárky, porcelánové hrnečky…..nič  také.  Jen spacáky, ešusy a celty.  



 

U kapitána Radka se těžko rozeznává, zda má v obličeji úsměv či chmury.  Ale 
stále je dobře naladěn.  „Pracuje s tím, co je k dispozici….“ 

Ráno na Svlačci nešla v kormidelně elektřina. Že by další dětská nemoc? Nebyla to vybitá baterie, ale 
problém s pojistkou. Na dosavadní poměry této expedice je zpoždění minimální. Něco přes půl 
hodiny. Takže do šlajzy Zerben vplouváme těsně před sedmou ráno. Kanál je stále ideálním školním 
terénem a tak jsem opět šťastná, když si mohu vyzkoušet „točení kolem“. Jen bych měla mít víc koule 
a nedržet se tolik vpravo. Chvíli  mi trvá než pochopím, že toto není vozovka, kde po spatření 
protijedoucího vozidla zbývá několik sekund do míjení. Na vodě je na vyhýbání dost času. Pan kapitán 
občas zvedne hlavu od zaplétání ok a zvolá: „Nelez furt k tomu pravýmu pangejtu!  Počítej, že máš 
ještě vrtuli a zadek. A když uvidíš něco proti, ber to středem a doprava uhni až těsně před míjením!“   

Hm, to chce fakt koule, tohleto. Stále si myslím, že ženská ke kormidlu nepatří.  Ničí nám to 
charakter. A když už se touhle prací žena profesně zabývá, tak jí časem ty koule opravdu narostou. 
Čest výjimkám. 

Před šlajzou Hohen Warthe  slyším ve vysílačce strohý ženský hlas,  jak oznamuje, že má obě komory 
plné a my jsme jen „tři malá plavidla“ a že budeme čekat tak dlouho, dokud nepřijede „něco většího 
z té či oné strany. Kvůli nám zbytečně komoru vypouštět nebude“.   Jinými slovy:  „Naserte si!“  

 

Velitel výpravy měl původně v plánu plout přes Hohen Warthe a tím pádem co nejdéle kanálem… pak 
ve výšce u Magdeburgu přeplout akvaduktem (pravda, na to jsem se taky moc těšila) a ušetřit 
pohonné hmoty kratší cestou proti proudu. Než ale čekat půl dne (možná i den, dva) dokud nepřijede 
„něco většího“,  točíme to do šlajzy  Niegripp.  Tou se ovšem dostaneme na vodní křižovatce do té 
spodní části a uvidíme lodní nadjezd naopak zespodu. A ještě  je potřeba plout asi 



10 km proti proudu Labe navíc oproti původnímu předpokladu  …. Ať tak či tak, většina z nás tuto 
vodní křižovatku  uvidí poprvé v životě.  Prokomorování  Schleuse Niegripp je naopak rychlé až 
přerychlé.  Konečně taky vidím, že nějaký komorník vystrčí hlavu na vzduch … Dosud šlo jen tušit, kde 
asi  ta osoba, co komoru obsluhuje, sedí. Za sklem, za ocelí.  Pod Niegrippem  chlapi spojují 
Pampelišku a Svlačec a dále poplaveme jako soulodí.  Mák jede solo, protože výkonem je někde mezi. 
Svlačec je příliš výkonný a Pampeliška příliš pomalá. Takto se síly vyrovnají. Lodě nejsou vyloženě 
sesterské. Liší se nejen výkonem, ale trochu i délkou a šířkou. Jen ta květinková jména a příjmení 
původního majitele z Brandenburgu je sjednocují. Po registraci v ČR si je rozdělí dva noví majitelé. 
Všechny tři lodě pracovaly už dlouho a jak říkal jejich původní majitel,  jsou  „aus der tiefen DDR-
Zeiten“ … A je to tak trochu znát i na dřevotřískových těžkých poklopech, linoleu, hliníku, atd. Ale prý 
jsou všechny v dobrém stavu, říká velitel výpravy.  Jak si tak přemýšlím a pobroukávám,  zapisuji 
deníček a uvědomuji si,  že je okolo jedné hodiny odpolední,  náhle slyším Arnošta,  jak vykřikne: 
“Kurva! Labe!!!“  

