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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.
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:

Nováček na lodi vyrazí prvně s vostřílenejma mořskejma vlkama do přístavu. Potkávají děvčata, nad nimiž jdou mlaďasovi voči navrch hlavy.
„To je Dolores, padesát dolarů.“
„A támhle ta super černovláska, to je María, šedesát dolarů!“ Mladej jen slintá.
„Ovšem tahle fantastická zrzka, to je naše Inéz, sto dolarů!“ Mladej to už nevydrží a ptá se:
„Hele, kluci, a to tady nejsou žádná slušná děvčata?“
„To víš, že sou, ty vole! Ale na ty my nemáme prachy!“
Kapitola druhá – námořnickej elév na lodi ‘MÍR‘
Ve druhý polovině dubna mi přišel telegram z námořní plavby. Vodjezd na loď ‘Mír‘ je plánovanej na polovinu
května. Moje srdce zaplesalo. Vysněnej vokamžik se přiblížil. Nadouval sem se co páv. Avšak bylo eště nutný
absolvovat několik druhů vočkování proti zákeřnejm chorobám, který po staletí sužovaly lidstvo. Zejména v tropickejch voblastech bylo nebezpečí nákazy. Bylo to proti choleře, neštovicím a žlutý zimnici.
Zapomněl sem uvíst jednu skutečnost. Ke konci vojny sem si na tancovačce ve vedlejší vesnici našel dívku.
Znal sem ji vod vidění ze školy. Byla to moc hezká černovláska, s plnejma ňadrama a byla eště panna! Ne na dlouho. Když vo věneček přišla, přiznala se mi k naplnění největšího snu. Chtěla být mojí už vod základky. Škoda,
mohla mi dát vědět dřív. Samotný ‘odvěnečkování‘ se nevobešlo bez komplikací. Asi viděla dotyčnej orgán prvně
v životě, neboť to vokomentovala slovama:
„Tak takhle to vypadá? S tímhle chlapi dobývají nás ženy a ovládají svět?“
„Co děláš, je to jenom penis, žádná godzila!“ smál sem se.
Bylo to s ní moc hezký, ale nechtěl sem ji k sobě připoutat ve chvíli, kdy sem vodjížděl na dlouhou dobu. Vrátil
sem jí ‘svobodu‘, aby byla volná při utváření života svýho. V tý době se dívky vdávaly do dvaceti. Já se však ženit
nechtěl. Chtěl sem bejt svobodnej namořník a neztrpčovat život ani jí, ani sobě. Doprovodila mě do Prahy. Cestou sme eště měli řetězovou autonehodu. Na červený do našeho žigulíka, kde sem s tou dívkou seděl, narazilo
zezadu auto a já pak eště do služební dodávky řízený otcem. Vezl ji na garančku a zpátky měl jet našim autem.
Naštěstí se nikomu nic nestalo.
Vodjezdem moje známost s tou dobrou dívčinou skončila. Autobus nás vodvez do polskýho ‘Štětína‘, kde mělo
Československo vod roku 1920 vod Němců pronajatý přístaviště, na devadesát devět let. Po válce se však ty
vztahy asi upravily, Štětín byl náhle polskej. Cestovalo nás asi dvacet sedum. Nikoho sem neznal, ze všeho byl
vyvalenej a vůbec sem nerozuměl tomu, co si vostatní povídali. Řeč protkaná námořnickým slangem mi byla nesrozumitelná, stejně jako řeč kupříkladu lékařů vo voperaci. Padaly tam jména zemí a přístavů, vo jejichž existenci
moje kebule neměla žádnou povědomost. Asi sem během cesty vůbec nepromluvil. Určitě k tomu přispěla taky
moje abstinence. Zatímco si všichni cestou notně nahejbali z lahví piva i kořalky, což jim určitě rozvázalo jazyky,
u mě tomu tak bejt nemohlo. Alkohol mi byl vodpornej a vzpomínka na broskvovej likér a nasledný utrpení byla
eště příliš čerstvá. Tři roky. Až pozdějc sem pochopil, že naloďování a vyloďování je lepší absolvovat s několika
veselejma kalíškama v sobě. Ne, že by to mnohdy strastiplný cestování usnadnilo, ale je vám to tak nějak jedno.
Můj problém totiž spočívá v tom, že v dopravním prostředku neusnu, pokud v sobě něco nemám. Možná to byly
nervy. Jednou na letišti v Londýně, chlap přes uličku usnul, eště sme ani nevzlítli. Povídám kámošovi na vedlejší
sedačce, aniž bych na něj pohlídnul:
„Vidíš ho?! Podívej na toho chlapa, von už chrápe!“
„Co...co, cože?“
„No podívej, ten chlap, támhle vepředu, už spí!“

„Kurva, kvůli tomu mě budíš!“ Nechápal sem to, čekal nás víc jak dvacetihodinovej let, ale bylo to vo mnoho let
pozdějc, a tak nebudu předbíhat.
