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Vážení kolegové , 

protože se blíží vánoční svátky, svátky pohody a dobrého jídla dovolte 

zavzpomínat i na ty, kteří v minulosti tvořili také část našeho šífáckého 

pokolení. Chtěl bych tím připomenout kuchaře a  ty, kteří se této úlohy zhostili, 

když byla tato funkce zrušena. Já sám naprostý antitalent tohoto řemesla dnes 

někdy s úsměvem myslím na dobu, kdy jsem se pokoušel do těchto tajů 

vniknout, ale marně. Rád vzpomínám na paní Mudrovou, která nám na 

„Blaníku“ vařila a nám učedníkům vždycky napekla buchty, nebo připravila 

švestkový knedlíky. Kapitán Kochman pak vrčel, že nebylo maso. Pak jsem 

napakoval jako plavčík s Ivošem Kejzlarem na „638“, ale to jsme se sešli dva 

naprosto netknutý umem něco uvařit a tak jsme to plácali jak to šlo, někdy i 

konzumací suchejch fleků z krabice, ale Ivoš říkal nevadí, jsou pětivaječný. 

Vyrobené vdolky většinou ztvrdly na kámen. Nebyl to dobrý začátek i proto, že 

si nás manželka kormidelníka pletla se sluhy. Po dohodě s panem Kopřivou 

jsme odešli a moje další štace jako plavčík byla na „670“ to byla oáza, Venda 

Drážďanský vařil, bylo tam moc dobře. Po vyučení jsem napakoval s  na „658“ 

k Mirkovi Fárkovi.Se mnou Ruda Měrka z ročníku, který měl heslo vařit je ztráta 

času, ale tahal z domova dobrou slivovici a tou se asi vykoupil, protože Fárka se 

uvolil, že nám bude vařit jedno teplý denně. Musím potvrdit, že vařil opravdu 

dobře a moc nám to chutnalo. Časem jsem se dověděl,  že byl opravdu kdysi 

kuchařem. Nabízeli jsme se, že budeme mýt nádobí, ale odpověď zněla proč? 

Mám jednu pánev, kastrol a hrneček. Pak jsem zjistil, proč toho nepotřeboval 

víc.  Například uvařil hrachovou kaši, co zbylo, udělal hrachovou polívku, ve 

stejným hrnci pak vařil brambory atd. Stejný postup byl na pánvi, ale nám to 

nevadilo a byli jsme za to rádi. Strašně nerad chodil na nákupy a tak to bylo na 

nás. V té době jsem se naučil jak Magdeburským šífrkonzumu zásobovat taky 

sebe, kus špeku, cibuli, chleba, vajíčka a na kulturáku karton Plzně. Oba 

kulturáky jak v Magdeburku, tak i  Hamburku, jak většina z vás jistě potvrdí, 

měly skvělé kuchyně i kuchaře, takže jako mlaďoši jsme se tam vždycky nacpali. 

 Po vyučení jsem nastoupil na „Slapy“, kde jsem byl až do vojny a do dneška 

vzpomínám na bezvadnou partu s kapitánem Michalcem. A hlavně tam byl 

kuchař jmenoval se Zděnek ??? jak dál ať mi promine, ale byl to ráj se vším 

všudy. Na vojně jsem se dověděl, že  tam vaří Jana Mašková a moc si ji chválili. 

Asi jí to zůstalo, když se dneska podíváte na Láďu Černýho. Po návratu ze služby 

vlasti jsem nastoupil na „7304“, ale tam se moc nevařilo, většinou jsme 



pendlovali na soli a tak mě od hladu zachraňoval buď Ivan Šenekl, nebo Jirka 

Jakůbek.  Já to zase rád splácel úklidem, mytím nádobí a pivem. Moje pokusy 

něco uvařit byly žalostný, ale zvládal jsem česnečku a brambory s vajíčkem.  

Pak šel motorák na loděnici a já pakoval  na„5306“ (Pionýr) kde byl kapitánem 

Jirka Vojíř, loďmistr Standa Schvarz. První dotaz zněl umíš vařit? Odpověd byla 

jasná s dodatkem, že za tuhle službu myju nádobí a uklizím. Vojíř jen 

poznamenal tak to už jsi druhej jeden už tady takovej je. Myslel tím strojníka 

Frantu Horáka, který vše řešil buřtama a pivem, které pil zvláštním způsobem. 

Bydleli jsme se Standou na špičce a byla to havaj. Standa byl kuchařský mág. 