A opravdu, z temně zelené, téměř stojaté  vody Havel kanálu vplouváme pod Magdeburgem do 
zvlněného hnědého toku Labe.  Arnošt vidí Labe poprvé  v životě a tak se tomuto zvolání nelze divit. 
Arnošt sice pracuje už sedmnáct let na vodě a okolo vody a na lodích, ale co si budeme povídat, tohle 
je vždycky zážitek. Vjíždět s něčím menším klidnějším do něčeho většího divočejšího.  Taky jsem se na 
tuhle chvíli těšila, ale Bůh ví proč, nějak nemám ten až orgasmický pocit jako dříve. Možná jsem moc 
unavená.  Nebo otrlá? To snad ne!  Ale když si vybavím v mysli vplouvání na své staré C2 laminátce se 
světle hnědou Oleškou do téměř černé Jizery (při povodních na Liberecku 2010)nebo na TR-TRENČÍN  
s dunajskou vodou do Černého moře (léto 2012) a další velké chvíle, kdy jsem se slastí téměř 
vznášela, tohle je pro mne trochu zklamáním.  Asi jsem čekala něco víc.  I ten předvánoční zamlžený  
vjezd na TR-TURIEC  do uzoučkého  vstupu do bratislavského přístavu byl pro mne tehdy silným 
zážitkem.  Mlha jako mlíko a Majo se musel  trefit …. 

 

Chtěli jsme přeplout tím vodním nadjezdem, ale shodou okolností jsme se ocitli  

na vodní křižovatce pod ním 



 a tak si ho alespoň zespodu fotíme… 

 

A takto  vypadá akvadukt z leteckého pohledu

 



Nechci to samozřejmě srovnávat se sexem, ale i v běžném životě zkrátka „není vždycky posvícení…“ A 
tak budu do budoucna doufat, že ten slabý dnešek je způsoben jen momentální nesoustředěností. 
Pan kapitán Kedršt vede soulodí a má výhodu, že kdykoliv potřebuje vystřídat, má na to zkušeného 
kapitána Milana Himmera z vlevo uvázané Pampelišky. Ten sice už na Labi nebyl hezkých pár let, ale 
kdysi to byl jeho denní chléb …takže „trefí“… Dosud byl u kormidla na Pampelišce nejen on , ale i jeho 
kamarád Jaroslav Černý, řečený Black.  Přezdívka , vytvořená na základě příjmení ,  mi k němu ale 
moc nepasuje, protože je to jachtař a stále chodí ve sněhobílé vestě a s bílými rukavičkami v kapse.  
Je obdivuhodné, že při  četnosti různých oprav a přečerpávání nafty a dalších důvodech, proč  lézt  do  
strojovny, má tu vestu stále netknutě bílou. Je vysoký, štíhlý a tak se vždy asi nějak prosmýkne. Na 
jihomoravské nářečí jsem dosud byla zvyklá při styku s vinaři. Dokáží si povídat o pěstování a stáčení  
vína nekonečné hodiny. V souvislosti s  dopravou na Labi si na něj ale stále nemůžu zvyknout.  Jediný 
Radek  Soukal je takovým styčným důstojníkem. Trvalé bydliště v Brně, často v Holešovicích, hodně 
na Vltavě, občas na Labi. Nemluví  mnoho,  je vtipný, fajfku u úst a je s ním sranda.  Vzhledem  tomu, 
že je na Máku s kapitánským patentem jen on,  musí si to během dne odstát celé sám. Na druhou 
stranu Mák jede v těsném závěsu za naším soulodím, a tak možná někoho dalšího ke kormidlu pustí, 
protože pokud jde o plavební dráhu, není při takovéto jízdě natěsno moc co zkazit.  

V duchu si říkám „tak, a teď jsme v protiprudne plavbe,  teď už s kormidlem končím. Jsme na Labi, 
plaveme jako soulodí  a řízení je složitější….Milan s Blackem jsou zrovna zabraní do nějakého 
rozjímaní na Pampelišce a zde na Svlačci se i kapitán potřebuje občas protáhnout  nebo najíst.  Takže 
když mu předávám poslední porci té vynikající Renatiny kulajdy, řekne jen tiše: „Pojď k tomu.“        
Inu, v mládí mi kluci občas půjčili motorku, ale nikdy ne se sajdkárou.  A Pampeliška,  uvázaná na 
levoboku působí podobně..  Na výchylkoměru jsou permanentně dva dílky vpravo a tak to asi má být.  
A tak chvilku – pod dozorem samozřejmě -  točím kolem. …  Všechno je jednou poprvé… I soulodí 
proti proudu Labe.  Za chvíli prý bude Herrenkrug Brücke a tam začne to pravé čóro, móro.  Pan 
kapitán Kedršt se vrací ke kormidlu a magdeburské nebezpečné úžiny se blíží.  Pak Strom Brücke a 
Dóm Felsen.  A taky Eisenbahn Brücke … možná to nepíšu ve správném pořadí.  Napětí  narůstá a 
čeká se na zelenou na semaforu.  Proud je tu fakt jak sviňa. Lana drží a i když do sebe Svlačec  a 
Pampeliška občas drkají,  Mirek to zvládá „s prstem v nose“ Taky nakonec  sklízí  ovace ve stoje. On se 
jen nadechne a řekne : “Tak to by bylo…… To nejtěžší máme za sebou.“ 

