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1. 

Někde u Labe. 

Byla to docela malá vesnice to Zboží. Vesnic jménem Zboží je v Čechách jako naseto a 

podle toho komu kdysi patřily měly i přídomek. Ta naše a ještě další dvě patřívaly pánu 

Hohenlohe z Schilingfürstu. No uznejte, kdo by si měl pamatovat 

Hohenloheschilingsfürstovo Zboží. To by nešlo. Tak jedno pojmenovali Kamenné a další 

dvě Malé a Velké, i když to velké bylo také docela malé, ale přeci jenom o dvě tři chalupy 

větší. Když se Rakousko-Uhersko rozsypalo a pan kníže o všechny své statky i ta Zboží 

přišel, jména už jim zůstala. 

 

 

V tom našem Velkém, které od Poděbrad Lázní odděloval jen malý potůček, vlastně jen 

taková stružka, která zmizí v rouře až Poděbrady tu vesnici pohltí, se začátkem třicátých 

let dvacátého století, narodil vesnické děvečce klučík. Samozřejmě nemanželský. Selský 

synci si přeci děvečky neberou i když jim upletou potěšení pro trápení. Novopečená 

babička vdova svoji nezdárnou dceru řádně profackovala, ale vzala ji ze služby domů a 

spolu táhly tu káru života bídného dál. A bylo věru co táhnout. Na malé vesnici padlá 

prostopášnice, máma která neuměla vychovat svoji dceru a parchant. Věru pěkná rodina, 

každý se od ní raději držel dál. Před parchantem si babky uplivovaly, některé do rukávů, 

ale mnohé jen tak na zem. 

Některé děti s ním nesměly kamarádit vůbec, některé jen když to nikdo neviděl a ještě 

další si z něho chtěly udělat otloukánka. Tady však narazila kosa na kámen. Kluk se nedal 

a vyrůstal z něho pěkný rabiát, který dovedl zmydlit i starší kluky tak, že mnohdy jejich 

mámy přemohly svou nechuť a přišly si to s jeho maminkou vyříkat. Když po přísném 

výslechu měla mít vařečka posvícení, babička bránila svého vnoučka jako lvice. „Co ho 

mlátíš, dyk on se jenom bránil,“ hudrovala zlostně. „Jo pěkná obrana, vidělas jak byl ten 

kluk zkrvavenej? A vzpomeň si, jak si mě mydlila když jsem jako malá holka něco 

provedla.“ „No asi jsem tě mydlila málo, když si sem přivedla tohle čertovo kvítko. Pár 

mu jich střelit můžeš, ale kroť se, dyk má chudák celou prdel modrou.“ To já vím mami, 

že to někdy přeháním, ale proč radši neuteče, místo aby se pral?“ „No to má asi po 

nebožtíkovi tvým tátovi, to byl taky pěknej rabiát, však víš kolikrát se radši nechal zavřít, 

než aby se omluvil, to z něj holka nevymlátíš.“ 

 

Tak Honzík pomalu u babičky a s maminkou rostl. Běhal po vesnici a kolem ní, do Borku 

a někdy až do Babína a nijak nepociťoval, že by mu chyběl táta. Nejraději se ale toulal 

kolem Labe. Řeka jako by mu učarovala. Mockrát do ní spadl, když se pro něco do proudu 

natahoval a ještě častěji tam schválně skočil aby věc, která plavala kolem, pro sebe 

zachránil. „Co do toho Labe furt lezeš?“ Zlobila se maminka když přicházel celý zmáčený 

domů. „Ještě se mi tam utopíš a co já potom?“ „Víš mami, já mám tu řeku rád, ta mě 

neutopí, já si s ní povídám a ona se mnou mluví,“ odpověděl ji jednou Honzík. „No co s 

ním mám dělat mami,“ obrátila se maminka na babičku. „Tak ho holka nech, je to rabiját a 

roste pro šibenici,“ odbyla to s úsměvem babička a ještě dodala, „koho pověsí, ten se 

neutopí.“ 



Do školy začal chodit rok před válkou. Učení mu šlo dobře. Náruživým čtenářem se stal 

již v první třídě. Že se něco změnilo poznaly děti z toho, že z čítanek musely vytrhnout 

stránku s obrázkem pana prezidenta a některé článečky musily začernit.  

 

Pak začala válka. 

 

Ale pro lidi a hlavně děti na vesnici jako by ani válka nebyla. Samozřejmě, sedláci museli 

odvádět kontribuce, ale pole rodily hojně. Však v Polabí je nejúrodnější půda v celé zemi. 

Zbývalo dost pro sebe, pro příbuzné ve městech a něco málo i na prodej nájezdníkům z 

měst. Vesnická chudina na tom byla hůře ale líp než měšťáci. Začala houfně chovat 

králíky. Každý kousek trávy byl stále vzorně vyžnutý, děti po žních běhaly po polích a 

sbíraly klásky od jara do podzimu. Jen co přišly ze školy popadly košíček a kudlu a 

vyrazily na pampelišky. Až se tomu člověk musí divit, že chudinky květinky kolem našich 

vesnic přežily válku. Honzíkova babička s maminkou dokonce dokázaly nějakou korunu 

našetřit a koncem listopadu koupily od sedláka půl pytle šrotu, nadělaly z něho šišky, 

koupily husu, posadily ji do posady a ty šišky do ni cpaly a cpaly. Na Vánoce měla husa 

deset kilo, na svátky byly hody a ještě zbylo čtyři litry husího sádla pro Honzíka na zimu. 

Ve škole přibyl další předmět, povinná němčina. Dokonce i ta šla Honzíkovi dobře do 

hlavy. To byla ta chyba. Po pár letech výuky nejen, že dobře zvládal školní zadání, 

dokonce rozuměl když na něho někdo promluvil německy. 

V roce 1944 se Poděbrady uzavřely pro lázeňské hosty. Válka se přisunula blíže k 

Německu a mnohá německá města strádala pod opakovaným bombardováním. Aby 

ochránili děti, poslali je obyvatelé těchto měst do protektorátních lázní, která byla těchto 

náletů ušetřena. Tak se i v Poděbradech začátkem roku objevilo šest tisíc kluků 

Hitlerjugend a sedm tisíc děvčat Bund Deutsche Mädel. Zabrali všechny hotely, lázeňské 

domy, penziony, školy, prostě každičkou volnou prostoru. V městečku jich bylo všude 

plno a opravdu si mysleli, že jsou něco víc než domorodci. Proto často docházelo 

povážlivým situacím, i když české obyvatelstvo šlo těm dětem raději z cesty. To ale 

Honzík nedokázal, i když mu to maminka opakovaně kladla na srdce. 

V neděli cestou do kostela kolem výlohy s obrazem Vůdce za sklem, Honzík nesmekl. 

Buď si nevšiml nebo to ignoroval. V tu ránu k němu přiskočil německý výrostek a srazil 

mu pohlavkem čepici z hlavy a samozřejmě německy zařval: „Nevíš co je tvoje povinnost, 

troubo!“ To ale neměl dělat. Ještě to ani nedořekl a už měl na oku monokl a z nosu mu 

tekla červená. Ještě stačil zařvat, „To si odskáčeš!“ a utekl pryč. 

O dost větší a starší německá holka, která incident ze dvou kroků pozorovala, nečekala, 

vzala Honzíka za ruku a zavelela“ „Poběž!“ Přeběhli za roh, pak přes dvě ulice za další 

roh a když konečně udýcháni zastavili, zeptala se ho: „Jak se jmenuješ.“ „Honza“ a po 

chvilce „Bauer “ odbroukl. „Rozumíš mi Hansi?“ Znovu se zeptala. „Ale jo rozumím, co 

po mně ještě chceš?“ „Nechci po tobě nic, ale chci ti dát dobrou radu. S německými kluky 

se neper, jestli nechceš skončit v polepšovně a tvoji rodiče ve vězení. Ne, že by si to Ralf 

nezasloužil, ale když zalže žes ho napadl, nemáš šanci se z toho vykroutit.“ „Ty bys mi to 

přeci dosvědčila, že jsem si nezačal“. „To tedy nedosvědčila.“ „No to jsem si mohl 

myslet, vy Němci jste všichni stejní prevíti.“ Ještě ani nedořekl a dostal facku jen to 

mlasklo. „Ty prevíte, já ti tady zachraňuji kůži a ty mě budeš ještě urážet? Kolik těch 

Němců znáš, že se opovažuješ tvrdit, že Němci jsou všichni stejní. Co ty víš jak to v 

Německu chodí? Koukej mazat domů než tě tady objeví Ralfovi kamarádi, nemocnice by 

tě neminula.“ „Nezlob se, to mi jen tak ujelo. Jak ti mám říkat?“ Zeptal se nakonec 

Honzík. „Nijak mi neříkej, už tě nechci vidět a zlobím se abys věděl. Teď už upaluj!“ Tak 

tuhle neděli Honzík kostel vynechal a upaloval domů do Zboží. 



Pár týdnů pak Honzík do kostela nechodil, než si uvědomil, že on už by Ralfa nepoznal a 

doufal tedy, že ani Ralf jeho. „Ale tu holku bych poznal,“ převalovalo se mu v hlavě. 