Ale ouha, jak se na místě ukazalo, loď v přístavu nebyla. Byly čtyry hodiny ráno. Stála na rejdě, jak se to alespoň
neslo autobusem. Samozřejmě sem netušil, co to je, a styděl se zeptat. Z řeči, bez mýho přispění, ale vyplynulo,
že to je kotviště. Loď stála na kotvě před malým přístavem Swinoviště (tak zní počeštělej výraz) a čeká, až se
u nábřeží ve Štětíně uvolní místo. To mohlo trvat několik dnů, ale i tejdnů, ba měsíců, jak vypovím pozdějc. Pro nás
to v daným vokamžiku znamenalo další, minimálně čtyrhodinový cestování autobusem. Štětín totiž, podobně jako
Hamburk a další přístavy, neleží u moře. Je to říční přístav na řece Odře. Cesta lodí po řece trvá asi šest hodin
a musí se čekat na příliv. Na loď nás nakonec asi v pět hodin ráno vodvez remorker. Ve Swinovišti taky větší lodě
vodkládaj část nákladu kvůli ponoru.
Na rejdě stálo lodí víc. Z dálky nebylo možný vodhadnout, která z nich je ta naše. Kdekdo vyslovoval přesvědčení, že to je ta vpravo, druhej zase vlevo či přímo před náma. Moc sem tomu pozornost nevěnoval. Remorker,
v hantýrce boksír nebo boksírák, se totiž pohupoval na vlnách, a tak sem měl vobavu, abych potupně nevrhnul
do moře vobsah žaludku. Byla to však vobava zbytečná. Dřív, než k tomu došlo, sme se přiblížili k naší lodi. Tu
sem už bezpečně poznal – podle znaku na vosvětleným komínu. Někdo sebevědomě prohodil, přičemž se vobrátil
ke mně: „Dyk sem říkal, že to je ten les baumů.“ Přikejv sem, aniž bych tušil, vo čem to ten člověk zatraceně mluví,
a jen sem přitakal: „Jistě, pane.“ To ho asi uspokojilo do tý míry, že se zazubil.
Už jen dostat se nahoru na palubu po spuštěným ‘trapu‘ (vysouvací schody na kladce) bylo umění. Byl sem
vděčnej za svoji abstinenci, vojenskej výcvik a sportovní návyky. I na malinkatejch vlnkách sebou boksírák dost
házel. Trap nemoh bejt spuštěnej tak nízko, aby nedošlo k poškození vod pohupujícího se boksíru. Chvílema bylo
na trap dvacet čísel, chvílema půl metru a víc. Bylo nutný vystihnout ten spravnej vokamžik. Nebyla to žádná
sranda, situaci eště komplikoval kufr. Když sem byl konečně nahoře, nevěděl sem, co mám dělat. Až se mě ujala
jedna milosrdná duše.
„Poď za mnou,“ prohodila ta figura. Alkohol z ní táh co z demižonu, provázenej pachem cigaret. Ač kuřák, nepovzbudilo mě to. Ale šel sem, vděčnej za to, že nejsem všem lhostejnej. Prošli sme z ‘korytáře‘, což je venkovní
chodba na hlavní palubě kolem nástavby, asi metr široká. Umožňuje průchod po obou stranách nástavby ze zádě
na palubu vpředu. Kromě normálních dveří tam byly eště železný, vodotěsný, vobojí asi tak dvacet čísel nad palubou. Protáh sem se s kufrem dovnitř nástavby a ocitnul se rázem ve zcela jiným světě. Všude zářila světla výbojek
a dodnes mám v paměti vůni nebo spíš atmosféru, jež mi udeřila do nosu. Ale je nemožný popsat, jakou.
Následoval sem všechny chlapy s kuframa do velký místnosti, kde byla spousta stolů po vobou stranách uličky.
