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„Jsme uprostřed jedné bezesné noci pod vibrujícím stropem lodní kabiny v ozvěně dunění lodního
šroubu kdesi pod rovníkem.
Námořnické duši sevřené oceánem se honí hlavou
nejrůznější vzpomínky a myšlenky. Jsou spojeny s domovem, starými láskami, problémy, kterým
se nedá ujet a se zdeformovanými lidskými ideály. Přízračné představy nabývají obludných rozměrů a týkají se jak osobních výjevů ze života tak i příběhů z Bible a s tím spojených filozofických
otázek. Celá společnost i mnohá církevní dogmata jsou přitom svléknuta úplně donaha jako při
nejpodrobnějším lékařském vyšetření. Při nespavosti z rovníkového vedra se nedivte ničemu.
Dle jednoho starověkého rčení jsou na světě tři druhy lidí – živí,
mrtví a ti co jsou na moři. O každé z těchto říší chci vyprávět...“
A autor jistě vyprávět umí. Svědčí o tom i sedm úspěšných knižních titulů které má za sebou. Vrátíme-li se k citovanému přísloví, má i za koho vyprávět. Otakar Mlejnek opravdu žil, kdo
ho zná, ví, jaký je živel. Může vyprávět i za ty na moři. Vždyť
mezi námořníky jako lodní lékař prožil osmadvacet let. A nyní,
želbohu, může vyprávět i za ty poslední. Ještě se dočkal vydání
této knihy, ještě jí pro Vás stačil podepsat... Na poslední plavbu
odplul 3. června 2013.

O autorovi:
Autor netradičních cestopisů úsměvné povahy a osobitého humoru ze života československých námořníků se narodil ve třicátých letech minulého století v Roudnici nad
Labem. Napsal šest dílů svých pamětí z námořnického prostředí pod obecným názvem
„Český doktor na moři“. Ve svém rodišti
běhal jako malý chlapec podle břehů našeho
Labe, které je tam právě nejširší v republice
a tak není vyloučeno, že tato řeka do něj zaklela jeho celoživotní touhu po velké vodě.
Vyrůstal v rodině učitele, určitě ne v nadbytku, ale docela jistě obklopen mimořádnou
láskou svých rodičů. Vystudoval roudnické
gymnázium, kde v roce 1949 s vyznamenáním odmaturoval. Vzhledem ke svému jazykovému nadání i smyslu pro společenské
vystupování se chtěl věnovat diplomatické
dráze, nejlépe ve funkci velvyslance v nějaké divoké zemi, o kterou by nikdo nestál.
Z politických důvodů se ovšem musel své
touhy vzdát, s nestraníky se na těchto místech nepočítalo. Jakýmsi náhlým vnuknutím
se tedy rozhodl pro medicínu, kterou považoval v tehdy rozděleném světě za jednu z mála možností,
která by mu otevřela cestu do světa. Vše bylo o to složitější, že hranice naší republiky byly v té době
obehnány ostnatými dráty. Přesto se v něm vzmáhala touha po poznání světa, které by bylo splněním
jeho chlapeckých snů. Okouzlovaly ho názvy světových metropolí a především celý Dálný východ. Přihlásil se tedy na lékařskou fakultu University Karlovy v Praze, kde jakýmsi zázračným způsobem obstál
u přijímacího pohovoru. Vystudoval ji se zaťatými zuby, už od mládí se ničeho víc nebál než nemocí,
nemocnic a nemocných, medicína nebyla určitě jeho parketou.

Veden vidinou lodi, která se za všemi obtížemi studia, především pak pitevny skrývala, nakonec v roce
1956 úspěšně odpromoval. Přihlásil se dobrovolně na Slovensko, kam ho lákala jeho další láska – hory.
V nemocnici v Liptovském Mikuláši získal potřebnou praxi a tak začal pomýšlet na návrat do Prahy,
odkud by vystartoval do světa. V Čechách působil nejprve jeden rok na Kladensku jako závodní lékař
na dole Nosek. V té době složil atestaci z chirurgie, což byla jedna z podmínek pro vykonávání funkce
lodního lékaře. Za odměnu při likvidaci následků důlního neštěstí byl pak začátkem roku 1960 uvolněn
do Prahy. Působil pak čtyři roky v Ústavu klinické a experimentální chirurgie, kde měl nejlepší předpoklady k dalšímu odbornému růstu. Tehdy s úsměvem prohlašoval, že v medicíně už dělal vše, jen ještě
neskládal v ústavu uhlí. Protože se v něm stále silněji ozývalo „Volání moře“, přihlásil se jednoho dne
s bušícím srdcem u Československé námořní plavby. Neuvěřitelnou souhrou šťastných náhod proplul
šťastně všemi kádrovými nástrahami a byl nakonec do funkce lodního lékaře přijat. V létě roku 1964
odjížděl do Rijeky na svou první dálnou plavbu.