 



Dívám se na starobylé stavby města Magdeburg a přemýšlím,  která z nich tu asi stála už za 
třicetileté války. Tehdy, kdy během jediné noci z 20. na 21. května roku 1631 bylo vyvražděno dvacet 
pět tisíc magdeburských obyvatel. Vojska generála Tillyho zešílela. Dlouhodobé obléhaní města,  hlad 
a strádání dohnaly vojáky nakonec  k takovému excesu, že samotný Tilly z toho byl v šoku.  Ještě 
desítky, ne-li stovky  let poté se slovo „magdeburgisieren“  používalo jako  synonymum pro plenění , 
vraždění, znásilňování a braní kořisti.  

 

 



Ale zpět k přeslici. Ta Renatina kulajda, kterou uvařila pro taťku těsně před odjezdem z Prahy,  je den 
ode dne lepší. Možná i proto na Svlačci nikdo nemá problémy se zácpou.  Včera „ručně dělané“ 
španělské ptáčky, dnes kulajda.  Bezchemické, bezpytlíčkové. Tento den se míjíme s  TR 14.  Tlačák 
pod vlajkou,  které jsem se stále ještě nenaučila říkat ČESKÁ….. se třemi německými vanami. Tři chlapi 
na komandu jsou asi moc  soustředení  na plavbu a naše mávání moc nevnímají.  Proč taky? Plujeme 
pod německou vlajkou a vypadáme jak němečtí  turisté.  Ale jen na první pohled. Při bližším 
prozkoumání  by bylo vidět, jak jsme rozcuchaní,  oteklí, chlapi neholení, já bez šminek….zkrátka 
hrůza.  A velká zavazadla pod očima.  To všichni.  

Zdá se, že po všech těch zdrženích bude mít velitel výpravy  tendenci  jet, co to dá. Od vidím do 
nevidím.  A tak se dívám na zásoby.  Naštěstí  jsme s Mirkem každý vzal nějaké jídlo i pár kousků 
kuchyňského náčiní a tak i když zásobovací loď je za námi, snad nějak přežijeme jen z toho, co máme. 
Teď už jsme vlastně díky svázání lodí čtyři osoby.  Vidličky máme  jen dvě. Hrnečky tři, jeden funkční 
hořák a v jednom hrnci, v němž mohu uvařit větší množství jídla, tak v něm jediném lze také umýt 
nádobí.  Jiná větší nádoba není…. Mnohem pikantnější však je, že když chlapi lezou do strojovny, 
zkouší, zda je dost oleje, zda se dostatečně rychle přečerpává nafta z jedné nádrže do druhé, atd. , 
nemají  hadřík ani putzwolle ani nic jiného... Většinou se tam poblíž vyskytují  jen Mirkovy světle 
béžové montérky. Vzala jsem si z domova kousíček růžové bavlněné mako tkaniny, tak 15x15 cm… 
jen tak pro sichr.  A když vidím, jaká je zoufalá sháňka po něčem na utření rukou či nářadí od šmíru, 
velkoryse tento růžový zázrak nabízím….Takže teď  myju nádobí jedním hadříčkem, který je ale 
zároveň od oleje, nafty apod. , Do strojovny i k vaření. Zábavné. Máme to místo očkování. 

Mirek je kliďas. Vypráví, že tu kdysi jezdily dva parníky. Würtenberg a Wisla.  Prvně jmenovaný je nyní 
vytažen na břeh. Když odešel jeho kapitán do důchodu, už na něm nikdo (asi) nechtěl plout a tak je 
z něj restaurace. Slyším Milana i Mirka, jak láteří: „Ty ho ale zřídili!“ Parník byl totiž původně černě 
natřený.  Nyní má barvu acholické stolice.  

 



 

Vracím se ke „kuchyni“, tedy polici, pod níž jsou ukrytá různá provozní zařízení.  Je ve výšce 62 cm a 
tak nelze jinak než mít stále ohnutá záda. Navíc tam i pěkně fouká. Nebo můžu jít dovnitř, kde sice 
nefouká, ale zase tam vše připravuji  buď na zemi  nebo na koženkové lavici ve výšce  45 cm. Takže 
záda ještě ohnutější. Avšak ouha! Nechám-li plynový vařič na zemi,  hrozí, že by mohla chytit ta 
koženková lavice.  Takže opravdu i pro vaření velmi tábornické podmínky. Naštěstí mám s sebou 
starou vojenskou celtu – kosočtverec, která slouží i jako pláštěnka či nefuk. A tak sedím u vařiče 
v celtě a jejím cípem občas halím hořák, aby ho vítr neuhasil.  Dokonce jsem zjistila, že když krájím 
cibuli, musím na kostičky, protože plátky bere vítr.   