Vždyckym, když udeřilo, že půjde dělat jídlo, tak jen zavelel podrž to a zmizel 

v boudě. To co dokázal třeba za hodinu bylo pro mě neuvěřitelný . Pekl kuřata, 

husu, buchty a vůbec to byla domácí strava. Vojíř měl v Magdeburku známýho 

koňskýho řezníka a tak nám zase předváděl koňský bifteky, guláš atd. Byl to 

krásnej šífort, byl jsem tam rád, ale táhlo mě to do strojovny, ale místo toho 

jsem mazal ke kapitánskýmu patentu. Po něm jsem nastoupil na „7307“, kde 

byl kaptík Otta Umlauf a hned jsem hlásil svoje kuchařský dovednosti, ale 

problém to nebyl, vařil strojník Ivan Rádl, s kterým jsem se potkal pak ještě 

jednou na „Vltavě“. Já už byl ale rozhodnutý, že přelezu na strojničinu, moc se 

to perzonálním nezdálo, ale povedlo se mi to vybojovat už tím, že jsem každý 

volno chodil dělat do Rozběles na motoráky zimní práce. Jako šmírák jsem 

nastoupil na „Vltavu“ kde byl kapitánem Pepa Herčík ,který hned prohlásil: tady 

tě vařit naučíme. V té době tam už kuchař nebyl a vařil zmiňovaný Ivan Rádl. 

Všechno klapalo až na to, že místo vaření mě naučili mariáš.  Pepa byl 

patalogický hráč, a i když bylo třeba tři ráno a já padal držkou na stůl , tak hlásil 

kam bys chodil chrápat jedem od pěti. Jinak to byl šífort v naprostý pohodě a 

když to beru pohledem zpět tak zadokola „Blaník, Slapy, Vltava“ - to nemělo 

chybu. Po strojnických zkouškách jsem různě zaskakoval, ale pak jsem dostal 

nabídku zda nechci začít u servisu, který tenkrát rozjížděl Jirka Jiskra a Ivan 

Šimák. Já začal s panem Sálerem, se kterým jsem pak dělal několik let. O vaření 

nebyla řeč, ale ten mě naučil hodně, co se točilo kolem mašin. Byl to špičkový 

odborník, jsem mu za mnohé vděčný, stará garda si ho jistě pamatuje.  

Nesmím zapomenout ani na svého bráchu, se kterým jsem se svezl na 

„7308“.Už z domova se uměl postavit  k plotně a to mu zůstalo dodnes. Vařil už 

tenkrát, já a Láďa Jelínek jsme si debužírovali. Doma jsme žili i s babičkou, která 

vařila ty staročeský jídla co jsem měl moc rád. Třeba bramboračku z houbama, 

tu jsem miloval a tak jsem si podrobně napsal všechny ingredience co tam patří, 

ale výsledek byl žalostný. Když jsem v Hamburku dělal servis pro Offna a bydlel 

sám v Molde, tak jsem se jednu neděli pokusil tu polívku uvařit. Všechno jsem 



naházel do hrnce, ale babičku určitě nenapadlo, že tam chrstnu i sušený 

nevypraný houby. Byla z toho odporná černá břečka, která i s hrncem letěla do 

vody. Pokračování téhle anabáze bylo, že jsem si usmyslel upéct kuře, každá 

rada drahá. Když začalo pečení, tak se z trouby začal linout nepříjemný puch, 

nikdo mi neřek, že uvnitř kuřete je igelit z drobama, takže i další pokus skončil i 

s pekáčem v Molde. Kdo umí, ten umí a já si teď užívám domácí kuchyně plnou 

měrou. Celý život mám rád sladký a moje žena vaření i pečení zvládá bravurně, 

jen pro mě je kuchyně minovým polem s čarodějnými postupy, které jsou mi i 

nadále utajeny. Chtěl bych na závěr znovu připomenout ty kteří, tohle řemeslo 

zvládali a měli v posádkách tohle důležitý postavení a i za mě jim poděkovat. A 

tak když se blíží ty dny pohody a stolování v rodinném kruhu tak zdravím a 

vzpomínám na kamarády, kteří se tímto způsobem o nás starali, i když někteří 

vaří už tam někde nahoře. 

 Přeji vám všem plnou spokojenost a užití svátečních dní, do nového roku pak   

hlavně zdraví. 

 

 Franta Hošna. 

 

 

 