Začal na jedné z našich nejslavnějších lodí Juliu Fučíku, ještě parolodi. V období půldruhého roku s ní
navštívil celkem pětkrát dálný východ, především Čínu a Vietnam, ale i Kambodžu, Bangladéš a Cejlon.
Námořnický způsob života mu plně vyhovoval. Díval se na vše plně rozevřenýma očima, byl lodí a světem přímo nadšen. Navštívil celou řadu evropských přístavů, Indii, Afriku, ledové pustiny nad severním
polárním kruhem v Murmansku, později i Severní a Jižní Ameriku a Japonsko. Všechny poznatky ze
světa v sobě pečlivě ukládal, jako kdyby tušil, že je bude jednou při psaní svým pamětí potřebovat.
Za dobu svého působení na moři se zúčastnil dvou záchranných akcí lodí v tísni vysílajících SOS.
Po prvé s naším Mírem u Sumatry, podruhé na našem Brně v Bengálském zálivu.
Na lodích československé námořní flotily se plavil od roku 1964 do roku 1992, s přestávkami tedy plných 28 let. Za tu dobu obeplul několikrát zeměkouli, sloužil na více než dvaceti lodích, na některých
v odstupu let i opakovaně. Jeho poslední lodí byly m/s Slapy, se kterou se rozloučil se svým milovaným
Dálným východem, kdy navštívil Čínu, Filipíny a Japonsko. Při renesanci pirátů v těchto oblastech sloužil při této plavbě s našimi námořníky protipirátské služby. Patří mezi vyvolené, kterým bylo dopřáno
plavit se čtyři dny proti proudu Amazonky až k soutoku s Río Negro do říčního přístavu v klínu džungle,
Manausu.
Autor knížek dokumentujících život na moři a popisující svá dobrodružství v různých světadílech, lodní
lékař MUDr. Otakar Mlejnek, žil ze svých bohatých životních zkušeností a vzpomínek se stálou láskou k moři. Přiznával, že se moře stalo jeho osudem a netajil se tím, že kdyby byl znovu mladý, šel by
za jeho voláním znovu.

Ukázka:

Každý námořník dobře ví, že den na moři je dlouhý asi jako ta zpěněná bílá brázda, táhnoucí se
za lodí do dálky. Týden na moři se zdá být mnohem kratší, ještě kratší je měsíc a nejrychleji uběhne
na moři rok. Uprostřed těch slaných vod se nějak rychleji stárne, než se člověk naděje, má rok života
za sebou. Ty roky se řadí v dlouhou přímku jako korálky v náhrdelníku a jsou všechny téměř stejné.
I to naše milované moře se ani ve všech svých proměnách nemění, jeho tvář nestárne, je stále stejně
krásná i krutá. To jen člověk se v jeho náruči mění rychleji než na pevnině, prostě mu tam ten život
rychleji utíká a za pár let je to znát. Vzpomínám na moudrá slova suezského lodivoda, který prohlašoval, že ho nakonec začal nenávidět, protože mu vzalo mládí a nejlepší léta života. Tahle smutná
pravda je námořnickým údělem, každý, kdo slouží na moři, ji musí vzít na vědomí a smířit se s ní.
Když jsem se začal plavit po moři, vůbec jsem si tuto skutečnost neuvědomoval. Teprve když teď
na to vzpomínám, cítím, jak rychle to uteklo a co vše se od chvíle, kdy jsem vstoupil na palubu své
první lodi, změnilo.
Byl to s/s Julius Fučík, paroloď se slavnou minulostí a já na ní úplný nováček s velikým očekáváním v očích a s ještě větší láskou ke všemu, co mne na moři čeká. A potom se mi přehnalo nad hlavou
celých dvacet osm let námořnického života, nádherná, ale osudová vichřice. Samozřejmě, že s přestávkami, čistého času to byla asi tak polovina. Dosti času na to, aby člověk mořem prosákl a naučil
se ho milovat i nenávidět. Od vrcholné lásky k nejhlubší nenávisti nebývá v životě nikdy daleko.
Když po těch dlouhých letech odcházím z paluby své poslední lodi m/s Slapy, mám za sebou předlouhou řadu dní na moři, mnohem vážnější tvář, poněkud opotřebovanější tělo a dost šedivých vlasů
i vrásek na čele. Bohatší zkušenostmi, ale i chudší o mnohé iluze prožívám jakousi osobní variaci
zmoudření dona Quijota. Tak už to ale v životě chodí nejen na moři, ale i na pevnině. Stárnutí neutečeš a nikde se před ním neschováš. Rozhodně jsem ale nikdy nezalitoval, že jsem se vydal za mořem,
jehož volání mi dodnes zní v duši.