Když jsem mámě tu historku vyprávěl, málem ji ranila mrtvice. „Až tu Němku potkáš, 

pozvi ji k nám domů. Schválně pro ni upeču drobenkový koláč. Chtěla jsem ho udělat na 

posvícení ale to počká, kdybys ji někdy přivedl. Ta holka nám všem možná zachránila 

život, ty troubo.“ Tak se po čase zase do Poděbrad vypravil. Čepici dal radši do kapsy, 

aby zase náhodou nedošlo k incidentu. Chodil tam týden co týden pár měsíců než ji opět 

potkal. Šla s kamarádkami a byl jich plný chodník. Honzík zůstal při zdi a díval se na ni 

ale mlčel. „Marínchen, koukej jak na tebe ten mrňavý kluk civí.“ Zachichotala se jedna z 

kamarádek. Marínchen na to neodpověděla, jen po Honzíkovi šlehla pohledem a pak 

zmizela s ostatními v cukrárně. Honzík před cukrárnou chvíli okouněl, dovnitř nemohl, 

neměl ani lístky, ani peníze, tak to vzdal. „Vida, jmenuje se Marínchen,“ pomyslil si a od 

té doby ji přestal hledat. Ale nezapomněl na ni. V duchu si ji představoval a bavil se s ní. 

Potřetí ji uviděl v okně vlaku z Poděbrad na Lysou když se vracela domů do Německa. 

Jak se fronty blížily k Říši, chtěli mít rodiče děti zpátky doma, neboť „kdoví co by je 

mohlo u těch proradných Čechů potkat?“ myslili si. Tak se před posledními válečnými 

vánočními svátky rozjížděly vlaky na Lysou a mířily s dětmi zpět do válečné vřavy, do 

Německa. Dvacátého prosince ve dvě hodiny odpoledne jeden z těch vlaků plný dětí supal 

přes Velké Zboží. Honzík stál u trati a díval se na ty dětské tváře za okénky. Náhle jedna z 

těch tvářiček začala mávat. „To je Marínchen,“ uvědomil si Honzík. Rozběhl se podél 

vlaku a křičel „Sbohem Marínchen, sbohem, měj se hezky!“ Ani si neuvědomil, že to křičí 

česky a že Marínchen, jestli to byla ona, by mu stejně nerozuměla. 

„Vida jede domů, do Německa k mámě a tátovi ale ten je možná na frontě a třeba i 

mrtvej,“ mumlal si Honzík. „Už ji v životě neuvidím, ale stejně na ni nezapomenu, poznal 

bych ji vždycky, je úplně jiná než naše holky tady na vesnici. Kdyby to Němka nebyla, 

byla by to príma kamarádka. Tak tedy, sbohem Maríchen, sbohem navždycky,“ povzdechl 

si Honzík. Ještě večer když se vrátil domů nemohl to letmé setkání vyhnat z hlavy. 

„Mami, víš že ty německý holky a kluci se asi z Poděbrad vracejí do Německa? Když 

jsem odpoledne stál u dráhy jel jich na Nymburk plnej vlak. Myslím, že tam jela i ta holka 

Maríchen, co jsem ti o ní vyprávěl, dokonce mi i zamávala,“ „I jdi ty brepto, ty už 

dokonce víš jak se jmenuje, ale pochybuji, že by tě ještě poznala. Nějaká holka prostě 

viděla u trati stát kluka a z radosti, že jede domů mu zamávala. Jestli odjeli všichni domů 

a už se nevrátí bude jenom dobře, aspoň zase budete moct chodit do školy a nebudete se 

muset učit po hospodách. Ale kdoví jak to všechno bude, válku už máme za humny, čert 

ví jak to všechno dopadne a dej bůh abychom její konec ve zdraví přežili.“ 

Ale ano. Podařilo se to. Přežili a i zdraví si zachovali. Pro Honzíka byl konec války jedno 

velké dobrodružství. Hned za vesnicí v polích vznikl provizorní zajatecký tábor kam 

přicházeli odzbrojení němečtí vojáci z široka, daleka. Staří, mladí, tencí, velcí, bylo pro 

kluky stále na co koukat a dohadovat se: „Koukejte, támhle ten byl asi tankista, má černou 

uniformu.“ „No ale esesáci měli taky černé uniformy.“ „No jo ale esesák by byl zavřený, 

ten by mezi obyčejnými vojáky nebyl.“ „Hele kluci, támhle ten mladý něco ukazuje, asi 

něco chce, Honzo zeptej se strejdy jestli se ho můžeš zeptat co chce?“ Honzík nebojsa se 

svého strejdy s páskou RG na rukávu, který ty unavené vojáky hlídal zeptal, jestli může s 

vojáčkem promluvit. „Budeš mu rozumět?“ Zeptal se strejda, „jestli jo, zajdi za ním a pak 

mi přijď říct co chce!“ „Mají žízeň,“ meldoval Honzík při návratu. „Tak upalujte domů, 

popadněte džbánky a konvičky a přineste jim pít a ty se stav v hospodě na velitelství, že 

jim vzkazuji aby sem přitáhli dvě, tři lejty s vodou!“ 

Kluci měli do večera co dělat, běhali sem a tam, pro vodu a s vodou. Vojáci jim děkovali, 

některý dal za odměnu knoflík od uniformy a Jirka dostal dokonce bronzovou, medaili. 

Když si ji připnul na košili dostal od táty pohlavek až mu zuby cvakly. „Víš kolik lidí 



musel ten voják zabít, než mu tu medaili dali?“ Zlobil se táta. „Ale tati, byla přeci válka, a 

ve válce se nepřátelští vojáci zabíjejí, vždyť i husité zabíjeli křižáky,“ bránil se Jirka. 

„Hele ty husito, tu medaili schováš nebo zahodíš a víc se o tom nebudeme bavit. 

Kapišto?“ 

Pravé rodeo pro kluky nastalo když se na lukách za vesnicí utábořil vozatajský pluk 

ruského vojska. Luka až k Borku byla plná vojáků, koní a lehkých bryček, kouřily tam 

polní kuchyně i kovářské výhně, prostě pravé eldorádo pro kluky. Mrňavý Honzík 

prokluzoval mezi vojáky i vozíky, všude ho bylo plno, někdy to vypadalo, že je na více 

místech současně. Večer při vyprávění svých zážitků mámě a babičce, jednou povídá: 

„Představ si mami, že dneska tam zabili dokonce dvě krávy a zítra budou vařit ve všech 

kotlích guláš, já už mám u dvou kuchařů porci zamluvenou.“ Babička skočila Honzíkovi 

do řeči pragmatickou poznámkou, „Honzíku a co ocasy, stáhli je taky? Jestli ne popros je 

hned ráno jestli si je můžeš ufiknout a odnést? Jestli ti to dovolí přines je hned domů!“ 

Klaplo to a tak si pak babička maminka i Honzík tři dny pochutnávali na polévce z volské 

oháňky. 

Nebyl by to ani Honzík rabiát aby i tady neměl incident. V ruském pluku, který tábořil za 

vesnicí přes léto, byl také sirotek, syn pluku asi v Honzíkových letech. Když dozrály 

třešně v obecních sadech směl malý Voloďa česat plody do pusy i do čepice, což ovšem 

vesničtí kluci nesměli. Při občasných nájezdech na sad jeden vždycky hlídkoval a zařval: 

„Bacha kluci strážník, strážník!“ když se na obzoru objevil obecní policajt a kluci zdrhali 

k Labi. Voloďa to odposlouchal a jakmile se kluci v sadu objevili začal ječet na plné 

pecky: „Stružník, stružník!“ a někdy tak dokonce strážníka přivolal. Až jednou to už 

Honzík nevydržel, přiběhl k Voloďovi jednu mu ubalil a ještě mu pěstí zahrozil, „tady 

nikdo strážníka volat nebude!“ Kupodivu ta rána byla jako pečeť kamarádství. Od té doby 

patřil Voloďa do party a lítal s kluky kolem Labe, po lukách i po vesnici, jako by mezi ně 

od jak živa patřil. 

 

Když koncem července nalodili v Nymburce pluk na vlaky k cestě domů do Ruska, zbylo 

na lukách stádo osmi koní a jedna mula. Kluci si koně rozebrali a začali na nich rajtovat. 

Na Honzíka zbyla mula, ale byl s ní opravdu spokojený a mula s lehounkým sotva pět a 

třicet kilo vážícím Honzíkem taky. Nevyhazovala, bez ohlávky, bez uzdy poslouchala a 

šla či běžela podle Honzíkova přání. Však na ní pak Honzík, už jako Honza celý život 

vzpomínal. Leč na podzim byl kovbojským hrátkám konec. Koně zabavil Národní výbor a 

přidělil je místním chalupníkům jako náhradu za spasená luka. Nastaly všední dny se 

školními povinnostmi a samozřejmě s neutuchající povinností shánět pamprdlici a jiné 

pochoutky pro netenčící se houfy obyvatelů králíkáren. 

Kluci si vždycky vyšetřili chvilky na svá alotria. Samozřejmě, Honzík nezůstával pozadu, 

spíš naopak sem tam nějakou lumpárnu spunktoval. Když si občas některý z potrefených 

sousedů přišel stěžovat, měla vařečka posvícení, ale k žádnému polepšení to nevedlo. 

„Kluku jeden zrzavá, pihovatá, ty musíš bejt v každým hovně za kvrdlačku,“ povzdechla 

si jednou maminka. Bylo to poprvé a taky naposledy co ji Honzík slyšel sprostě 

promluvit. Tak utekly dva roky od konce války a bylo třeba rozhodnout co dál s tím 

klukem neposedným. 