Na pravý straně byly stoly pro šest lidí, na levý straně pro čtyry. Židle a stoly byly pevně zabudovaný v podlaze
a se židlema se dalo votáčet. Rozesadili sme se, kdo kde chtěl, a čekali. Za chvíli přišel hospodář, tedy vedoucí
hospodařskýho voddělení, můj novej šéf. Jmenoval se Zdeněk Š. a svým zjevem připomínal ‘Rychlonožku z Rychlejch šípů‘, ovšem tenhle byl těsně před důchodem. V ruce držel nějaký lejstra a koukal po nás nevraživě přes
vobroučky brejlí, jež mu na konci nosu seděly. Ty naše papíry, včetně pasů, sme mu vodevzdali a von nám za to
prozradil čísla kajut, kde budeme pro začátek bydlet. K uspořádání kajut na lodích se eště dostaneme. Na každý
lodi je to jiný. V podstatě důstojníci a poddůstojníci bydleli samostatně, posádka po dvou, ale někdy taky samostatně, podle velikosti lodě. Na lodi byla i vošetřovna s lůžkovou částí. Vo úrazy a nemoce nebyla na lodích nouze
a člověk měl lepší pocit, mohl-li se v případě potřeby vobrátit na vodborníka. Tedy, alespoň v to doufal. Mnohdy to
byla pravda jen z poloviny. Dotyčný sice měl doktorát, ale... no, nepřísluší mi to hodnotit. Vzpomínám si z první lodi
na strojmistra Richarda M. Fachman na slovo vzatej a dobrej chlap. Kluci mu říkali ‘Richard Lví srdce‘. V jídelně
nám večír vyprávěl, jak měl v mašině (ve strojovně) úraz. Rozsek si čelo, ne nijak vážně, ale trochu to krvácelo. Tak
se vydal vyhledat vodbornou pomoc, našeho doktora. Doktoři se často nudili, a tak si vobčas, mnozí i pravidelně,
užívali z veselýho kalíšku, někdy přímo v ordinaci. Tam ho taky Ríša vobjevil. Doktor, i když byl rád, že má konečně
pacienta, přeci jenom už nebyl tak ve formě. Richard nám povídá:
„Podíval se po mně takovým skelným pohledem, pak upřel pozornost na krvácející čelo, zhodnotil situaci a vyndal ze šuplíku náplast, takovou tu bez polštařku, utrh kousek vaty, utřel krev z čela, čímž bylo dezinfekci učiněný
zadost, na ránu mi, kurva, připlác tu náplast a vyhrk – ty vole, Ríšo, poď, dáme si panáka!“ Ale k tomu doktorovi
se eště dostaneme.
Byl sem přidělenej na kajutu ke stevardovi-číšníkovi. V hospodářským voddělení nás bylo celkem vosum, včetně lodního lékaře. Již zmiňovanej lodní hospodář a lékař (důstojníci), tři stevardi, šéfkuchař (poddůstojník), druhej
kuchař a třetí kuchař, tedy já. Vlastně sem měl do kuchaře daleko. Šéfkuchař vařil hlavní jídlo a staral se vo naplňování skladů, vo evidenci při jejich vyprazdňování, tedy vo podklady pro účetnictví, který předával hospodářovi.
Druhej kuchař dělal to, co nedělal šéfkuchař, a já dělal to, co nedělali ty dva. V podstatě sem fasoval, uklízel, myl
nadobí, čistil zeleninu..., zkrátka takovej ‘skočtam‘, děvečka pro všechno. Nikterak mě to nedeprimovalo. Byl sem
tam, kde sem chtěl bejt – na lodi. Vostatně, tušil sem, důvěřuje svejm schopnostem a vůli dosáhnout na lepší, že to
bude jen dočasný. Skoro všichni tam tak začínali a skoro všude, kde sem něco začal, tomu tak bylo. Nesnášel sem
neúspěch. V dětství mi jeden spoluhráč řek, že sem pomalej. To mě naštvalo. Za pár let mě už nikdo nepředběh.
Když sme běhali vo tréninku kolem hřiště, viděl sem se chvílema zezadu!
Jakmile část starý posádky vodjela domů, přestěhoval sem se do kajuty hned vedle kuchyně. Mým spolubydlícím byl druhý kuchař, nějakej Láďa. Byl asi vo sedum let starší a myslel si vo sobě bůhvíco. Bytostně mi neseděl.
Ale hlavně sem mu nemoh vodpustit, že byl protekční a post třetího kuchaře vynechal. A zřejmě mu to nevodpustili
ani jiný. Zatímco já už byl dávno šéfkuchař, von furt brázdil hladiny voceánů jako dvojka. Neměl sem ho rád a dobře sem ho vodhad. Pozdějc z něj byl težkej vopilec, vařit moc neuměl a blaho v žaludku posádky mu na srdci taky
příliš neleželo. Vodpusť, čtenáři, když mnohdy zacházím do podrobností, ale de vo první loď, a tak, aby ses dobře
vorientoval v lodním životě, je to nutný. Na dalších lodích už budeš ve vobraze.