Vzdal jsem tím samozřejmě svou lékařskou odbornost a třeba i pár vědeckých hodností. Opustit
výzkumný ústav Klinické a experimentální chirurgie, ze kterého pak vznikl náš slavný IKEM, se
může zdát mnohým lékařům čirým bláznovstvím. Po prostředí zaručujícím stálý odborný růst často
jen marně touží a v ušlechtilé posedlosti jsou ochotni obětovat vědeckému poslání to, co právě já obětovat nedokázal. Já byl zas posedlý mořem a s ním spojeným poznáním světa. Chce-li mladý člověk
něco dokázat, musí být myšlenkou svých ideálů tak zaujat, že pro něj nic jiného neexistuje. Já byl
v zajetí svého volání moře. Podobná volání znali určitě Pasteur, Robert Koch, Michelangelo, Rembrandt, Mikuláš Koperník či Albert Einstein, kteří zasvětili svůj život vědě, umění nebo vesmíru.
Všichni ti obrovští géniové ducha v ušlechtilé posedlosti sváděli boj se smrtí, hledali cesty, jak odhalit
tajemství hmoty i života, jak ovládnout energii, odkrýt zákonitosti vesmíru, černých děr i časoprostoru, ale i jak sloužit krásným múzám a zpodobňovat krásu. Jedině v ušlechtilé posedlosti s cílenou
snahou přijít něčemu na kloub, bez ohledu na osobní potřeby, čas, únavu a jakékoliv překážky, se svět
zásluhou tisíců oddaných vědeckých, technických i uměleckých pracovníků valí vpřed.
Ušlechtilou posedlostí, které jsem podlehl, se pro mne stalo volání divočiny, které tak dobře znal
Jack London, nedostižný dobrodruh, cestovatel, dokonce i námořník, v jehož stopách jsem se vydal.
A tak při své posedlosti mořem i světem poměrně snadno měním odborný růst v medicíně za úžasná
dobrodružství a neocenitelné životní zkušenosti, které nelze najít ani ve všech knihovnách světa.
Poznal jsem jak světové metropole, tak nejzapadlejší kouty světa. Plahočím se do úpadu v tropických
vedrech pod rovníkem i v mrazivých končinách nad polárním kruhem, touha po poznání mne žene
jak do rizikových mohamedánských mešit, tak do tajuplných buddhistických a hinduistických pagod.
Místa, která mne v mládí už jen svými názvy okouzlovala, se dnes v mé mysli řadí v nádherný náhrdelník poznání. Každá vzpomínka je korálkem, každý korálek má jiný tvar, barvu i lesk a zavadí-li
o sebe, vydává každý z nich i jiný tón. Všechny ty tóny se pak slévají ve velkolepou symfonii Poznání,
na jejíž melodie jsem čekal celý život.
Když se někdy skláním nad mapou světa, klouže můj zrak po důvěrně mi známých místech, ze
kterých mi každé něco připomíná. Potichu si šeptám Alexandrie, Šanghaj, Peking, čínská zeď, Yang
Tse Kiang, Mekong, Brahmaputra, Indus, Kongo, Perlová řeka, Amazonka, Colorado River, Řeka sv.
Vavřince… Znovu před sebou vidím Tokio, Rio de Janeiro, New York, Hamburk, Bombay, Kalkatu,
Kapské Město, Stolovou Horu, Káhiru, pyramidy, Ephes v Turecku, starověký Urr v Iráku, Ugarit
v Sýrii, zázraky starověku. Jindy to jsou i zcela neznámá místa v kouzelné bezejmenné přírodě,
zapadlé kouty nad Perlovou řekou v jižní Číně, v zešeřelých jeskynních chrámech podivuhodných
náboženství v Indii, nebo na vrcholcích kopců za přístavem kdesi v Japonsku. Všechny ty dominanty
poznání jsou pro mne nezapomenutelnými zastávkami na cestě světem, na který s láskou vzpomínám. Ke každému z těchto pojmů se váže nějaká příhoda, často celé kytice vzpomínek. Někdy veselejší, jindy vážnější, dokonce varující, vždy však poučné, oslovující hledající duši i roztoužené srdce.
Za vším, co jsem tu uvedl a snad ještě víc za tím, co jsem tu ani uvést nemohl, se opravdu dalo jít,
stálo to za to a udělal jsem dobře, že jsem se za tím pustil.