Strejda, teď už malé velké zvíře v pohraničí, navrhoval: „Vy dvě už na něj stačit nebudete 

a vyroste z něj lump! Plavba hledá plavčíky, pošlete ho na loď, tam se naučí pořádku a 

vyroste z něj chlap!“ „Jen se na něj podívej jak je mrňavej na svých patnáct let, ani půl 

metráku neváží. Dyk se mi ve světě ztratí,“ bránila Honzíka maminka. „Mami já se 

neztratím a bejt lodníkem by se mi líbilo, to bych se podíval do světa a nikoho by tam 

nezajímalo, že nemám tatínka.“ Když se na strejdovu stranu přidala i babička, maminka 

povolila a bylo rozhodnuto. 



Než ho maminka předala prvnímu kapitánovi kladla Honzíkovi na srdce, „chovej se tak ať 

mi ve světě neuděláš ostudu, ať nikdo nepozná, že tě vychovala máma sama a dobře se o 

sebe starej.“ Kupodivu tahle prostá věta dokázala v okamžiku víc než všechny výprasky 

vařečkou a že jich bylo. Honzík šel do sebe, kouřit nezačal ani pít nezačal, jen ten pořádek 

mu dělal ze začátku potíže, ale s tím si kapitáni a kormidelníci hravě poradili. První rok na 

lodi šel ztuha. Byl moc malý, byl moc lehký a na lodích je všechno velké a těžké. Byla to 

pro něj sakra dřina, ale na to, že si musel on patnáctiletý výrostek i sám vařit, mu ta dřina 

šla k duhu. Rok co rok svých plavčických let vyrostl o deset, dvanáct cenťáků a jak tak 

pakoval z lodi na loď mu i lodnická práce šla stále líp od ruky a když končil jako plavčík 

už ho vůbec nezmáhala, už věděl kde si vyhovět a kde pořádně zabrat. 

Jako lodník už byl i na pořádek metr, však se ho s tím jako plavčíka kapitáni i 

kormidelníci něco natrápili, ale dobře dělali. Nerad bych aby to vypadalo, že ho ti staří 

plavci učili jen být pořádný. Kdepak, na lodi se musí plavčík naučit devatero řemesel aby 

dokázal dopravit poškozenou loď do nejbližšího přístavu. Musí se naučit loď udržovat a 

šlechtit aby stále pěkně vypadala a mnoho let vydržela plout. Musí se naučit a to je 

nejdůležitější svou loď milovat a mít ji rád, protože ona je jeho živobytí, jeho domov a 

ochrana před nepřízni živlů a někdy i lidí. To všechno se musel Honzík naučit než 

předstoupil před komisi a složil lodnické zkoušky. Jen to vaření ho ti staří lodní vlci 

nenaučili, ale tady vypomohla maminka a už celý ohmataný notýsek s dvacítkou 

jednoduchých receptů psaných maminkou byl pro Honzíka svatý grál. S lodním pytlem 

přes rameno, atestem lodníka první třídy v jedné kapse, notýskem s recepty ve druhé a 

kamarádem po boku, novopečení lodníci hlásili nástup na loď, kormidelníkovi parního 

remorkéru Ústí. 

Lodníkova láska. 

2. 

In der Nähe von der Elbe 

Krásné město Drážďany poklidně rozložené po obou březích řeky Labe, kterému Němci 

odjakživa říkají Elbe, vždycky bylo, je a Bůh dá bude vznosnou metropolí Saska. Mají se 

Sasové věru čím chlubit. Ani hrst listů našeho povídání by nám nestačila na popsání všech 

nádher, památek a pamětí hodností kterými se to krásné město může chlubit. 

My ale necháme střed města za zády a vypravíme se kus cesty po proudu řeky, kde na 

pravém břehu leží dělnická čtvrť Pieschen, čtvrť bez atraktivních památek, se spoustou 

pracovitých lidí. V devatenáctém století se bouřlivým rozvojem z malé zemědělské 

vesničky změnila na průmyslovou oblast s vlastním Pieschenským přístavem, loděnicí 

‚Übigau a dalším průmyslem. Na začátku dvacátého století byla celá přestavěna a 

zmodernizována. Vzniklo vlastně nové sídliště třípatrových domů s vnitřními dvory pro 

dvacet tisíc pracovníků a jejich rodin. První světová, které se začalo říkat Velká válka, a 

pro Německo krušná léta po ní, si i tady vybraly svou krutou daň. Hodně mužů se z té 

války nevrátilo a epidemie chřipky po válce chtivě skosila i mnoho podvyživených dětí a 

žen. V roce 1930 už tam začala převládat naděje na lepší časy a mezi lidmi dobrá nálada. 

Hyperinflace skončila a s ní zmizela i většina zasmušilých tváří mezi lidmi v Pieschni. 

 

V létě 1930 se v něm narodilo děvčátko, první dítko do rodiny Neubauerových. Když do 

ložnice zavolali tátu, šťastná maminka zašeptala, „podívej se Jozífku, jak je krásná“ a 

unavená po tom výkonu usnula. Tatínek, nýtař z loděnic byl trochu zklamán, že to není 

kluk, ale když si malinkou před odchodem do práce poprvé pochoval, radost a štěstí z toho 



malinkatého uzlíčku mu dalo na to zklamání zapomenout. V práci před kamarády se pak 

nadýmal jako holub, „hej chlapi, já jsem táta“ opakoval kamarádům mezi rachotem 

nýtovacích kladiv. „No dobře sis to Sepl načasoval, zdá se, že se blýská na lepší časy a ty 

největší trable jsou už za námi. Jestli pak už jste ji se ženou vybrali jméno?“ Ptali se 

kamarádi. „No kluk by se byl jmenoval po mně, holčička se samozřejmě bude jmenovat 

po mamince Marie a po babičkách Anna, prostě Marieanna, bude to moje Marjánka.“ „No 

to známe,“ smáli se kamarádi, „stejně ji každý bude říkat Maríchen dokud bude malá a až 

ji bude šestnáct najednou prohlásí: „Říkejte mi Mery!“ to je teď mezi mladými taková 

móda.“ Joseph se taky zasmál, „i dejte pokoj,“ mávl rukou, „kdoví jaká bude móda mezi 

mladými za šestnáct let, počkáme si a uvidíme.“ Skončila debata, přišla další várka 

rozžhavených nýtů a nýtovací kladiva začala znovu rachotit. 

Kamarádi měli pravdu. Všichni na děvčátko volali „Maríchen.“ Maminka a nakonec i on 

sám, když se batolila po podlaze a pletla se mamince pod nohy nebo když ji večer 

houpával na klíně. I sousedé tak na ni volali, když jako čtyřletá opanovala dvůr u svého 

domu. Byla to taková švitorka, s každým sousedem se brzy skamarádila. Nejraději si 

povídala s mladou paní Müllerovou, která ji k sobě často zvala na buchtu, či na koláč. Ta 

byla také první komu honem řekla novou zprávu. „Paní Müllerová, víte že nám v noci 

přinesla vrána sestřičku? Nechtěla ji mamince dát, ale maminka si ji vzala a ona ji za to 

klofla a maminka teď proto trošku stůně, ale brzy se uzdraví, říkal tatínek.“ Paní 

Müllerová se usmívala a zeptala se: „Jakpak se ta tvá sestřička bude jmenovat? Jak ji 

budeš říkat?“ „Jé já nevím, maminka teď spí a nesmím ji budit, ale až přijde tatínek z 

práce, zeptám se ho a pak vám to povím, jo?“ „I to víš, že jo, ale teď spapej ten koláč a 

běž si hrát s dětmi na dvůr!“ 

Sestřičce dali jméno Kristýna Anna. „Tak máme Mariánku a Kristiánku, jen ten kluk se 

nám nějak nedaří maminko.“ Posteskl si tatínek. „I dej pokoj Jozífku, kluk by musel na 

vojnu, a víš co tys tam zkusil v té Veliké válce. Holky se víc drží doma, daleko víc si jich 

užiješ než kluka. A Jozífku, teď když máme ty dvě děti ne aby ses motal do politiky, však 

se podívej co se děje, vždyť i u vás na loděnici pár chlapů sebrali. Krista pána a nepouštěj 

si ani hubu na špacír, mysli na holky a na mě, co bychom si tady bez tebe počaly.“ Josef 

se opravdu do politiky nemotal. Když se ho chlapi ptali, „ co tomu říkáš, Sepl,“ jen zavrtěl 

hlavou a zabručel, „ále, já těmhle věcem nerozumím,“ a šel si po své práci. „Ten je ňákej 

divnej,“ říkali si chlapi, „my tady budujeme nové Německo a on tomu nerozumí,“ ale po 

čase se ho na názory ptát přestali. Byl vynikající odborník, časem se stal vedoucím party 

nýtařů, šéfové si ho považovali a to bylo pro něj hlavní. Ani do hospod s kamarády 

nechodil. Doma byla vždycky nějaká ta lahvinka piva, na to maminka dbala, tak si po 

šichtě hrál doma s dětmi. Často jen tak nezávazně klábosil se sousedy na dvoře kde 

pobíhala malá drobotina z domů kolem dvora. 

