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Váženej čtenáři, vítej na stránkách vzpomínání
na šťastný léta mýho života. Po úspěšným vydání první knihy, rozsáhlýho historickýho románu
z doby napoleonský éry, sem se rozhod položit
na papír vzpomínky na svůj, vpravdě dost nevšední život. Tedy, aspoň jeho podstatnou část. Předesílám laskavýmu čtenáři, že je kniha psaná v nespisovný češtině a v námořnickým slangu. Pro drsnej
život námořníka se uhlazenej jazyk jaksi příliš nehodí.
Jako lodní kuchař dnes už dávno neexistující Československé námořní plavby sem na moři strávil dlouhý léta a byl bych tam setrval až do důchodu,
nebejt divoký privatizace v porevolučním chaosu. Díky týhle privatizaci, který v podstatě rozuměli jenom ti, co o ní rozhodli a organizovali ji, přešel pojednou jeden z nejúspěšnějších československejch podniků do soukromýho vlastnictví podvodníka, obratně dirigovanýho tehdejšíma
politickejma veličinama a špičkama
bývalou státní bezpečností. Záhy na to
byly lodě rozprodány cizím rejdařům
a naše vlajka zmizela z moří a oceánů.
Navždycky po třiceti šesti letech. Byl
to podvod jako Brno, šlo o miliardy.
No nic, je to pryč.
Rozhod jsem se sepsat tuto knihu
vzpomínek. Mám důvody se domnívat,
že by laskavýho čtenáře vyprávění,
proložený fotografiemi z mojí sbírky
mohlo zaujmout. Těch zemí bylo přes
sedum desítek. Jsme jedna z mála zemí
na světě, který nemaj moře, z čehož

je velice pravděpodobný, že má českej suchozemec vo
námořničině dost zkreslený představy. Absence moře
v naší krásný zemi je zatracená škoda. Moře nelze nemilovat. Stejně jako ženy, který mi někdy svejma vlastnostma moře silně připomínají. Je silný a nezkrotný,
bouřlivý, divoký a svárlivý, nepoddajný, ale taky krásný, dokáže okouzlit a pohladit po duši, lahodí voku a dokážete na něj, stejně jako na krásnou
ženu, čumět celý hodiny. A stejně jako se ženou, když už ji máte po několika dnech dost a zatoužíte
po společnosti kámošů a hospůdce, nepřijde-li druhý den, postrádate ji.
Jsou to moje životní příběhy, ale taky mužů, námořníků, se kterejma sem měl co do činění. Kniha
by mohla bejt pro některý jedince i poučením, zejména pro nastupující mladou generaci. Učte se
jazykům a cestujte po světě, máte-li k tomu příležitost. Avšak mohu-li doporučit, nevěnujte příliš
času vosvědčenejm turistickejm trasám a destinacím. To všechno znáte z televize nebo si to najdete
na netu. Děte se radějc podívat do míst, kde žijou lidi. Poznejte, jak žijou, co říkaj a co si myslej.
Stanete se bohatšími na zážitky a vzpomínky, který vám na rozdíl vod peněz nikdo neveme. Naučíte se bejt tolerantnějšíma k jinejm národům a rasám. Dost možná i přestanete přesvědčovat sami
sebe vo nadřazenosti bílý rasy. A taky možná budete hrdý na to, že jste Češi. Ne proto, že bysme
byli něco extrovního, ale možná proto, že když na to hrdí nebudete, stejně zůstanete Čechama, ať
se děje, co chce. Tak aspoň buďte hrdí bez ohledu na to, jak to právě v naší zemi vypadá. Velice
často, když sem se i v těch nejvzdálenějších koutech světa setkal s českým výrobkem, neopomněl
sem zdůraznit, že to je od nás, z Československa. Například řidičovi naší tramvaje v New Orleans
a tvářil sem se přitom, jako bych
ji sám vymyslel a sestrojil. Nebo
prodavačovi v Kuvajtu, když sem
v jeho krámu viděl elektrohodiny
Křižík.
Ale dosti už toho tlachání. Poďme
na věc. Ale jak začít? Nejlíp asi
bude vod začátku. No jo, to se lehko řekne, ale kde ho hledat. Možná... na začátku toho všeho bylo
bezesporu moře. Povězme si něco
krátce vo moři a pak se poďme
juknout, kde sem se s ním prvně
setkal.
Vyšlo a připravujeme:

Kniha je rozdělená do kapitol ve třech vydáních. Jedna loď, jedna kapitola. Existujou však výjimky, že? Tuším jedna, maximálně dvě. Každá kapitola začíná anekdotou z námořního prostředí. To
jen tak pro zpestření. Na konci každý kapitoly pak čtenář nalezne vobrázek lodi, dobu a datum
nalodění, jakož i seznam navštívenejch přístavů a dobu v nich strávenou.
O autorovi:
Pavel Braňka (nar. 1955), vyučil se kuchařem v Poděbradech.
Po vojně začal pracovat u Československé námořní plavby a v roce
1976 nastoupil jako III. kuchař na loď MÍR. Celkově sloužil na jednadvaceti lodích. Ženatý od roku 1980, službu na sedm let přerušil
v roce 1983, kdy se mu narodil první syn. Po narození druhého syna
se na moře v roce 1990 vrátil. S loděmi se rozloučil v roce 2003. Žil
rok v Německu (1993) a v USA (1999-2000). Od roku 2004 žije trvale
ve Velké Británii, kde je šéfkuchařem v hotelu. V roce 2010 mu vyšel
rozsáhlý historický román „Maršál Ney“.

