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LIDÉ NA VODĚ 

Je pondělní ráno předposledního srpnového týdne a  Bára, 
reklamní herečka a  modelka, se se svým  dlouholetým příte-
lem Luďou, čerstvě bývalým profesionálním plavcem, ale také 
úspěšným podnikatelem, balí tak jako vždy touto dobou na svou 
dovolenou – výlet na zaoceánské lodi Kristýna. Oblíbili si tuto 
loď před několika lety a  každý rok v  létě s  ní navštěvují vždy  
jinou destinaci.

„Ludovíte!“ Tak mu obvykle říká, když je nervózní před dlou-
hou plavbou, a pak sem tam, když je jenom tak nervózní.

„Kam jsi mi dal zubní kartáček?“
„Ale miláčku, máš ho přece ve svém neceséru, jako vždy…“
„No, no, no dobře, nebuď na mě hubatý, jo? A  co větrovky? 

A kudlu rybičku a sadu igelitových pytlíků, kdyby se nám namo-
čily boty? Zabalil jsi to?“

„Ano, drahoušku, vše je v mém kufru, nemusíš mít strach.“
„No, tak to je tohle a  měli bychom mít všechno,“ shrne roz-

rušeným hlasem uhlazená Bára a zanedlouho už zacvakají klíče 
v  zámku překrásného mezonetového bytu a  Bára s  dlouhánem 
Luďou a jejich čtyřnohým miláčkem, buldočkem Marcelem, míří 
směrem k nemskému přístavu Tern.

Srpnová rána bývají na Nemu často o  dost chladnější než 
ta červencová a  nejinak je tomu i  dnes. Brrr! Mladík Standa 
se ošije, přioblékne si na košili vínovou bavlněnou vestu a  dál 
dokončuje poslední přípravy na palubě lodi, než přijdou hosté.  
Mimochodem, na zaoceánské lodi Kristýna je již na třetí plavbě 
za sebou. Působí zde jako obsluha v restauraci, ne vždy tady ale 
byl číšníkem. Vlastně ještě minule tu fungoval jako pomocný  
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personál – pomáhal v kuchyni a spolu s několika dalšími se podí-
lel na úklidu celé paluby. Nyní ovšem dostal na starosti sám 
celou lodní restauraci! To je pro Standu něco zcela výjimečného 
a  nečekaného. Něco s  čím, i  když je vyučený kuchař a  číšník,  
vůbec nepočítal.

„Stando,“ promluvil k  němu onoho dne sám velký šéf Paul  
Brokowitz.

„Nikdo si nerozumí s hosty jako ty! A hlavně, já už těm dvěma 
šizuňkům nevěřím!“ Brokowitz mluvil o  Radkovi a  Kamilovi, 
kteří měli doposud na starosti restauraci a podle Brokowitze si zde 
nemálo přilepšovali k  již tak nemalé gáži. „Tobě, Stando, věřím! 
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Vždy jsi udělal práci tak, jak se po tobě chtělo, a  byl ke všem 
ochotný. Nemusíš se bát, se vším ti v začátcích pomůžu.“ Standa 
skromně pokrčil rameny a  s  jemným úsměvem přijal pravici  
Paula Brokowitze, již jako nový šéf lodní restaurace.

To třicetiletá dívka Stáňa se připravuje na svou vůbec první 
plavbu na zaoceánské lodi. Rozjímá na posteli  jedné z  kajut 
a  nervózně poposedává. Chytí kličku a  podle metronomu 
začne trénovat různá tempa skladby na vypůjčeném flašinetu 
značky Kretchmer. Stáňa se od školy živí hraním na heligonku  
po hospodách a  barech. Této obživě se věnuje již dlouhá léta. 
V  poslední době se ale začal příliš častý pohyb v  zakouřených 
hospodských prostorech projevovat na jejích hlasivkách čas-
tým chrapotem a také vráskami na dříve mladistvé pleti. A mezi 
námi, ti stále stejní opilci a ty jejich řeči. Chtělo to nějakou změnu. 
Ale k věci. Před měsícem si Stáňa při návratu nad ránem ze své 
pravidelné páteční štace v hospůdce Pod splavem všimla letáku. 
„Sháníme flašinetáře nebo flašinetářku na plavbu na výletní  
zaoceánské lodi. Požadavky: rytmus.“ Stáňa leták ihned strhla, 
vložila do koženého pouzdra své heligonky a hned druhý den se 
hlásila na pohovoru u Paula Brokowitze.

„No, slečno, nevyděláte si tu zrovna žádný majlant, na druhou  
stranu vás tu nečekají žádné galeje. Víte, museli jsme prostě  
radikálně snížit náklady. Dříve s  námi dokonce jezdila celá  
kapela i  s  pěti žesti, ale kdeže jsou ty časy. Doba je zlá a  hostů 
stále méně, ale tak to prostě je.“ Na chvíli ustrne ve Stániných  
velkých, trochu vráskatých očích a  pak prohlásí: „Podívejte 
se, vypadáte sympaticky, jestli opravdu chcete, beru vás. Platí.  
Dojednáno.“ A tak se stala Stáňa flašinetářkou na lodi Kristýna.