Tak ubíhal čas. Kristýnce už byl na hraní byt malý a dvůr teď už byl její revír. Marjánka 

začala chodit do školy, už mohla na ulici, byla přeci už velká, tak se po vyučování často 

zatoulala až k Labi kde ráda pozorovala projíždějící lodě. Nejraději měla parníky s dvěma 

komíny a chocholy kouře nad nimi. Když o nich nadšeně vyprávěla doma, tatínek jednou 

řekl: „Víš Maríchen, já na takových lodích nejezdím, ale stavím je. Jestli chceš uděláme si 

v neděli výlet, maminku s Kristýnkou usadíme do zahradní restaurace před loděnicí a my 

si tam prohlédneme všechny lodě co stavíme nebo opravujeme. Prohlédneme si je do 

posledního šroubečku, když budeš chtít.“ Marjánka skočila tatínkovy kolem krku a jásala, 

„budu chtít tatínku, budu.“ Tak tu exkurzi podnikli a Marjánka, celá nadšená měla na 

tatínka přehršel otázek a taky se od té doby často chlubila. „Můj tatínek staví lodě,“ říkala. 

Desetiletá Marjánka vstoupila povinně do do Jungmädel jako všechny její vrstevnice rok 

po vypuknutí války. Chodila tam povinně, ale docela ráda. Učila se tam s kamarádkami 

nové písničky, hry a dovednosti, obdivovala svou starší vedoucí z Bund Deutsche Mädel a 



užila si tam spoustu zábavy. Když celá nadšená své dívčí zážitky doma vyprávěla, často se 

chlubila jak ji to dobře šlo. „Mami, Ingeborg mě zase pochválila, jak jsem šikovná, hned 

jak mi bude čtrnáct vezmou mě do Bundu.“ No to si ještě počkáš aspoň čtyři roky,“ smála 

se maminka. „To je tak strašně dlouho maminko, proč jen jsou ty roky tak dlouhý?“ 

Zeptala se smutně Marjánka. „Tak to já tě teď potěším,“ usmála se maminka, „každý další 

rok je o trošičku kratší než ten minulý, my tady s tatínkem už máme ty roky docela krátké. 

Než se nadějeme, je rok pryč. Viď tatínku?“ „No ba,“ odpověděl tatínek, „je to jako včera 

co jsem vás jednu po druhé vozil v kočárku a podívejme se, najednou mám doma jednu 

Jungmädel a druhou školačku, to to panečku uteklo.“ „Tati, jak to jenom můžeš říct, že to 

uteklo, vždyť to trvalo celý život a co se všechno stalo, ani si to všechno nepamatuji, co 

toho bylo.“ „Jen kolikrát přišel Ježíšek, a kolikrát jsi s námi byl na Vogelwiese, to si už 

nepamatuješ?“ Přidala se Kristýnka, „to přece nemůže být jako včera.“ „Však počkejte až 

vám bude padesát jako tatínkovi, pak si na ten dnešní hovor vzpomeňte,“ pořád se 

maminka usmívala. Pak se obrátila k tatínkovi už bez úsměvu, „ani nevíš Jozífku jak jsem 

ráda, že už ti hlava šediví a nemusel jsi do války.“ „Zatím i někteří mladší mistři zůstali v 

loděnici, neopravujeme už jenom lodě ale i další těžké kusy, a u toho jsou mistři potřeba, 

to by narychlo zaučené ženy nedokázaly. My si s tím si hlavu lámat nemusíme, za pár 

měsíců vyhrajeme a bude po válce, hlásí přeci každý den rádio.“ „Ale tatínku, co mladých 

lidí při tom přijde o život,“ povzdychla si ještě maminka. 

Válka se však nevyvinula tak jak si to tatínek a s ním i většina německého národa ve 

čtyřicátém roce představovala. Už za tři roky poté začaly německé armády ustupovat a 

válka se vracela k německým hranicím. Spojenci přikročili také ke strategickému 

bombardování německých měst. Jedním z prvních měst, na které dolehla krutá daň tohoto 

rozhodnutí, byl Hamburk. V polovině roku 1943 tam po bombardování vypukla ohňová 

bouře. Město hořelo čtrnáct dní a nocí, oheň pohltil většinu budov a zahubil třicet tisíc 

obyvatel přístavu. Když se podobný scénář opakoval i v dalších městech, rozhodlo státní 

vedení Hitlerovy mládeže a Svazu německých dívek, aby své mladičké členy uchránily 

hrůz bombardování, že děti na čas přesunou do lázeňských měst Protektorátu, které zatím 

byly náletů ušetřeny. Tak se české lázně po vánocích vylidnily od pacientů i od raněných 

vojáků a připravovaly se na omladinu. Drážďanské župě byly přiděleny Poděbrady. Hned 

po novém roce jich tam ve třech vlacích přijelo třináct tisíc děvčat a chlapců. 

„Mami představ si, že pojedu se svou skupinou na odloučenou školu do Bad Podiebrad.“ 

Oznámila hned po vánocích čerstvě jmenovaná skupinová vůdkyně děvčat, svoji 

mamince. „Bóže holka, kdyby to tak bylo do Marienbadu nebo do Karlsbadu, ale 

Poděbrady, taková díra, ani to není na mapě.“ Povzdychla si maminka. „Ale mami teče 

tam Labe, jako tady, budu se procházet po jeho břehu jako tady a vzpomínat na domov, na 

tebe i na tátu, každý každičký den. Nebuď smutná mami, však tu s vámi zůstane malá 

Kristl. Já už jsem velká, ve světě se neztratím a než se s tátou nadějete budu zpátky doma. 

Ralf z našeho dvora tam jede taky. Už jsme o tom mluvili, já budu psát co nejčastěji a ty 

jeho mamince vždycky vyřídíš pozdravení.“ Maminka se rozesmála: „Ten Ralf si to ale 

uměl zařídit, ještě, že jsme s jeho maminkou kamarádky.“ „My ale spolu moc 

nekamarádíme, Ralf se moc vytahuje a nejradši by každému jen poroučel. To ho žere, že 

mně poroučet už nemůže když jsem vůdkyně.“ Mudrovala Marjánka. „Jen ať ti to 

vůdcovství moc nestoupne do hlavy,“ zchladila ji maminka a tím ukončily povídání. 

Vánoční svátky minuly, Nový rok minul bez oslav a za pár dní už se na nádraží 

Drážďany-Nové město, plném dětí a poplakávajících rodičů, Marjánka s rodinou loučila. 

Kristýnka bulila nahlas a vzlykala, že chce jet s Maríchen taky. Maminka měla taky slzy 

na krajíčku, jen tatínek se držel a všechny chlácholil. Marjánka se držela statečně. Jednak 

se už těšila na dobrodružství a na zážitky po cestě a v cizině a potom, byla přeci vůdkyně 

skupiny a musila svým děvčatům ve skupině dodat kuráže a ne před nimi fňukat. 



„Ukončete nástup, za pár minut vlaky odjíždí,“ začali volat nádražní zřízenci při chůzi 

kolem vlaků a pomáhali při tom nejmenším opozdilcům nastoupit a nalézt svoje místo. V 

devět hodin se vlaky rozjely, za nadšeného mávání z oken a smutného mávání z peronů. 

Než se Marjánka se svou skupinkou uvelebila ve svém kupé, vlak opustil Drážďany a 

děvčata začala zvědavě pozorovat ubíhající krajinu a městečka a vesničky v ní. Jako 

kulisy mizely vzadu za vlakem Bischopswerda, Rumburk, Böhmisch Leipa, Mladá 

Boleslav, Nymburk a konečně tady byly: Poděbrady. 

Vystupovaly na pěkném moderním lázeňském nádraží spořádaně, nikde žádný chaos. 

Kufry nechte ve vlaku, ty za vámi přivezeme, každá si vezme jen příruční taštičku a jdeme 

se ubytovat. Samozřejmě v pochodovém útvaru jak byly naučené. Už při tom prvním 

pochodu si pěkně zajódlovali a tím předvedly domorodcům na co se mají připravit, co 

budou slýchat denně. Marjánčina skupinka nepochodovala daleko, s řadou dalších 

skupinek na ně čekalo ubytování v hotelu sotva dvě stě metrů od nádraží, hned vedle 

lázeňského parku. V pokojících pro dva lázeňské hosty se jich krásně vešlo šest až osm v 

patrových lůžkách nad sebou. Při zvonivém zvuku vykoukla Marjánka z okna svého 

pokojíku v prvním patře a vypískla: „Jé holky před okny máme velikánské hodiny a u nich 

trpaslíčka a ten tluče kladívkem do muchomůrky až to zvoní.“ To se ví všechny hned 

letěly k oknu aby se taky podívaly. Ale trpaslíček mezi tím už doťukal a tak ho tam viděly 

jen tak stát. „Nic si z toho nedělejte, však ho ještě mockrát uvidíme a uslyšíme než se 

vrátíme domů,“ utěšovala je Marjánka. Jen co si každá z nich vybrala svou postel, byly 

tady kufry a do večera měly vybaleno. Plny dojmů se po večeři ani nemohly dočkat 

večerky jak byly ospalé. Zítra to město prozkoumáme slibovaly si. Jen položily hlavu na 

polštář už spaly. 

Po budíčku v šest hodin a po snídani, vyrazily za zpěvu a jódlování pěkně v tvaru do 

školy. Učily se na směny a Marjánčina skupinka měla tento měsíc vyučování dopoledne. 

Chudáci domorodci. Celý den pochodovaly po lázeňských ulicích kolony dětí, děvčata se 

zpěvem a jódlováním a chlapci s bubínky a trumpetami. Jedna klukovská kohorta 

pochodovala s bubny, trubkami a píšťalami už v šest hodin ráno, jako budíček pro 

všechny ostatní. Že tím zavedli budíček i pro všechny usedlíky neřešili. 