 

V těchto podmínkách  trvá vše několikanásobně déle než v normálně vybavené 
kuchyni… 

Magdeburg opouštíme a ti méně odvážní se konečně mohou vyčůrat.  Málokdo měl totiž odvahu 
vystrčit bimbasa ven před tolika lidmi na březích - v různých restauracích či na pasažérských  lodích 
všude okolo.  Navíc….  pádluje tu i hodně krásných kajakářek. …. 

 



   

Poprvé v životě vidím búny.  Zvláštní oblé příčné hráze. Písek, kameny, dřevěné kůly, roští a navrchu 
perfektní  dlažba. Podle Mirka tato chytrá  regulace řeky pochází snad dokonce z přelomu 
osmnáctého a devatenáctého století.  Búny jsou posléze po obou březích, každých zhruba 50 metrů.  

Míjíme bývalou továrnu na umělá sladidla a Mirek si konečně  může jít zdřímnout.  Kapitán Milan,  co 
brázdil Labe před lety, přebírá kormidlo. Je to klika, že díky soulodí se ztuplovala posádka a tak si 
velitel výpravy může dovolit  alespoň kratičký odpočinek.  To Radek na Vlčím máku takovou možnost 
nemá.  On je taky ale o třicet let mladší než Mirek. Takže to jistě dá. Dnes  jsme třetí den na cestě 
včetně sobotní dopravy autem.  Na některých lidech,  které plavba vyloženě netěší,  už je znát únava 
a i fakt , že je to na lodi vlastně vůbec  nebaví.  Mirek je sdílný a tak jsem  ve svém živlu.  Dozvídám se,  
co to znamená  „od páky k páce“ a proč jsou pod mostem mezi červeno bílými kosočtverci žluté - 
někdy dva a jindy jen jeden. Taky jsem vždy dříve na Dunaji viděla jen bóje …   Ted konečně vidím i 
plavatky.  Ptám se, zda páka je příkaz nebo doporučení.  Mirek polohlasem s indiferentním výrazem 
v obličeji odpovídá, že je to jen doporučená plavební dráha „ale nechceš-li nasednout, je to vlastně 
příkaz.“ 

Dny jsou nádherné, slunečné, v noci mráz. Na rkm 304 se dozvídám , že ještě 17 kilometrů a je po 
fajruntě. Je druhého máje, okolo sedmnácté hodiny.  



 

Na to, že jsme si měli vzít jen osobní potřeby, toho v naší polní kuchyni vlastně 
není až tak málo… 

Baví mě připravovat jídlo, máme sebou hodně čerstvé zeleniny a tekutin. Je to ale zvláštní, jak někteří 
mají strach se najíst, aby se jim nechtělo během plavby na velkou. Jiní zase mají starosti, že už tři dny 
nebyli…. Není divu, není totiž kam. Mobilní záchody selhaly na celé čáře.  Začínám oceňovat moment, 
kdy mě napadlo, vzít si z domova kyblík jako zavazadlo či sedátko. Zdá se, že bude sloužit ještě jinému 
účelu.  Ta mobilní toaleta, která je na Svlačci na otevřené zádi zatím nikomu neposloužila. Jak taky, 
když Vlčí Mák za námi pluje nějakých dvacet, třicet  metrů.  Byla by to pro ně jistě zábavná podívaná.  
Zní to vulgárně, pravda, ale zatím to vypadá, že alfa a omega myšlení všech je,  jak se vysrat….  Ne, jak 
se dobře…, ale jak se vůbec…..Vždyť  i učení ajurvédy je hlavně o tomto. A jako příklad se uvádějí 
batolata. Než jdou na nočníček, jsou nervózní, pobrekávají  a všechno negují. V momentě, kdy 
vstanou z nočníku, jsou jak vyměnění. Veselí a hraví. A totéž platí i o nás dospělých.  

