Doma (1978-1992)
Směr Dover - Rozvadov (únor 1978)

Pohled na
vzdalující se
bílé útesy
přístavu
Doveru.
Doverský
hrad tyčící
se nad
městem.

https://www.youtube.com/watch?v=Ho7tRRmG7bs
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Místy až 110 m vysoké bílé útesy se rozkládají podél nejužší části Lamanšského průlivu
(vzdálenost z anglického Doveru do francouzského Calais je 33.3 km). Za jasného dne lze útesy
docela snadno spatřit z francouzského pobřeží.
Bílé útesy jsou v Británii nesmírně ikonické, a to hlavně díky jejich místu ve vojenské historii.
Koncem května a začátkem června 1940 do Doveru připlouvaly stovky malých plavidel s tisíci
spojeneckých vojáků evakuovaných z Dunkirku. Pohled na bílé útesy pro ně musel být
obrovskou úlevou.
Od července do listopadu 1940 se tu lidé shromažďovali, aby sledovali letecké souboje v tak
zvané Bitvě o Británii (od 10. července do 31. října 1940, trvala 3 měsíce a 3 týdny), střetnutí
mezi německou Luftwaffe a britskou Royal Air Force nad Anglií a kanálem La Manche.
Poměr vzdušných sil začátkem Bitvy o Británii:
RAF - 1963 stíhacích letounů, Luftwaffe – 2550
středních bombardérů.
Stíhací letoun Spitfire pod bílými útesy Doveru
https://www.youtube.com/watch?v=5xVdsjOWM_Y

Mimochodem
nejúspěšnějším
zahraničním
stíhačem RAF v této bitvě byl český pilot Josef
František. Byl „pozoruhodný, někteří si mysleli, že
trochu šílený“, napsali historici Lynne Olson a
Stanley Cloud. Čech, „který létal se vztekem, kterému se nikdo z ostatních nevyrovnal“. Měl
potvrzeno sestřelení 17 nepřátelských letadel během jednoho měsíce na vrcholu bitvy o Británií
v září 1940, když se Hitler snažil dosáhnout vzdušné převahy, kterou potřeboval k invazi do
Velké Británie. Královské vojenské muzeum nazývá Františka „nejlepším střelcem“ bitvy o
Británii a je obecně považován za jednoho z nejlepších střelců celé války, a to i přesto, že
zahynul v jejím počátku.
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Josef František, který absolvoval výcvik
v československém
letectvu
sledoval,
s velkou obavou nacistickou invazi v roce
1939. Utekl do Polska, vstoupil do polského
letectva, to ale ve stejném roce zažilo drtivou
porážku od mnohem silnějšího Německa.
Příběhy Františka, který létal nízko nad zemí
v primitivních letadlech a házel ruční granáty
na německé jednotky, naznačují jeho
zdánlivou bezohlednost a velkou odvahu
v beznadějných situacích. Po porážce Polska
se opět zapojil do boje proti Němcům ve
Francii a po pádu Francie se v Británii připojil
k RAF. Rozhodl se létat s Poláky, protože
obdivoval jejich bojového ducha a vstoupil do
303. polské perutě. To, co Františka
charakterizovalo, byl jeho zvyk vymanit se z
přísné formace a pronásledovat nepřátelská
letadla sám, často pronásledoval opozdilce
zpět přes La Manche směrem k Francii.
František dostal povolení ke vzletu s 303.
perutí, jako jakýsi „host“, který mohl odletět
sám. „Českému esu bylo povoleno bojovat v soukromé válce proti Němcům,“ říká vojenský
historik Devitt.
Základna 303. polské perutě byla poblíž města Northolt, tam letcům přijel poděkovat za
statečnost v průběhu Bitvy o Anglii král Jiří
VI., a tam je i hrob pilota Josefa Františka.
Nepřítel ho nikdy nesestřelil, zahynul, když
přistával na poli v hrabství Surrey. Nikdy se
nepodařilo zjistit proč přistával právě tam, ale
dohady hovoří o předvádění akrobacie před
přítelkyni nebo o nedostatku paliva.
„Nejen jeho krátká, ale brilantní série
vzdušných vítězství, ale také jeho jedinečná a
nezkrotná
povaha
ho
činí
nezapomenutelným,“ píše český historik Jiří
Rajlich.
Josef František se svými druhy (stojí vzadu u
dveří)
„Sestřelit tolik letadel za tři týdny, to bylo neuvěřitelné. Ještě po válce se o něm vykládalo, jaký
to byl hrdina. Ale chudák byl přelétaný, startovali jsme i čtyřikrát denně. A jednou při přistání
chytil křídlem o strom a zabil se,“ vyprávěl Josef Balejka (československý pilot, který rovněž
sloužil u 303. polské perutě) o svém kamarádovi Josefu Františkovi, který zahynul pouhý den
po svých 26. narozeninách 8. října 1940.
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Skupina
pilotů
československé 310.
peruti před stíhačkou
Hawker Hurricane
na
základně
v Duxfordu, 7. září
1940. Dle různých
zdrojů se Bitvy o
Británii zúčastnilo
84–93 našich pilotů.