Ukázka:

Kapitánovi vobrovský pasažírský lodi voznámili, že z kajuty číslo 369 dlouho nikdo nevyšel. Kapitán dal kajutu
vodevřít. Ležel tam mrtvej žid.
„Ajajáj,“ zaúpěl kapitán. „Bocmane, to by byly v přístavu pěkný voplejtačky. Nechci s tím nic mít. Zabalte ho v noci
do plachty, dejte mu na nohu šakl a šoupněte ho nenápadně, povídám nenápadně, do moře!“
„Ano, pane!“ srazil podpatky bocman, u kterýho by si pozornější pozorovatel všimnul, že už má něco vytroubíno.
Druhej den jde kapitán zkontrolovat, jak bylo uposlechnuto jeho rozkazů. Nakoukne do kajuty a nevěří vlastním
vočím. Mrtvej žid tam leží nataženej jak kravskej vocas, stejně co včéra. Nechal si zavolat bocmana, a když všichni
vodešli, udeřil na něj:
„Vy chlape mizerná, vožralá, to si zodpovíte! Proč ste mě neposlech? Včera jsem vám nařídil, abyste toho mrtvýho
žida hodil do vody. Kurva, furt tam leží.“
„To pardon, pane. Z kajuty 396 sem vyhodil mrtvýho žida do moře, dle vašeho rozkazu,“ hájil se bocman a vočíčka
mu jen svítily.
„Cože!?“ zarazil se starej. „Tam taky ležel mrtvej žid?“
„Nóó, teda von tvrdil, že není mrtvej, ale pane kapitáne, znáte židy, víte jak sou prolhaný!“
Kapitola vosmá
– šéfkuchařem na plnej úvazek
Nalodění na lodi ‘Orlík‘ bylo velice krátký. Musel sem vylodit ze zdravotních důvodů. Ale než k tomu dojde,
povězme si něco o lodi. ‘Přehrady‘, jak se jim vobecně říkalo, byly čtyry nový lodě postavený v loděnici 1. Máje v
Rijece, jak už předesláno. Orlík byl postavenej jako první z nich v roce 1980. Těma dalšíma byly ‘SLAPY‘, ‘LIPNO‘
a ‘ORAVA II‘. Byly to cargo typy s výložníky a všechny měly necelejch 16 000 DWT. Byly to teda nový funglovky.
Kuchyň byla prostorná, se dveřma na záď. Vobě jídelny byly situovaný na obou koncích kuchyně, respektive nejprve se vcházelo do přípravny stevardů a z nich do jídelny. Sklady byly vo patro níž spojený výtahem. V palubě
byl votvor pro palety a portálovej jeřáb. Dveře lednic už měly moderní uzávěry, stačilo teda jen přibouchnout bez
zdlouhavýho šroubování křídlovek. Chlazení bylo rovněž moderní konstrukce. Žádný žebra s chladící či mrazící
směsí, ale ventilátory. Ty vháněly studenej vzduch. Na stejným patře co sklady byla i tělocvična se stolem na pinčes. To sem uvítal. Hraju dobře, hraju rád.
Vlak z Aalborgu vodrazil vod perónu krátce po poledni a v sedum večír zastavil na hlavním nádraží v Hamburku.
Dánsko je malý, vlastně jsem ho přejel celý. Aalborg je úplně na severu. Přejeli sme po mostě i přes Kielskej kanál.
Most je vysokej čtyrycet dva metrů. Bylo zajímavý vidět průplav i z jinýho pohledu. Na tom mostě, jak mi utkvělo v
paměti, byl zajímavej přepravní prám pro auta. Na mostní konstrukci byla na lanech zavěšená plošina. Pohybovala
se na kolejnicích jako portálový jeřáb. Plošinu vobsluhoval ‘převozník‘. Auto najelo na plošinu, a když nebyla v
dohledu žádná loď, přejela plošina s autem na druhou stranu. Vše bylo naprosto vymakaný. Je jedinej svýho druhu
v Německu a chráněnej památkářema. Převozník jen musel dávat pozor na lodní provoz. Ale asi měl informace o
pohybu lodí. Lodě v Kielu totiž jezdily v obou směrech samostatně, ne v konvojích a docela velkou rychlostí. I když
je kanál proti tomu Suezskýmu podstatně užší. Fakt je, že mi mnohokrát zatrnulo při míjení jinýho plavidla. Srážka
deseti tisíců tun, valících se proti sobě, nemůže bejt nic příjemnýho.
Měl sem vod hospodáře adresu agencie, kde sem se měl údajně dovědět, kde je ‘Orlík‘ uvázanej. Došlo na taxi.
Na uvedený adrese nikdo nebyl. Bodejť ne, bylo skoro vosum večír. Pod agencií ovšem byla typická hamburská
hospoda. Dvě piva na baru mi zvedly náladu. Taky bylo radno přemejšlet, co dělat. Z úvah mě vytrh barman otázkou, co sem zač. Byl to Jugoš, a tak s nim byla celkem domluva. Vyslech si, v čem je problém. Takovejch jako já
tam muselo bejt za tejden spousty.