K první samostatné prohlídce města se Marjánka s děvčaty dostala až v neděli. Ostatně 

jaká pak samostatná prohlídka. Všude kam se člověk podíval se toulalo půl tuctu 

drážďanských děvčat a kluků. Samozřejmě tak jako Marjánka jich mnoho zamířilo k Labi 

aby si mohly zavzpomínat na Elbe v Drážďanech a na město kolem něj. Ale poděbradské 

Labe je dost zklamalo. Bylo o hodně užší než to jejich v Drážďanech a taky přes něj vedl 

jen jeden umrněnej most. „Pchá, kam se to hrabe na naše mosty u nás doma.“ Nechal se 

slyšet Ralf. „Ale je to Labe, když tam hodíš flašku s dopisem, tak možná dopluje až k nám 

do Pieschen.“ odporovala mu Marjánka a zeptala se ho: „Taky se ti už stýská po domově, 

po Pieschen a po Drážďanech jako mně?“ Ralf nabubřele odsekl: „Hitlerově mládeži se 

nestýská, ta plní úkoly tam kam ho vlast pošle!“ „Hele Ralfe, to na mě nezkoušej,“ mírnila 

ho Marjánka, „nejsi na schůzce skupiny ale mluvíš s kamarádkou z jednoho dvora, tak se 

nevytahuj.“ „To víš Maríchen, že bych byl radši doma,“ schlípl Ralf, „kdyby to bylo na 

týden nebo na měsíc, bylo by to bezva dobrodružství, ale na celý rok? A to se dokonce 

proslýchá, že ani na prázdniny domů nepojedeme.“ Teď se Marjánka teprv ulekla. „Ani na 

prázdniny? To já nevydržím Ralfe.“ „Vydržíš, budeš muset, je válka. Hele támhle jdou 

kamarádi, tak já běžím. Ahoj.“ „No jo, aby tě kluci neviděli s holku, viď,“ ale to už si 

broukla jen tak pro sebe. 

Dny utíkaly, jeden jako druhý, malé městečko už Marjánka i ostatní děvčata znaly 

dopodrobna, „to snad ani není město,“ hudraly, „sotva uděláš pár kroků, jsi z města někde 

v polích a jen v dálce uvidíš schoulenou vesničku, a to my ani z města pryč chodit 

nesmíme.“ Tak radši posedávaly doma a bavily se jak uměly. 



Marjánka chodila pravidelně k Labi jak slíbila mamince. Občas v neděli tam potkávala 

kluka, zrzka pihovatého, prcka nejméně o hlavu menšího než byla sama, který nekoukal 

doprava, doleva, vykračoval si to jako šafář cestou ke kostelu. Jako by ji někoho 

připomínal, ale nemohla si vzpomenout koho. On o ní nikdy ani okem nezavadil, dokonce 

se ji zdálo, že se schválně dívá na druhou stranu jen co ji zdálky uvidí. Znovu ho uviděla 

koncem prázdnin. Většina děvčat i chlapců byla někde po výletech, a tak hnědou košili 

nebo bílou blůzku bylo vidět jenom sem a tam. Místo podle Labe si to vykračoval po 

hlavní ulici, kšiltovku na hlavě, ruce v kapsách, šinul si to jako by mu město patřilo a proti 

němu šel Ralf. Už, už chtěla přes ulici na Ralfa zavolat, když v tom se to stalo. Kluk šel 

kolem výlohy kde byl Vůdcův portrét a s rukama v kapsách se tam ani nepodíval. Ralf k 

němu přiskočil, zařval: „Nevíš co je tvoje povinnost ty troubo!“ A srazil mu pohlavkem 

čepici z hlavy. Ale to neměl dělat. Kluk byl o hlavu menší a Ralfa ani nenapadlo, že se 

kluk bude bránit. Byl to asi pěkný rváč a vztekloun. Ralf chytil ránu na žaludek a jak se 

předklonil kluk ho kolenem řachnul do nosu. V tu ránu mu tekla červená. „To si 

odskáčeš,“ stačil ještě zařvat. Kluk zůstal stát jako zkoprnělý. Marjánka přeběhla ulici, 

chytla kluka za ruku a zavelela: „Poběž!“ Přeběhli kolem knihkupectví, pak za roh a 

kolem smuteční vrby k Labi. 

„Jak se jmenuješ a rozumíš mi?“ Zeptala se ho Marjánka německy. „Ale ano rozumím a 

jmenuji se Honza Bauer“ odpověděl taky německy, „co chceš?“ „Jo Hanzi chci, chci vědět 

jak můžeš bejt tak pitomej a prát se s německým klukem. Už teď tě s kamarády hledá, a 

když tě najdou nemocnice tě nemine. Jestli tě oznámí vedoucímu pomažeš do polepšovny 

a tví rodiče do vězení. Stálo ti to za to?“ „Neměl si začínat,“ zabejčil se zrzek, „tys to 

viděla tak mi dosvědčíš, že jsem se jen bránil.“ „To tedy nedosvědčím na to zapomeň.“ 

Zrzek se na ni vztekle podíval, „no jo vy Němci jste všechny stejní prevíti,“ vyhrklo z něj. 

To ale Marjánku dopálil, ubalila mu facku a zařvala: „Ty prevíte, já ti tady zachraňuji kůži 

a ty mě ještě budeš urážet? Kolik Němců znáš, že si nás dovoluješ soudit.“ Kluk sklopil 

hlavu,“tak se už nezlob, to mi jen tak ujelo. “ Marjánka byla ještě stále rozlobená, „to víš, 

že se zlobím a moc a hned tak se zlobit nepřestanu.“ Ale kluk se nedal, „tak mi aspoň 

řekni jak se jmenuješ, a kdy tě zase uvidím?“ „Jak se jmenuji ti může být jedno a 

neuvidíme se a ani jsme se neviděli. Teď už upaluj domů ať nás tady neobjeví Ralfovi 

kamarádi. Upaluj!“ A kluk upaloval podle řeky ani se neohlédl. 

Při příštím setkáním s Ralfem si opatrně zjistila, že kamarádům se nepochlubil a kluka, že 

by nepoznal. Tak se po něm začala sama opatrně rozhlížet. Znovu ho uviděla až pozdě na 

podzim. Vypravila se s kamarádkami do cukrárny a kousek od ní ho potkaly. „Hele 

Maríchen, tamhle ten kluk na tebe čučí,“ smála se Gizela. Marjánka po něm šlehla očima 

a zasmála se, „to spíš po tobě Gizelo, na mě by musel ještě trošku povyrůst.“ V cukrárně 

se s dortíkem schválně nimrala a počkala až kamarádky odešly, když pak vyšla před 

cukrárnu už tam nebyl. Pak už ho uviděla jen jednou, z vlaku. Aspoň si to myslela, že to 

byl on. 

Podzim byl pryč, začalo přituhovat a koncem listopadu se mezi dětmi rozkřiklo, že na 

vánoce pojedou domů do Drážďan. Sháněli se suvenýry, něco na památku pro sebe, 

nějaký dárek pro maminku a taky něco pro tátu jestli se vrátí z války a dny začaly utíkat 

jak splašení koně. Často si Marjánka vzpomněla na maminku co ji kdysi říkala o ubíhání 

času. Konečně ta chvíle přišla. Čtyři dny před Štědrým dnem byl pro děvčata přistaven na 

poděbradském nádraží vlak. Tentokrát si musely všechny svoje věci nanosit do vlaku 

sami. Některá šla i třikrát, čtyřikrát než do svého kupé nanosila vše co ji maminka 

postupně do Poděbrad na posílala a co i sama za ten rok nakřečkovala. Před polednem 

dostaly v hotelu poslední jídlo a výslužku na cestu a ve dvanáct hodin už byly všechny ve 

vlaku a netrpělivě čekaly na odjezd. 



Teprve před druhou hodinou se vlak rozjel na Nymburk. Marjánka se dívala z okénka a 

hned v prvním vesnici ho uviděla. Honzu! Než si stačila rozmyslit co dělá začala zuřivě 

mávat. Holky si toho naštěstí nevšímaly ale kluk si všiml. Začal běžet podél vlaku, mával 

a něco křičel. Skoro ho neslyšela a nerozuměla mu a za pár okamžiků vlak kluka minul a 

byl pryč. Teď už si Marjánka jistá nebyla, „byl to Hanzi nebo nebyl?“ Na dlouhé úvahy 

čas nebyl, stále bylo na co koukat. Dozadu mizely vesničky, města i městečka. Nymburk, 

Lysá, Česká Lípa, Děčín, Bad Shandau a konečně toužebně očekávané Drážďany. Vlak 

měl volnou cestu, nikde nestavěl a tak už pár minut po šesté vjížděl na třetí nástupiště 

Dresden Hauptbahnhof. Peron byl plný nedočkavých maminek, babiček a sourozenců, 

dokonce i sem tam nějaký tatínek či děda se na něm nachomejtnul. Ale těch bylo málo, 

většinu tatínků a starších bratrů už pohltila válka. Marjánka patřila k těm šťastnějším když 

ji táta sevřel do náruče. Pak ji dala na uvítanou, teď už desetiletá Kristýnka, pusu až to 

mlasklo. Maminka přišla na řadu až naposledy ale za to držela Marjánku v náručí nejdéle, 

a stále ji šeptala do vlasů: „Tak ses mi vrátila Maríchen, tak ses mi vrátila.“ 

Pak už popadli každý nějakou tašku, raneček nebo kufřík, z jedné strany si vedl Marjánku 

táta a z druhé maminka, Kristýnka poskakovala okolo a hleděli aby už měli nádraží za 

zády. Hned před nádražím nasedli do tramvaje číslo tři, která je odvezla ze Starého Města 

přes Carolabrücke, Lipskou ulicí až do Pieschen a domů. Na dvoře jim vyběhla vstříc 

Ralfova maminka a spráskla ruce: „Bóže Maríchen, ty jsi vyrostla,“ podivila se. „Ralf 

přijede zítra,“ meldovala Marjánka. „I vždyť já vím, taky mu poběžím naproti, jako vaši 

dneska tobě.“ „Jen aby se nestyděl, že ho před kamarády objímáš, víš jací ti kluci z 

Hitlerjugend jsou,“ smála se Marjánčina maminka, „to víš s děvčaty je to jednoduší. Ale 

už je tma tak pojďme domů, dojmy a zážitky si povíme jindy.“ Rozloučila se maminka se 

sousedkou. 