Jak se tak dívám po hladině a pozoruji okolí, napadá mě, že je dobře, že už mě přešla ta touha splout 
trasu Praha – Bratislava jen po vodě. A to především pádlováním.  Nezvládla bych to. Obávám se, že 
ani kdyby mi bylo o třicet let míň, tak bych to nezvládla. Tři tisíce kilometrů. A taky proč?. Jen proto, 
abych (si) dokázala, jaká je škoda, že neexistuje průplav Dunaj-Odra-Labe? Asi už jsem z těchto tužeb 
vyrostla.  Ach, kdeže jsou mé přehrady a přehrádky z drnů a kamení, co mě bavívaly stavět na 
sebemenším čůrku proudící vody!  A lodičky z borové kůry…. Nejdřív ty od táty a pak moje vlastní, 
rybičkou vyřezávané…. To pamatuje každý kluk…. Já ale kluk nejsem. ….  To by mě zajímalo, jestli 
transvestiti  vyhledávají potoky a potůčky za podobným účelem.  V dětství  jsme takové výrazy ani 
neznali. Transvestita, homosexuál….. za pár desítek  let je všechno jinak.  Možná i proto mě ta plavba 
a lodníci tak přitahují. Zde by teplouš neobstál.  

 



 

Búny jsou dnes vyhledávanými místy rybářů a opalujících se milenců. Opravdu 
poctivá práce z dlažebních kostek.   

Když pan Bischof pronesl před přáním dobré plavby, že to pro hodně lidí bude téměř cestou okolo 
světa a že počítá, že budeme na vodě tak čtrnáct dní, zdálo se, že žertuje. Ale možná věděl o 

technickém stavu všech lodí více než prozradil.  Okolo rkm 300 je hlášená proti nám Labská 
Princezna.   

 



Zářící, bílá, typický soudobý pasažír. Prý je to zatím největší osobní loď, jaká kdy byla v Praze.  A má 
přijet během letoška do Prahy celkem třináctkrát. Na délku  95 metrů. A na ní všehovšudy tak čtyřicet 
lidí. Jestli  má tahle loď šířku 10,5 metru, tak to v  komorách na Vltavě zbývá pár centimetrů z každé 
strany… nu, kdo umí, umí.  

V jednu  chvíli se mi zdálo, že po proudu pluje proti nám  ještě  před  Elbe Princesse                        
MMC-CHRISTIANE….    Až se mi srdce sevřelo.   Ale nebyla to ona.  Jen barevně to odpovídalo.  A taky 
vlajka na korme nebyla slovenská. Jak tomu nerozumím,  tak mi z dálky všechny ty samochodky 
připadají podobné.  

 

 

Takhle to mám i s automobily. Jako nepřítel automobilismu rozeznávám  všechny jen podle barev. A 
poslední  dobou už ani to ne. Hodně aut teď jezdí v takovém podivném laku.  Člověk neví, zda je to 
šedá,  stříbrná, bronzová, šedohnědá, modrošedá, stříbromodrá nebo čert ví jaká.  Ano, čert to určitě 
ví … a ví taky proč. Lucifer moc dobře ví, co dělá.  Už jen čekám, kdy se i na autech objeví  lebky a 
hnáty. Scull and Bones. Zatím to lze vidět na tetování či teplákových bundách teenagerů.  Co 
teenagerů!!!  Už  i  malé děti  mají lebky na čepičkách  a zralé dámy na kabelkách.  

 

Okolo šesté odpoledne mám pocit, když zvednu hlavu od psaní, že je Labe, respektive plavební dráha 
už stále jenom cik cak.  Od páky k páce. Jak to tu chodí v mlze?  Značení je sice vynikající, ale v určité 
mizerné viditelnosti  si to neumím představit.  

Jejda! Já si toho neumím představit….. 

 

Zvláštní je, že nevidím nikoho z posádky pít vodu.  Ani na Svlačci ani na Pampelišce. Jen kafe a 
polévka, sem tam Birrel. Nemohu si vzpomenout na rčení  o pití vody od Zdeňka Valeše a tak mu 
volám.  Trošku překvapen, leč přesto recituje: 

 



Ať ti stojí stále pevně  

nohy na palubě. 

Nikdy netrp vodu v lodi, 

natož teprv  v hubě . 

 

Povedená veršovánka ,jen co je pravda.  Jsem ráda, že už to vím a snad si to i konečně  zapamatuji, 
když  kvůli tomu musel proběhnout mezinárodní hovor.  Před nedávnem jsem takto volala dceři do 
USA jen kvůli tomu, abych se dozvěděla, jak se přesně anglicky řekne „Co s načatým večerem?“…. 
Chuděrka. Strašně se vyděsila, že jí volám po třináctiměsíční volací pauze kvůli něčemu velmi 
vážnému. A já na ní tenkrát vyrukovala s takovouhle blbostí…… 

Pan  inženýr Valeš se možná taky vyděsil, ale asi kvůli něčemu jinému.  Hovor jsem totiž začala větou: 
„Gruss aus Schönebeck“  Chvíli bylo ticho a kdoví,  co se mu právě honilo hlavou? Pro šífáky,  zejména  
pro ty emeritní ,  má jméno tohoto města zvláštní příchuť.  Prý se mu po válce říkávalo „Die kleine 
Tschechoslowakei“…  Nu, někde zakotvit  parník se čluny musel… A posádka přeci nebude tvrdnout 
po večerech na lodích… 