„Dej si ještě jedno, zavolám známýho. Umí česky a loď ti najde.“ Dal sem ještě jedno a čekal. Za chvíli mi někdo
poklepkal na rameno. Votočím se a hledím do tváře černocha.
„Nazdar,“ povídá.
„Nazdar,“ odvětím jako bysme se znali léta.
„Tak co je to za škopek?“
„Orlík.“
„Fajn,“ přikejv a vodešel. Jak se ukázalo, byl to zaměstnanec agencie a měl kontakty. Zavolal na správu přístavu
a tam mu řekli, kam se vrtnout. Taxi mě dovezlo až k lodi. U trapu mě přivítal druhej palubní Jirka K. Znal sem ho
i jeho přijemnou paní už z Jiskry. Tehdá byl ještě jako třetí.
Loď zářila čistotou a novotou. Když mluvím vo tý čistotě, mám tím na mysli skutečnost, že nebyla zamořená ‘karelukama‘. Tedy hmyzem po lodích velice rozšířeným. Byli neškodný, co se člověka týkalo, ale přeci jenom pohled
na ně nebyl příjemnej. No, člověk si zvykne na ledacos. Jejich domovem byla hlavně kuchyně, bylo tam žrádlo. Ale
vyskytovali se i po kajutách. Stříkání Baygonem, dost účinným sprejem, trochu redukovalo jejich počty (mnohdy z
tisíců na stovky), ale de facto byli nezničitelní. Snad by vodolali i atomovýmu výbuchu. V Čechách se jim příznačně
řiká ‘Rusáci‘. Na loď se dostávali v Asii s různým nákladem.
Velitelem ‘Orlíku‘ byl kapitán P., jeden z nejschopnějších velitelů jaké plavba měla. Hospodářem byl pan J.,
taktéž velice schopný, ovšem na jiným poli působnosti.. Bylo vo něm známý, že dává přednost mužům, ale ve
spojení s kapitánem, se kterým naloďoval převelice často, to byla vyhlášená a schopná pašerácká dvojka. Pan J.
to organizoval, kapitán to zaštiťoval svojí autoritou. Nic proti tomu. To slibovalo mnohé.
Překvapením pro mě byla persona druhýho kuchaře. Jarda B. byl, myslím, z Nymburka, nebo Lysý nad Labem,
a v Poděbradech sme se spolu učili dokonce v jednom ročníku. Šéfkuchař byl ňákej V., ale ten mě nezajímal,
když sem ho střídal. Hamburk jako takovej mě taky v tý chvíli nezajímal. S převzetím funkce bylo dost starostí a
nechtěl sem nechat nic náhodě. A pak, bylo to dost daleko do města. Věnoval sem veškerej čas chodu kuchyně
s hospodařením, zásobami a účetnictví. Ten kluk na naloďovacím měl tehdá pravdu, když mě přemlouval, abych
vzal ten job na ‘Jiskře‘. Získaný zkušenosti se teď náramně hodily. Pan J. byl dost pedant a starej uměl bejt vostrej
co břitva. Nicméně byli voba velice korektní a nikterak mi neházeli klacky pod nohy. Vostatně, dobrá pověst mě
předcházela a některý kluci už mě léta znali.
Hamburk je jedním z největších přístavů světa. Leží na místě, kde se vlejvají řeky Bille a Alster do Labe. To je
ňáký vody, čtenáři! Aby mohlo město normálně fungovat, muselo bejt vybudovanejch skoro dva tisíce pět set mostů! K moři to je dobrejch sto deset kilometrů. Po tejdenní vykládce v Hamburku se k Severnímu moři ‘Orlík‘ vydal.
U výjezdu do moře je velká prosklená oficína správy přístavu. Ta má za povinnost nejen dohled nad lodním provozem, ale i zahrání národní hymny každý lodi na rozloučenou, podle vlajky na zadním stožáru. Viděli vodplouvat
Čehuny, zahráli ‘Kde domov můj‘, ale určitě si mysleli ‘Kde domov náš‘. Hymnus se z velkejch tlampačů nesl nad
vodou a člověka to docela vzalo u srdce...