https://www.pametnaroda.cz/cs/magazin/stalo-se/cesti-letci-patrili-v-bitve-o-britanii-do-hrstkyktera-poprve-porazila-hitlerovo

Ještě nikdy v dějinách lidských konfliktů nedlužilo tolik lidí za tak mnoho
tak malé hrstce jedinců.
Winston Churchill

Památník letcům RAF poblíž Doveru.
Podle informací Vojenského historického archivu sloužilo v
uniformách britského královského letectva okolo dvou a půl
tisíce Čechoslováků, přibližně pět set třicet z nich zemřelo
nebo bylo prohlášeno za nezvěstné, dvě stě padesát se zranilo
a asi padesát z nich padlo do zajetí. Britové je vnímali jako
hrdiny, kteří spolurozhodli o výsledku války (více o
československých letcích v příloze).
Do britské psychiky se zapsala i píseň z 2. světové války The
white cliffs of Dover (Bílé útesy Doveru), kterou nazpívala
Vera Lynn. V době, kdy Británie čelila silnému náporu
německých bombových útoků dávala tato píseň národu
naději.
Nad bílými útesy Doveru budou modří ptáci*, jen počkej a
uvidíš zítra …
Zítra, až bude svět svobodný, bude láska, smích a mír navždy…
Pastýř bude opět pásat své ovce, údolí znova pokvete…
A Jimmy zase půjde spát do svého malého pokoje.
* salašník horský
Syn mého kamaráda Petera Finche, Paul (*1963) jednou řekl: “Kdykoliv se vracím zpět do
Anglie, a objeví se bílé útesy, tak vzpomínám na spitfiery a hurricany, které v průběhu bitvy o
Anglii, čelili armádě německých bombardérů doslova nonstop od července-října 1940.“
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Vera Lynn (1917–2020) byla
anglická zpěvačka, textařka, a
herečka, jejíž hudební nahrávky a
vystoupení
dosáhly
obrovské
popularity během druhé světové
války. V průběhu války uspořádala
koncerty pod otevřeným nebem pro
britské vojáky nejen v Evropě, ale i
v Egyptě, Indii a Barmě. K jejím
nejznámějším písním patří kromě
Bílých útesů Doverů také
„We'll Meet Again“ (Opět se

setkáme).
Rozlučme se s úsměvem
Setkáme se znovu, nevím kdy, nevím
kde… Usmívej se stále, tak jak to
umíš, dokud modrá obloha nevytlačí tmavé mraky…
Pozdrav prosím lidi, které znám. Řekni, že nebudu pryč na dlouho, budou šťastni, že jsi mě viděl
jít… vím, že se setkáme jednoho slunečného dne
https://www.youtube.com/watch?v=WAaxkAgVkHQ
https://www.youtube.com/watch?v=5DHM6vRFtZU