Doma tatínek zkontroloval zatemnění a rozsvítili. Marjánka vybalila dárky z Poděbrad, 

Krystýnka dostala panenku, českou selku. „Jé Maríchen ta je krásná, ale nejsem na 

panenky už trochu velká?“ „To taky není panenka pro děti na hraní ale pro velké lidi na 

parádu. A tobě bude dělat parádu na poličce nad postelí,“ vysvětlila Kristýnce Marjánka. 

„Ty si opravdu myslíš, že už jsem velká?“ Vykulila oči Kristýnka. „No my si to s 

tatínkem myslíme taky, už máme doma zkrátka dvě velké dcery,“ vložila se do debaty 

maminka. „Jé Maríchen děkuju,“ jásala Kristýnka, „mám krásnou panenku a jsem už 

veliká, budu s tebou chodit do kina.“ Také maminka s tatínkem byli svými dárky potěšeni 

a pak už maminka vytáhla ze skříňky dort na uvítanou a všichni si na něm pochutnali, 

hezky se u toho bavili a na chvíli přestali myslet na válku. Než se nadáli, byla desátá 

večerní a šli do hajan. 

Jen co byly, chudé válečné vánoce a vánoční prázdniny pryč začaly celé rodině všední 

povinnosti. Tatínek dál pracoval v loděnici jako mistr nýtařů, kovářů a svářečů ale místo 

lodí tam teď opravovali tanky a těžká vojenská vozidla. Maminka pracovala na jatkách, 

kde zbylo opravdu jen pár starších mužů řezníků a jinak samé ženy. Děvčata chodila dál 

do školy, Kristýnka do Hauptschule (hlavní školy) a Marjánka do Oberschule (vyšší 

školy) kterou začala navštěvovat po letních prázdninách už v Poděbradech. Obě školy 

byly v Pieschen nedaleko od sebe, a tak děvčata ráno odcházela z domova spolu když už 

byla maminka s tátou v práci. Večer, když byla rodina pohromadě, se strachem a hrůzou 

poslouchali rozhlasové zprávy o postupu nepřátelských vojsk a o pokračujícím 

bombardování německých měst. „Ach kéž by už byl té strašné války konec, i když ji 

prohrajeme, to už je věc jistá. A to strašné bombardování, snad se Drážďanům vyhne, 

vždyť je to klenot evropské architektury. To i ti nepřátelé vědí a snad je ušetří.“ Tak se 

utěšovala maminka den co den do té doby než nepřátelská letadla zaútočila. 

V noci ze třináctého na čtrnáctého února začaly padat první bomby a nepřestaly padat po 

celé tři dny. Přes čtyři tisíce tun leteckých pum ničilo to krásné město a lidi v něm. Celé 



město od Marienbrücke proti proudu řeky lehlo popelem. Vypukla ničivá ohnivá bouře, 

která trvala několik dní. Hořel asfalt na ulicích, vypařily se kašny i nádrže s vodou na 

hašení, vypařili se lidé, které už nikdo nikdy neuviděl. Zahynulo kolem dvaceti tisíc lidí. 

Přesně to spočítat nešlo a nejde. 

Městské části od Marienbrücke dolů po proudu řeky byly zkázy ušetřeny. Obyvatelé 

Friedrichstadtu, Ostra, Übigau i Pieschen s hrůzou sledovali to děsivé divadlo a s bázní a 

fatální odevzdaností čekali kdy přijdou na řadu. Vytáhli si ale šťastný los, zkáza se jim 

vyhnula a smrt si pro ně nepřišla. Ještě v dubnu tři týdny před koncem války spadly na 

Drážďany poslední bomby ale ty šťastné čtvrti zůstaly ušetřeny. 

Školní docházka skončila, ze škol se staly prozatímní lazarety plné popálených a raněných 

lidí. Každý kdo měl ruce musel s jejich ošetřováním pomáhat. Pomáhala i Marjánka. Aby 

Kristýnka byla ušetřena pohledu na znetvořené lidi a při tom byla i nápomocná s 

překonáním té hrůzy, přinášela Marjánka každý večer kabelu plnou použitých obvazů. Ty 

Kristýnka druhý den vyprala, na dvoře usušila a smotala k příštímu použití pro Marjánku. 

Tak to šlo den za dnem a když osmého května prolomila sovětská armáda německou 

obranu Drážďan, nic se nezměnilo ani pro ty raněné ani pro jejich ošetřovatele. 

Pro obyvatele Drážďan skončil strach z války. Válka skončila. Přestali se bát 

bombardování. Strachu se však nezbavili. Teď se báli, ze začátku někdy i oprávněně 

nepřátelských vojáků, vítězů války. Nacistické vedení města bylo rozpuštěno a město teď 

řídil vojenský štáb okupační armády. Obyvatelům města nastaly těžké časy, ale přežili. 

Teprve rok po skončení války začala armáda předávat řízení města zpět civilním úřadům. 

Děti přestaly pomáhat v lazaretech a vrátily se zpátky do škol. V roce 1948 Marjánka 

maturovala. Nastoupila na poloviční úvazek na Veterinární kliniku a zároveň na vysokou 

školu na tříleté bakalářské studium pro asistenty veterinárních doktorů. Práce i studium ji 

dávaly pořádně zabrat, ale mládí v každé době, třeba i po prohrané válce chce své. Mladí 

lidé se chtějí bavit. V rozbombardovaných Drážďanech moc míst se zábavou nezbylo, ale 

nějaká přeci jen a další si lidé třeba jen prozatímně přizpůsobili. V Pieschen, kde zůstaly 

všechny budovy stát, si chodila Marjánka v sobotu zatančit do tančírny Ballhaus Watzke 

kam už za mlada chodívali i její rodiče. Velký sál, slušná taneční kapela a hbitá obsluha 

sem lákala omladinu z široka daleka. Tak velký byl hlad po zábavě, že u Watzkeho se 

hrálo a tančilo denně ale Marjánka měla na zábavu čas jenom v sobotu, kdy ze zaměstnání 

přišla o něco dřív a v neděli ráno ji maminka nechala trochu přispat. 

Tančírna stála hned na labském nábřeží v Altpieschen. Naproti přes řeku u Ostragehege 

pravidelně, takřka denně kotvily české lodní vleky se spoustou mladých lodníků na 

palubách. Těm samozřejmě tančírna, kde denně tančí spousty mladých válečných vdov 

nemohla ujít. Měli na to dokonce svoji říkanku: „U Vacků je candrbál, je tam děvčat plnej 

sál.“ Jen co byl vlek řádně zakotvený, převezli se přes Labe a hurá na parket. Na vleku 

zůstaly jako hlídky jen staří kormidelníci a na parníku kapitán se strojníkem. Hezkých pár 

lodníků si od Watzkeho vybralo a ulovilo manželky. Nebo, že by to bylo naopak a oni byli 

ti ulovení? Kdopak to po těch letech může posoudit. Všem těmto párům, co já vím, 

vydržel jejich úlovek celý život. 

Marjánka ráda tančila, ale jen tančila. Své tanečníky si držela dost od těla a protože 

chodila tančit jen v sobotu nebyla mezi českými lodníky ani známá, vždyť skoro nikdy se 

nepodaří zakotvit v sobotu na stejném místě víc než jedenkrát v roce. Ale přeci jen 

jednomu se moc zamlouvala. Dovolila mu aby ji doprovodil domů, když o to tolik stál, ale 

jen na domovní dvůr. Pepa Švamberk byl spokojený i tak, „budu moct za Marianne zajít i 

když tu budeme kotvit jindy než v sobotu. 

 

Lodníkova láska. 



3. 

Lodníkova láska zmařená. 

Veselo bylo pro české lodníky na Labi, dva, tři a několik dalších let v Německu po 

prohrané válce. Všude kde zakotvili, všude kam se podívali, byla spousta mladých 

válečných vdov. Smutek už odezněl, bolest už přebolela a teď se chtěly bavit, protože 

válka už skončila, bomby z nebe už nepadaly a život je tak krásný dokud je člověk mladý 

a může se bavit a užívat si života plnými doušky. Po Labi připlouvaly vleky lodí, plné 

mladých mužů, kterých v jejich okolí bylo ach, tak málo. 