BREITENHAGEN  - Místo, kde chlapci vyvazují lodě na noc. Je mi celkem fuk, co teď bude. Zatím 
si plavbu náramně užívám. Muzeum, které chtěl pan kapitán Kedršt s námi navštívit, už neexistuje.  
Tak se alespoň srdečně zdraví se starým kamarádem Theodorem … a náhle … ejhle,  změna plánu.  
Ani nevím, odkud přišla. Zřejmě z Vlčího Máku.  Chvílemi to vypadá na vzpouru.  Ale to jen tak, co 
zaslechnu……  Posádky na všech třech lodích se začínají dělit na ty, co chtějí do hotelu a na ty, co 
nechtějí.  Na ty, co tušili, do čeho jdou a na ty, co to netušili a plavba pro ně začíná být nemilým a 
dlouhým překvapením. Nejspíš sehrává roli i absence sprchy a záchodu.  Musím podotknout, že těch, 
co NECHTĚJÍ do hotelu, je víc. Fabelhaft. Chlapi jsou od rána na nohou, mají krhavé oči a spálené 
tváře. …. A náhle téměř rozkaz od břeclavského pana továrníka, že máme jet až do Dessau.  To je 
město, které prý leží tak trochu mimo Labe…  To jen tak naokraj. Začínám žasnout, jak se zájmy náhle 
počaly tříštit. A jak Mirek coby velitel výpravy přijímá tyto pokyny „shora“ s bohorovným klidem.  

 No, je to komodor labské plavby a tyhle drobnosti  ho zřejmě nemohou rozhodit.  Takže jede se dál… 
téměř by se chtělo pokračovat slovy „močálem černým kolem bílých skal…“  Někteří už opravdu 
hudrují jako těsně před vzpourou, ale co naplat. Rychle odvázat. A dalších 12 kilometrů proti proudu.  

Nový cíl dnešního večera:  AKEN. 

Na dotaz ve vysílačce ze strany pana továrníka, zda se Mirek jako ten nejhlavnější z hlavních také 
nechce jít umýt, osprchovat atd. do hotelu ,  on lakonicky odpovídá: „Proč bych se myl, když jsem se 
neposral…?“ 

Je tma a ačkoli  už je téměř jasné, že za chvíli  pro dnešek končíme, tak na Svlačci náhle vysadí  motor.  
Je to asi tak sto metrů od larsenů, u nichž bychom měli přistát, ale to podivné ticho, co se na lodi 
rozhostí, nevěstí  nic dobrého. Nejslabší  lodička Pampeliška zachraňuje situaci.  Šikulkové. Milan to 
nějak urejduje sám.  Nějak to prostě zvládli. A Mirek navíc s naprostým klidem. Je to fakt PAN 
kapitán.  Několikrát ještě večer zkouší nahodit motor, ale neúspěšně.  Já bych v takové situaci asi ani 
neusnula. Však taky. Měla jsem s usínáním potíže.  Ale on? Stopička slivovice na uklidnění a za deset 
minut už je v limbu. Matrace je sázkou do loterie. Někdy se do rána vyfoukne, někdy ne.  Tentokrát 
už vyměknu a spím na plovacích vestách uvnitř. Přeci jen je tam o poznání tepleji než venku. 
Vzhledem k tomu, že lodě jsou vyvázané u vysokých larsenů, je šance vylézt na břeh jen pro ty 
nejhbitější.  Tento den jsem zvládla ohledně hygieny vše potřebné a tak mě nic nenutí  opustit loď.  



Zato ti, co přijeli autem a chtěli by do lodě, mají zamotanou hlavu. Dochází ke komické situaci 
ohledně shánění žebříku… ale to se mi fakt nechce házet na papír. To mi zůstane jen v hlavě. 
Případně pustím někde u piva… 

3.05.2016   

Ráno jedním okem ze spacáku vidím, jak Mirek luští něco v těch německých technických papírech. 
Pak jde do kormidelny,  sleze k motoru, zase do kormidelny, něčím cvakne, něco otočí….. a jupí!!!  
Motor je v cajku. Kliďas non plus ultra.  Nějak zaslechnu, že dnes by se mělo plout až do Torgau.  To je 
ale 120 kilometrů! To snad ne!  Jak to takový téměř  třiaosmdesátník může vůbec vydržet?  Ale je to 
nejspíš naopak. Tahle práce ho nabíjí. Takže vzhůru proti proudu a opouštíme Aken. 

