
               
 
 

 
Jedny povále�né prázdniny jsem trávila  na mezinárodní 
studentské brigád�  ve Skotsku. Bylo mi p�es dvacet rok�. 
Rodi��m jsem psala dopisy, ale v mém starém domov� se 
jich mnoho ztratilo.  Po létech jsem n�které z nich našla,  
zkrátila a  dodala glosy. které  p�emos�ují zhruba p�l 
století. 

          
 

N�MECKO 
 
 Milý  domove!  Projeli jsme N�mecko se dv�ma zastávkami  -  Norimberk a Kolín. Samé 
ruiny skoro tak jak jsem je vid�la, když jsem v r. 1945 jela do Belgie. Hr�za.  
 

  Norimberk: Portály kostel� (Matky Boží a toho velkého, co má tak divné jméno) jsou  
zachované, protože je N�mci p�ed nálety zazdili, ale jinak je všechno v sutinách nebo stojí  zdi 
beze st�ech, vnit�ky dom� vypálené. Jediná uklid�ující v�c,   totiž ne v�c,   jediné uklid�ující 
byla �erná micinka, kterou jsem p�ed Dürerovým domem drbala za ouškem a nakrmila jsem ji 
ze svých zásob. Tam se nás chytil takový ošunt�lý �lov�k, jako že nám bude d�lat pr�vodce: 
chleba je na lístky, maso není, ani práce není. Dali jsme mu n�jaké K�s, i když,  prevít jeden, 
t�eba . . ., ale co . . .   -  Z Norimberka jsme vyjeli asi ve 20,00,  probudili jsme se až druhý den 
ráno  a vzájemn� jsme si vy�ítali, že jsme zaspali rýnské hrady. Je to prý krásný kus trati. No, 
už se stalo. 
 

           Kolín nad Rýnem: P�ímo u hlavního nádraží je katedrála v nejt�sn�jší blízkosti pokroucených 
travers, poni�ených kolejnic a zaprášených rumiš�. Nádherná gotika, p�ekrásné portály,  vnit�ek  
propadlý. Nebyli jsme schopni k tomu co �íci. 
 

Norimberská  ko�i�ka se snad do�kala lepších �as�; za n�jakou dobu nastartoval Marshall�v 
plán a spustil zázrak zvaný NSR;  u nás se stály fronty na kubánské pomeran�e. 

 
BELGIE.  Kanál La MANCHE. 
 
Za Cáchami se objevili belgi�tí celníci a moc se s námi nemazlili. Pohled na Lutych nám ukázal 
zase jen zkázu. Zamávala jsem Bruselu jako starému známému. Do Ostende  to byl jen kousek 
cesty. Fádní krajinu zpest�ují �ernobílé kravi�ky, jinak nebylo nic ke koukání. 
 
Potom toho bylo ke koukání strašn� moc:  P�ístav, lodi a naše lo� Prince Philip. A ten bájo frmol 
p�i nalo�ování. Lodníci podobné sorty dobrosrde�ných lidí jako naši ajznbo�áci. Po prvé jsem 
zažila co se píše v cestopisech  „vzdalující se kontinent a míjející se lodi“. MO�E ! ! !  Byla jsem 
tak š�astná, že se mi cht�lo bre�et, ale nešlo to, protože jsem se musela smát, že je to všechno 
pravda. Lidi na lodi -  všechen možný pronárod. Prolezla jsem našeho Prince Philipa a 
p�edevším, kde bylo NO ENTRY. N�kolikrát m� vyhodili (mírným zp�sobem francouzsko 



vlámsky) , na�ež jsem anglicky �ekla, že lituji a šla jsem dál. Mo�e bylo nádherné a plavba klidná 
jako na Vltav�, když je velký vítr a v�tší vlny. Prohlédla jsem si také první t�ídu a místo pod 
kapitánským m�stkem, což jsem nem�la, jak mi s úsm�vem nazna�il jeden pan vrchní námo�ník 
v placaté �epici a se zlatými prýmky. V polovin� cesty jsem vytáhla teplákovou bundu. Kr�ili 
jsme se na lehátkách a klepali se zimou v ostrém v�tru. Od Doveru nám p�ilet�li naproti rackové. 
Proslulé útesy doverské  byly ve stínu.  
 
P�istání, všelijaké kontroly a razítka. Nádraží je pár krok� od lodi a už si to šupajdíme  vlakem 
do Londýna  krajinou Kentu p�esn� takovou, jak ji popisuje Karel 	apek. P�e�t�te si  „Anglické 
listy“.   -  Jsme zatím t�i – Eva, Honza a já. Ti ostatní dorazí pozd�ji. 
 
 
Ing. Jír� 
 
 


