
Z lodního deníku flotily USS MOZART:  
  

V ranních nedělních hodinách dvacátého 

pátého dne měsíce června léta Páně 2017, 

vyrazilo námořnictvo třetích ročníků vstříc 

nebezpečné a dobrodružné plavbě ku 

vltavským jezům a dosud neobjeveným 

zátočinám. Po zuby ozbrojená posádka 

zaujala pozice v pancéřovaných 

transportérech pardubického nádraží ve 

výtečném rozmaru, morálka byla vysoká, 

rozkazy splněny do nejmenších detailů. Ve 

Vyšším Brodě došlo k seskupení lodí a 

přípravám potřebným k vyplutí. Admiralita 

sestávala z těch nejostřílenějších mořských 

vlků z kabinetu chemie (bitevník Tomík), biologie (útočná ponorka Martin),(výsadkový křižník Prochy) 

a cizích jazyků – Němčina (hrotový torpédoborec Macek), Španělština (Chilský korvetní kapitán, 

specialista na divokou vodu- Rodrigo).  

Bojová mise: 

(Pozn. red.) Některé informace direktivně podléhají vrchnímu velitelství mozarťáckého námořnictva a 

nemohou tak být zveřejněny. Pro podrobnější informace stačí předložit příslušnou prověrku a 

vyžádat si je u jednotlivých kapitánů.  

Flotila se dala nepozorovaně v pohyb 26. června ráno a mířila z Vyššího Brodu do přístavu Český 

Krumlov. Na několika jezech došlo k mírným ztrátám, plavba však pokračovala bez větších komplikací. 

Po utáboření posádky se jednotlivé skupiny vydaly na špionážní průzkum historického centra a po 

posílení ducha dobrým jídlem a pitím se sešly u táborového ohně, jenž žhnul do pozdních nočních 

hodin. Následující den flotilu stihlo chmurné počasí, které doprovázel déšť a vítr. To však nezabránilo 

některým jedincům sjet krumlovský jez pozadu, či se cvakat na všudypřítomných kamenech. Sil 

postupně ubývalo, ale cíl byl jasný. Kemp na Dívčím kameni. Zde proběhla poslední utajená operace a 

následně táborák, kde si posádka dopřála hudby a zpěvu za třpytu nočních hvězd. Ráno nás přivítal 

slunce svit a za necelé 3 hodiny plavby se všichni ve zdraví ocitli v Boršově nad Vltavou, odkud se celá 

flotila transportovala zpět na domovskou základnu. 

Za všechny třídy tisíckrát děkuji admiralitě za skvěle strávenou vodu, dobré vedení a mnoho 

šťastných chvil strávených v pohodě, dobré náladě u vody, v panenské přírodě.  
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