 

Hájenka, kde dřív bývalo kotviště.  

Zdá se, že ke každému říčnímu metru se pro Mirka  vztahuje nějaké vzpomínka . Často s nějakým 
děvčetem… 

Labe se teď nad Aknem kroutí jak had. Snažím se přenášet potraviny z místa na místo, aby na ně 
zároveň foukal vítr ale zároveň nesvítilo sluníčko.  Nerada bych je zítra házela rybám. Dnes jsem ve 
svých věcech našla i houbičku na nádobí. Hurá. Růžový čtvereček už definitivně zůstane jen do 
strojovny. Stojím blízko Mirka  a koukám na bóje. Stále se mi zdá, že jsem se to přece učila s tou 
červenou a zelenou barvou přesně obráceně. Tak se opatrně zeptám,  abych dostála své zvědavosti a 
zároveň nebyla za úplného blbce.  „No, jó, holka, já tady jedu takzvanou obrácenou páku“   

„Aha“  přikývnu, jako že rozumím a jdu si po svých…… 

Záda bolí,  práce v ohnutí,  tak zkouším, zda to jde taky na bobku. Však oni Indové i Afričani vědí, proč 
většinou vše dělají na bobku.  Jedí, pracují, defekují, hrají šachy… Prý to velmi posiluje kolena a vůbec 
i všechny svaly na nohou. Z téhož zdroje jsem se dozvěděla, že židle a evropský záchod jsou výmysly 
devastující lidské tělo.  Vypadá to, že si stěžuji, ale opak je pravdou. Čím těžší podmínky, tím víc jsem 
ve svém živlu.  Vyloženě mě to nabíjí. Mirka zase nabíjí, když plánuje, co se Svlačcem provede za 
změny, až dojedeme do Prahy. Míjí  nás i slavná filmová loď RIO 2. Ona zase až tak slavná není, ale má 
na sobě kameru a koho to baví, může on-line sledovat, kde právě tato loď je a co se na ní odehrává. 

 



Zjišťuji, že z mých krásných bledě modrých tříčtvrťáků se stávají montérky. Šmír, prach, přelejzání 
z lodě na loď, ručkování okolo špinavých sloupků u mola, klekání na podlahu, mastnota od vaření…… 
ony ty kuchařky dříve věděly, proč nosit zástěru.  Škemrám o nějaký suchý hadřík, nejlépe na 
Pampelišce. Tam mají utajené zásoby. Black je velkorysý a utrhne mi z nějakého prostěradla pruh, tak 
50 x 20 cm.  Tentokrát mám reminiscenci na film o Jekatěrině Djomině.  O té slavné Kaťjuši, co se díky 
ní tak rozšířila ta známá stejnojmenná píseň.  Když už neměli obvazy, trhala chlapům košile na těle a 
obvazovala jim jimi rány.  https://www.youtube.com/watch?v=p6T2qPDlPA4  Krásná holka to byla. 
Možná ještě žije. Škoda, že se toho o ní ví obecně tak málo. Dva a půl tisíce kilometrů na vojenské 
lodi proti proudu Dunaje a vždycky v boji.   

Z provozních důvodů je dnešek pro některé posledním dnem plavby. Proto jsme už večer přendali 
některé zásoby a pitnou vodu z Vlčího Máku na soulodí Pampeliška-Svlačec. Ti tři muži, co zbývají na 
Máku si budou vařit sami.  Škoda, že společensky to tu zatím stojí za vyližkapsu.  Když už si mužští 
členové posádek mohou dovolit se uvolnit a trošičku „si vypiť“ , je tak pozdě, že odcházím do spacáku 
v hrůze, že za pět, šest hodin už se zase bude vstávat.  Oni to ale risknou a nějaká ta flaša občas 
padne.  Má nadměrná  potřeba spánku je to, co mě při plavbě nejvíc  limituje.  Nevadí mi čůrání před 
zraky ostatních, kakání někde v koutě na kýbl ani celodenní práce v předklonu či mytí se v labské 
vodě. Ale krátké spaní už mě začíná zmáhat.  Zdá se, že ostatní jsou buď zvyklí nebo jim pět hodin 
stačí.  Subjektivně. Objektivně rozhodně ne. Objektivně nutno říci, že jsme všichni za těch pět dní, co 
jsme na cestě, hodně zestárli. Nemám zrcadlo a ani na lodi žádné není a tak svůj zjev posuzuji jen 
podle toho, jak vypadají ostatní.  Musím se smát, jak pan továrník každou chvíli někoho láká, aby se 
šel večer do hotelu osprchovat a vykakat…… Začíná to být už úsměvné. Sem tam se občas někdo 
zlákat nechá.  