Mladé ženy, za tanec by i duši daly, tančily i spolu jedna s druhou ale přeci jen s mužem v 

náručí to je jiné potěšení. Že ti mladí lodníci nebyli svatí ani žádní mravokárci, tak se 

rozumělo samo sebou, že několik let po válce se na Labi uskutečnila stará lidová 

domněnka. Labský lodník, hodný toho slova, měl v každém přístavišti na řece milou, která 

tam na něho čekala a už z dálky ho vyhlížela. Byly vděčné, za ty večery a noci plné lásky 

a milování a za mlhavých rán se smutně dívaly za odplouvající lodí. Bylo i dost takových, 

která se svému lodníkovi zadívala tak hluboko do krásných očí až v nich utonula a odplula 

s ním jeho lodí ze svého domova navždy pryč. Staly se i případy, že v očích přístavní milé 

utonul lodník a navždy už u ní na břehu zůstal. 

Když jednu podzimní sobotu zakotvil vlečný parník Lovosice na Ostragehege v 

Drážďanech, objevil lodník Pepa Švamberk u Watzkeho na parketu výbornou tanečnici a 

moc hezké děvče. Už už ji chtěl požádat zdali ji smí doprovodit domů ale než se k tomu 

rozhoupal zmizela mu jako pára nad hrncem. Celý rozmrzelý se vrátil na parník s 

rozhodnutím, že příště si ji zmizet nenechá. Jenže příště dlouho nebylo, při dalších 

zastávkách ve všední dny ji u Watzkeho vyhlížel marně. Až na jaře, jen co odešly ledy, se 

vydařilo zastavení vleku v Drážďanech zase v sobotu a na Pepu se usmálo štěstí. Našel ji a 

bylo jen málo kousků v kterých si ji na parket odvedl jiný tanečník. Když ji před půlnocí 

požádal zdali ji může doprovodit domů, kupodivu docela ochotně svolila, jen ho 

upozornila, že je bude doprovázet její mladší sestra. Stálo ho to trochu přemáhání aby na 

sobě nedal znát zklamání ale překousl to. Když se s ním v Pieschen rozloučila už na dvoře 

a nepozvala ho k sobě nahoru byl spíše potěšen než rozmrzen. Začal pomýšlet na 

Maríchen, jak ji oslovovala její mladší sestra, jako na vážnou známost. Tolik se mu líbila. 

Hned po návratu Lovosic z jarní cesty byl Pepa jmenován druhým kormidelníkem na 

starém, ale nově vystrojeném parníku Ústí, kam byla po opravách naloděna celá nová 

posádka. Skoro by se dalo říci, že to byla hvězdná posádka, všechno mladí lidé. Kapitán, 

pan Josef Červenka, nejmladší kapitán šlepáku na Labi, kormidelník pan Václav Pospíšil 

řečený Nosarius, brzký kapitán vlečného parníku Lovosice, strojník pan František Dolek 

řečený Pekelník, pozdější nositel Řádu Práce, topiči, Antonín Labuť později uvolněný 

předseda podnikových odborů, Antonín Richter pozdější ředitel Vnitrostátní plavby, 

Vratislav Měšťák, který se stal v zahraničí vynikajícím odborníkem Informačních 

Technologií a v neposlední řadě Jirka Hána řečený Šamoňák, později vynikající a 

vyhledávaný kovář plovoucí dílny. Do této skvadry na slovo vzatých odborníků si to 

přihasili přímo od zkoušek dva neopeření lodníci, každý s lodním pytlem přes rameno a 

ještě teplým lodnickým vysvědčením v kapse. 

Ohlásili se na palubě u kormidelníka Švamberka, který je zavedl ke kapitánovi k zápisu do 

lodních dokumentů a pak jim ukázal a přidělil jejich kajutu. Taky jim hned každému 

přidělil přezdívku. Honzu pojmenoval Džon Stehno a Egona Seržant Higins. Čert ví kde 

to sebral, ale oběma už to po mnoho let zůstalo a i pro kamarády. Jeden byl Džon a druhý 

Seržant nebo Hykýšek. Za čtrnáct dní po dokončení posledních oprav se vydal parník Ústí 

po opravách a se svou novou posádkou na první plavbu. Kluci předvedli co se jako 



plavčíci naučili a předvedli to dobře, kormidelníci i kapitán byli spokojeni, dokonce i 

mistr strojník je přestal pozorovat ostřížím zrakem při spouštění komínů pod mosty, a tak 

celá plavba proběhla v pohodě. Jen nad Honzou Pepa trošku kroutil hlavou. Místo aby s 

nimi po zakotvení chodil tančit, bral si rád hlídku a čítal si na palandě v knížkách. 

Nekouřil, nepil ani neucucával a hrátky s děvčaty jako by ho ani nelákaly. Tak proběhly 

dvě cesty v pohodě, posádka už byla sehraná, kapitán nemusel ani mluvit, stačilo aby 

pozvedl obočí a každý už věděl co má udělat a kam skočit. Ale pak přišla třetí plavba, ta 

nešťastná. 

Parník s vlekem odjížděl z Děčína v pátek už pozdě odpoledne. Do Hřenska připlul k 

večeru, už tam stálo pár plavidel, která připlula samotíží z Ústí a také dva vleky proti 

proudu řeky, na kterých probíhalo celní odbavování tentokrát mimořádně pomalu. Tak 

tam Ústí se svými čluny zůstalo stát přes noc a než byly v sobotu celně odbaveny bylo 

poledne. Pepa Švamberk se zaradoval. Vypadalo to, že se bude kotvit na Ostragehege v 

Drážďanech. Také, že ano. Klaplo to. „Dneska jdeš s námi ven Džony,“ oznámil Pepa 

Honzovi. „Všichni ostatní už mají u Watzkeho tanečnice jen ty jsi volnej. MarieAnna 

sebou pořád tahá mladší sestru tak se ji ujmeš, abych si s MarieAnnou taky užil trochu 

soukromí.“ „Ale Pepo, já mám rozečtenou detektivku a vůbec neumím tancovat, vždyť 

víš, že s vámi chodím akorát vždycky na večeři a pak jdu domů,“ pokusil se ještě Honza o 

úhybný manévr, ale neuspěl. „Tak tentokrát žádná večeře a žádný odchod domů, když 

nebudeš tancovat, tak ji budeš bavit!“ „Ježíš Marjá o čem?“ „To už je tvoje věc, něco 

vymysli!“ Tak se po zakotvení hodil Honza do gala a vyrazil s kamarády k Watzkemu. 

Poprvé v životě. 

 

„To je Džony,“ představil ho Pepa MarieAnne, „je to tanečník pro Kristýnku,“ pokračoval 

dál. „Kristýnka má přeci tanečníků dost,“ usmála se Marjánka ale dál už to 

nekomentovala. Honza na MarieAnne koukal, jako by mu někoho připomínala ale nevěděl 

koho. „Dobrý večer Maríchen“ vylítlo z něj ani nevěděl jak. „Pro vás já nejsem žádná 

Maríchen ale vždycky MarieAnna, je vám to jasné Džone?“ Zpražila ho MarieAnna. 

Vtom k nim přiběhla Kristýnka. „Tady máš společníka na dnešní večer,“ představila 

MarieAnna Kristýnce Honzu. „Jé to je príma,“ radovala se Kristýnka. „Poběžte tančit!“ A 

už táhla Honzu na parket. Nic ji nevadilo, že on to neumí a že ji tu a tam šlápne na 

střevíček. Měla svého tanečníka. „Holky mi budou závidět,“ libovala si. Hned mu začala 

tykat. „Teď když jsi můj tanečník, přivezeš mi z Hamburku nylonky?“ Zeptala se mezi 

řečí bezelstně. „Pepa je Maríchen taky slíbil.“ „To víš, že ano, když jsem tvůj tanečník a 

třeba pak budeme i kamarádi, co říkáš?“ „Kdepak, kamarádi ne, leda by si byl můj milý, 

na kamaráda jsi pro mě moc starý.“ 

Tak se spolu bavili a tančili, na limo i na pivo si zašli a než se nadáli, blížila se půlnoc a 

MarieAnna je zavolala k cestě domů. Honza šel s Kristýnkou napřed. Na dvoře se ještě 

dobrou čtvrthodinku bavili než dorazili Pepa s MarieAnne. „Šmankote přetahujeme 

půlnoc, naši se budou zlobit,“ strachovala se MarieAnne. Rychle se rozloučili, děvčata 

zaběhla do domu a chlapi sešli na cestu k Labi. „Seš kabrňák Džone,“ prohodil Pepa 

cestou podle Labe, „hezky si tu Kristýnku zabavil, měl jsem Maríchen celý večer jen pro 

sebe. To si zopakujeme, až tady zase zakotvíme.“ „Jo a ještě mě to bude stát nylonky, 

které jsem Kristýnce nerozvážně slíbil,“ smál se Honza. „No neříkej, abychom nakonec 

nebyli ještě švagři,“smál se teď i Pepa. 