Jeden ze stevardů vobsluhoval v důstojnický jídelně. Jejich vypravování by samo vo sobě vydalo za jednu
knihu. Druhej stevard vobsluhoval ‘krumpáče‘, tedy v jídelně mužstva, dělníky moře. Třetí se staral vo prádlo a vo
úklid v kabinách oficírů. V něčem byl převzatej kapitalistickej, anglickej model lodních řádů, v něčem zase přísně
socialistickej. Mnohdy úklid v kajutě důstojníka spočíval ve vynesení koše na vodpadky a uložení se ke spánku
na ‘polstru‘, takto na gauči, většinou situovanýho do pravýho úhlu s postelí. To mělo svůj účel, mluvím vo pravým
úhlu. Když se loď houpala v jednom směru, například z boku na bok, namořník si přelez z postele na polstr a líp
se vyspal. Pohyby v ose lodi nebyly většinou tak prudký a ani tak častý. Spát během úklidu se ovšem dalo, byl-li dotyčnej důstojník vázán službou na můstku či ve strojovně. Ale i výjimka mohla bejt, to když spolu chlastali.
Prakticky úklidovýho stevarda nikdo nepostrádal a mnohdy ani nekontroloval. Hospodář, často taky po vopici
(všeobecně, ne na týhle lodi) trávil dopoledne stejným způsobem. Buď se taky voddával spánku, akorát to prožíval ve svý posteli (vlastně, ani to nebylo vždycky jistý), anebo taky s někým chlastal, což bylo pravděpodobnější.
A jelikož i kapitáni na tom byli podobně, vládla na palubě pohoda. Ne tak v kuchyni! Debat vo tom, kdo je na lodi
nejdůležitější a kdo nejvíc maká (někdy i vo tom, kdo víc chlastá), bylo bezpočet, aniž by se došlo k nějakýmu
závěru. Ani se nemohlo. Každej si hájil to svoje. V podstatě sou takový debaty velice naivní a nesmyslný. Sou
profese, kde může dojít k situaci, kdy se dotyčnej pracovník nedostaví do práce, a nezačne ji tudíž dělat a nic se
nestane. Sou navopak profese, kde takový nenastoupení do práce může bejt velkým problémem. Musím dodat,
že se takový debaty vodehrávaly pouze mezi ‘krumpáčema‘. Vod oficírů se vočekával určitej stupeň inteligence,
a tak se jejich účast na bohapustejch debatách nedala předpokládat. Ovšem, byly i výjimky. Ne všichni důstojníci
byli inteligentní a ne všichni ti inteligentní byli pravidelně střízliví. Během let sem si o některejch povopravil dojem
a naše komunikace se vomezila jen na pozdrav. Na druhou stranu sem našel a více se stýkal spíš s inteligentníma
a vzdělanejma oficírama než s vyznavačema pivního primitivizmu a obhroublosti, která je mi tak nějak vod přírody
dost vzdálená. Já vzdělanej nebyl, jak už pověděno, ale mnohý sem dohnal četbou.
Vod kuchaře se vočekává, že svoji službu nastoupí, aby svojí prací umožnil činnost těch vostatních. Dá jim
nažrat a voni se spokojeně rozejdou po svejch pracovištích, plnit náročný úkoly (jak kdo). Když se kuchař vožere
a do práce nenastoupí, a takovejch případů bylo taky dost, je to velkej problém. Všichni sou nasraný, a to doslova,
protože mají hlad. Kluci z palubního voddělení měli těžkou práci, dostaneme se k tomu, avšak jestli se nám palubák nalil co Rus, do práce nenastoupil a nevoklepal vod rzi kus paluby nebo ji nenatřel, nikomu to né nevadilo,
ale svět se nehroutil. Když pršelo nebo mrzlo, stejně nemohli natírat. Někde se zašili, buď chlastali, nebo dělali
práce uvnitř, úklid, zaplítali lana, něco někde kutili a přitom mohli popíjet. Z můstku ani z kabiny starýho na ně
vidět nebylo. Kluci v mašině, jejichž přesvědčením a životní filozofií byla jejich nepostradatelnost, ‘bez nás by to
nejelo‘, vykřikovali, měli taky těžkou práci, ve velkým hluku a vedru. Pravda, bez nich by to dnes nejelo, nesvítilo,
nechladilo a tak dále. Ale když sem jim (v pozdějších letech, když sem se už nebál promluvit), předhodil, že se
na lodě dostali až se stoletím páry, zatímco palubáci a kuchaři sou na lodích vod nepaměti...