I dnes vypověděl motor. Tentokrát ne při přistávání, ale uprostřed dne a uprostřed řeky. A zrovna 
v takovou nešťastnou chvíli, kdy převozník čekal, aby mohl vyplout a pak se do vysílačky nervózně 
zeptá: 

Also wie? Werden sie weiter fahren? Oder? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p6T2qPDlPA4


Mirek bravurní němčinou vysvětluje, že tady takhle šachujeme ne proto, že se mu chceme vyhnout, 
ale že zkrátka došla někde šťáva a že tudíž musíme přistát…. Převozník se zklidní a pokračuje dál ve 
své práci.  

 

 Búny, které jsou momentálně v průběhu oprav, už tak krásné nebudou jako ty původní. Už  se to 
kamení z náklaďáků jenom sype.  Jako když se přešlo z románského stavebního slohu  do gotiky. 
Z románského zdiva ještě čiší klid a úpravnost.  Ručně opracovávané kameny kladené pravidelně 
jeden na druhý.  V gotice už se s tím stavitelé a zedníci moc nemazali. Uměli štukovat a dělat fasády a 
tak šly kameny malé, velké, ostré, kulaté, šup, šup.  Nově opravované búny mají také ostré šutry,  
hala bala. 

 

 Večer v obci PRETZSCH. Rkm 185. Mezi búnami u přívozu.   

Suchá data z lodních deníků…. Jak kdysi trefně poznamenal Jarda Tláskal. 

 

 

4.5.2016 

Okolo osmé ráno přijdou na „návštěvu“ dovnitř do Svlačce oba chlapci z Pampelišky.  „Brrr, ty tady 
ale máš zimu!  Proč si nezatopíte? Mirek bude mít teplo v kormidelně a ty tady…(?)“ Nevím, co  
odpovědět, aby pak hoši zbytečně nepátrali po logice.  Proti zimě se můžu bránit, ale proti vedru…? 
Nakonec ale pan kapitán Kedršt přeci jen zatopí a tak holt musím postupně svlékat jednu vrstvu 
oblečení za druhou.  Dnes navíc nemůžeme očekávat, že slunce přes poledne loď vyhřeje a vše vysuší. 
V noci pršelo až kapalo střechou i dovnitř.  A stále je hodně zamračno, občas zaprší a i silně fouká. 
Upozorňuji Mirka na kapající vodu ze střechy.  Opět jen lakonicky utrousí: „To je jedno, hlavně když 
neteče voda zespoda…“ 

 

REPITZ– donedávna slavný chov koní. Na stáji je dosud znatelně vidět říšská orlice. Rychlost asi 7 
km za hodinu a Milan s Jardou během jízdy přečerpávají naftu z jedné nádrže do druhé.  A Black je 
stále bílý. Při míjení se s Theodor Fontane se zahlásí do vysílačky její kapitán. A česky. Výměnné 
mávání a Mirek vypráví, že je to ne snad vyloženě sesterská loď, ale pod jednou firmou plující…  
s tou… no, honem, s tou ženskou… Jak se jmenovala. …no, sakra…(Clara Schumann)  A další loď a 
další…. No vida, co vše se do koryta Labe vejde. Hloubka nějaké 3 metry, takže pohoda. Pošilhávám 
po kormidle, ale ne, kdepak, teď už to bude čím dál tím těžší…. A zejména pak v Ústí n/L. S troškou 
nadsázky se o jednom místě pod mostem v Ústí říkalo loni v létě, že by se dalo přejít v holínkách.  



 

Blížíme se k Torgau (rkm 155) 

 

My teda proti proudu. Ale kdysi se z levého břehu přiblížila americká armáda a z pravého břehu ta 

sovětská.   Tehdy tu ještě stál poničený most, z něhož je dnes na levém břehu, tedy po naší pravé 

straně zachován jeden pilíř. To bylo 25. dubna. 1945 ve městě TORGAU. Cítím, jak mě štípe u 

kořene nosu.  Že by mě nakonec přeci jen přemáhalo dojetí?  Asi ano, trochu jo.  I když víme, že 

rozpoutání i ukončení téhle války, co se jí obecně říká druhá světová, bylo předem naplánováno.  A 

vlastně všech válek. Vždyť v politice se nic neděje náhodou.  I všechny ty pozdější rádoby národní 

povstání, ať už se tomu říká sametová revoluce,  oranžová revoluce, arabské jaro…. či jakkoli jinak… 

vše se daří podle plánu, aby mohl být nastolen chaos. No, a my, blbečkové, se tady nad tím 

dojímáme.  



 

 

 

 