V neděli brzy ráno zvedli na vleku kotvy a pokračovali v plavbě dolů po proudu. Na 

starém parníku bylo pro posádku stále práce habaděj. Pořád bylo co natírat, mýt, leštit či 

jinak udržovat, aby ta stará loď vypadala jako nová, jako právě vytažená ze škatulky. „Tak 

co Pepo, co myslíš, pojedeme do Hamburku, nebo nás v Magdeburku otočí zpátky nahoru, 

proti proudu? Neříkal něco kapitán?“ ptali se lodníci kormidelníka Pepy. „Koukejte, vy si 



hleďte svoji práce a starosti kam pojedeme nechte koňovi, ten má větší hlavu. Kapitán se 

se mnou nebaví kam pojedeme, ale o tom jak jedeme a jestli jedu dobře když jsem u 

kormidla. Jak by to mohl kapitán vědět? To se dozví až v Magdeburku od inspektora. A 

nebojte se, včas nám to řekne, dřív než nás pustí do města na nákup,“ odpověděl jim 

kormidelník Pepa a šel si po své práci. „To jsme se toho dozvěděli,“ zabručel Seržant. 

„No vidíš, já ti říkal neptejme se, kdo se moc ptá, moc se doví, a to buďme rádi, že nám 

nepřidal nějakou práci,“ na to Honza. Pepa měl pravdu. V úterý po příjezdu do 

Magdeburku se všecko co potřebovali vědět, včas dozvěděli. 

Když se po odvěšení člunů vrátil kapitán z kanceláře od inspektora oznámil posádce. 

„Zajedeme na Bunkrplac, nabunkrujeme uhlí, při tom si na střídačku nakoupíme. 

Odpoledne zapřáhneme dva čluny co tady odvěsilo Brno a večer do vleku přivěsíme dva 

soláky v Schönebecku.!“ Jak řekl, tak udělali. Když měli v Schönebecku zkompletovaný 

vlek, byl už pozdní večer a tak tam kapitán odhoukal padla. Posádky spokojeně odešly do 

města na večeři a do oblíbené hospůdky Rote Tepich za zábavou a trochou tance s 

děvčaty. 

Ráno bylo usměvavé, slunečné, nad řekou nikde žádný mlžný opar a v tom krásném ránu 

se na staré Ústí sneslo neštěstí jako temný bouřný mrak. Po vytažení kotev se příďovému 

lodníkovi nedařilo vykuplovat stařičký parní kotevní naviják. „To musíš udělat takhle,“ 

přišel mu poradit druhý kormidelník Pepa, „pustíš páru obráceně a pak do těch 

kuplovacích trnů praštíš pákou nebo kopneš,“ a zároveň postup předváděl. To se ale 

ukázalo jako hrubá chyba. Noha mu proklouzla, trn zachytil nohavici a vtáhl nohu do 

navijáku. Další trn mu rozdrtil lýtkovou kost a než stačil přiskočit lodník k ventilu a zavřít 

páru pak koleno a stehno. Ještě malý okamžik zaváhání a další trn už by bral kyčelní 

kloub. 

Kapitán okamžitě odhoukal pro čluny nové zakotvení, lodníci vyvázali parník bez kotev 

lany ke břehu a první kormidelník uháněl do města pro doktora a pro sanitku. Mezi tím se 

mistr strojník se dvěma topiči pokoušeli rozebrat kotevní naviják a Pepu z něho vyndat, 

ale byla to marná snaha. Robustní stroj sestavený před mnoha lety z lícovaných dílů, 

prostředky, které byly na lodi, rozebrat nešel. Pepu dostali z navijáku teprve po příchodu 

doktora obráceným otáčením stroje s opětovným zhmožděním těch hrozných ran. Sanitka 

nebyla, kdepak by se v poválečném Německu vzala. Na břeh přijel malý náklaďáček, 

který odtransportoval Pepu do nemocnice v Magdeburku, ale ani tam už mu nohu 

nezachránili. 

Když příští týden ve středu zakotvilo staré Ústí s vlekem v Drážďanech, vzal na sebe 

Honza ač nerad ten smutný úkol, povědět MariiAnně, že už Pepu asi nikdy neuvidí. S 

jednou nohou po lodi běhat nemůžeš. Byl vlastně jediný z posádky kdo věděl kde 

MarieAnna bydlí a tak se tam vypravil. Šel co noha nohu mine a na dvoře hodnou chvíli 

jen tak okouněl než zazvonil na zvonek u Neubauerových. Chvíli to trvalo než někdo ke 

dveřím přišel. K Honzovu překvapení to nebyla ani jedno z děvčat, ale jejich maminka. 

„Co si přejete mladý muži,“ zeptala se. „Kristl někde lítá a Maríchen se učí k závěrečným 

zkouškám, tak jestli je to nutné, řekněte to mně, já ji to vyřídím a jestli to není nutné, tak 

odejděte!“ Tak ji to Honza řekl. Maminka chvíli mlčela a pak řekla: „Bylo to nutné a asi 

jsem měla Maríchen radši zavolat, ale teď už ji rušit nebudeme. Vyřídím ji tu smutnou 

zprávu až bude mít za pár dní po zkouškách. Jste dobrý kamarád, že jste ji to přišel vyřídit 

ale teď už běžte a kdybyste už Maríchen nepotkal tak nám za ní děkuji.“ 

 

„Byl tady před pár dny takovej mladej lodník z českého parníku,“ přivedla na to maminka 

po pár dnech řeč kdy už měla Maríchen s úspěchem po zkouškách. „Nebyl to Pepi, 

takovej rozložitej, podsaditej?“ Zeptala se Maríchen. „Ne ten to nebyl, tenhle byl spíš 

vyšší a řekla bych trochu hubenej.“ „Jé tak to byl Džony, a nepřines mi nylonky mami? 



Slíbil mi je.“ Ozvala se Kristýnka. „Ne žádné nylonky nepřinesl a tobě dám pár pohlavků 

abys na těch mládencích z lodí žádné nylonky neloudila, bůh ví co by za to mohli chtít. 

Tenhle přinesl smutnou zprávu pro Maríchen.“ „Tak už mi ji pověz mami, co se stalo s 

Pepou? Utopil se?“ „Ne holka neutopil ale na lodi mu to utrhlo nohu, už ho asi neuvidíš, 

to víš po lodích s jednou nohou toho moc nenaběháš.“ „To já vím mami, ale chtěla bych si 

promluvit s Džonem sama. Musím si pohlídat kdy tady zase ten jejich parník zastaví, to 

znamená, že budu nějaký čas musit chodit k Watzkemu každý den. Dovolíš mi to mami 

když teď už mám po škole?“ „I jo děvče jen se choď bavit, ať tě to trápení a ta ztráta 

rychle přebolí. Takovou bolest mělo za války tisíce německých žen, škoda, že tys ji 

musela poznat už po válce v míru.“ 

Po příjezdu do Děčína a odvěšení vleku, nastoupil na Ústí nový druhý kormidelník. K 

radosti Honzy a Egona to byl jejich spolu plavčík a kamarád, nejchytřejší kluk z ročníku. 

Však mu taky všichni kamarádi žertem říkali Inteligent. „Tedy Karle, to jsme rádi žes k 

nám napakoval, to už jsme tady z našeho ročníku tři.“ Liboval si Egon a Honza k tomu jen 

přikyvoval. „Moc se netěšte, holoto, budu vám šlapat na přezky, paluba bude jako z cukru 

a komando se bude blejskat, že se po něm bude bát chodit i kapitán.“ Smál se Karel. „No 

jasně, okna, cylindry do lamp a mosaz se budou blejskat tak, že i kravičky co se pasou na 

březích budou oslněný,“ přizvukovali mu lodníci. 

Doplnili zásoby, odvlekli dva solné čluny do Neštěmic a v Krásném Březně už na ně 

čekaly dva čluny s nákladem pneumatik a papíru do Hamburku. Tak v krámku u přístavu 

posádka nakoupila, každý utratil skoro všechny peníze co měl u sebe a samozřejmě 

všechny potravinové lístky. Děčínem jen projeli a už za šera zakotvili v úterý večer ve 

Hřensku. Tam na pivo a večeři padly poslední české mince a poslední ústřižky 

potravinových lístků, které u sebe kdo měl. Ve středu dopoledne po celním odbavení 

zvedli kotvy a do vody je znovu hodili už za šera na Ostragehege v Drážďanech. 

Všechny posádky houfem vyrazily k Watzkemu. Honza jak bylo jeho zvykem se už 

uveleboval s knížkou v posteli, ale Karel ho přeci jenom vylákal do Elblicku na večeři. 

„Co že ty nejdeš s chlapy tancovat?“ Divil se Honza. „Ale člověče minulou cestu jsem 

doprovázel v Magdeburku domů takovou smutnou holku a od té doby mě ňák přestalo 

bavit chodit tam, kde ona nebude. Co ty? Máš tady v Německu nějaká známá děvčata, 

která na tebe čekají?“ Zeptal se Karel. „Ale semhle tamhle krátká známost, ale že by na 

mě čekaly, to nečekají.“ Odpověděl Honza, ale v duchu si pomyslil, „ chtěl bych aby 

jedna čekala, ale to je marná naděje.“ Pak už se řeč stočila na pracovní záležitosti, Karel 

který dělal na tomhle parníku první cestu měl pár otázek a než je probrali přiblížila se 

desátá a tak zaplatili a šli domů na loď. „Hele u mě v kajutě svítí petrolejka,“ podivil se 

Honza když přišli na lávku, „že by Seržant přišel tak brzy domů, to se mi nezdá.“ „Třeba 

nepřišel sám, tak hodně dupej, až pudeš ke dveřím, ať ho nepřekvapíš v nejlepším,“ smál 

se Karel, „tak dobrou,“ ještě broukl a zapadl do své kajuty. 
 