Její hlas v BBC byl pro Brity ve svém významu hned
za hlasem Winstona Churchilla. Za své zásluhy získala
řád britského impéria – OBE a titul Dáma. Ve
Spojeném království titul Dáma užívají ženy podobně
tam, kde muži užívají titul Sir. Její písně oplývali
optimismem v době, kdy situace pro britské vojáky
byla téměř beznadějná.
V roce 2009, ve věku 92 let, se stala nejstarší žijící
umělkyní jejíž píseň se umístila na vrcholu britského
žebříčku alb. V roce 2017, při příležitosti stých
narozenin, vydala kompilační album hitů „Vera Lynn
100“. Tímto albem se dostala na 3. příčku v britském
žebříčku alb a stala se první stoletou první stoletou
interpretkou, která měla album v „Top 10 alb
v hitparádách“. Dáma Vera Lynn zemřela ve věku 103
let.
Jeden z komentářů pod písní: „Velice deprimující při
představě, že většina mladých mužů se vlastně ke svým
rodičům z bojů nevrátila a za svobodu položili život.
Píseň dokázala mnoho lidí utěšit a povzbudit jejich
morálku před bitvou“. Už si samozřejmě nemohu vzpomenout co jsem si tehdy, v únoru 1978,
mohl myslet při pohledu na vzdalující se bílé útesy.
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Francie

-

Belgie

-

Holandsko -

Německo

Do Československa jsem se vracel přes Holandsko, protože jsem chtěl navštívit Cathy, se
kterou jsem se seznámil v Chigwellu, Essaex. Žila se svým partnerem v Amstelveenu na
předměstí Amsterdamu. Oba museli být vegetariáni, protože poté co jsem se vrátil z návštěvy
Amsterdamu a Cathy se mě zeptala, jestli mám hlad a co jsem jedl, tak projevila nesouhlas
pouze s jakýmsi jídlem obsahujícím maso. To mi dodnes utkvělo v paměti, přitom Cathy nikdy
před tím vegetariánkou nebyla. Pro upřesnění vzpomínek na tuto návštěvu jsem kontaktoval
Cathy (v roce 2020) a toto byla její slova: “Pamatuji si na tvůj pobyt v Amstelveenu, když jsi se
vracel domů. Na střeše tvé škodovky bylo kolo a lyže. Všechna sedadla, kromě řidičova, byla
plná knih, kufrů a dalších věcí. Zůstal jsi několik dnů, a kvůli tomu jsi vynosil všechno z auta
(bydlela někde ve třetím patře velkého paneláku), a pak jsi zase vše narovnal zpátky do
škodovky až zůstalo jenom jedno sedadlo volné, to tvoje. Rychlost tvého auta mohla být 70 km.
Ty jsi musel přes Německo po dálnicích jet rychleji a měla jsem obavy, jestli to projedeš. Ty jsi
to ale dokázal Nepamatuji si, že bys tehdy jedl nějaké maso ve městě. Teď bych v tom neviděla
žádný problém. Mohu ale říci, že dnes maso jím velice málo“.

Na trase z Calais do holandského Amstelveenu jsem projížděl Francií, Belgií a Holandskem.
Při poslechu svého oblíbeného hudebního pořadu na BBC jsem prvně slyšel o belgickém
zpěvákovi šansonů Jaques Brelovi, a protože všechny tři země spojuje právě tato forma
francouzské hudby, tak se u tohoto písničkáře zastavím. Šanson má jednoduchou melodii a
rytmus a jeho moderní forma se prosadila v 19. století ve francouzských kabaretech. Textaři
šansonů byli velice často skvělí básníci, což platí i o Brelovi. Byl to právě text jeho písničky
Thé Diable Ca va (Ďáble, jak se máš), který mě přiblížil tohoto zpěváka: „Ďábel přišel na Zemi,
aby viděl, co lidé dělají…viděl, že lidstvo dělá, co chce on…viděl, že svět jde do pekla…ďábel
se vrátil zpět do svého pekla a oslavoval a smál se…
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https://www.youtube.com/watch?v=ydYTrDwnJo
Jaques Brel je považován za jednoho
z největších šansoniérů, hudebních skladatelů a
básníků druhé poloviny 20. století. V roce 1974
vše opustil a odplul na plachetnici do
Francouzské Polynésie na Markézy, ostrovy
v Tichém oceánu. Byl těžce nemocen po operaci
rakoviny plic. Jako pilot a majitel malého
letadla zde, vozil poštu a přepravoval místní
obyvatele. Zemřel v roce 1978, ve stejném roce,
co jsem se vrátil z Anglie-1978. Bylo mu 49 let.
Je pochován na Markézách po boku Paula
Gauguina.
Dodnes
je
symbolem
nonkonformismu. Hlasováním SMS byl v roce 2005 zvolen Belgickými diváky za největšího
Belgičana (všech dob).
Jaques Brel nazpíval i píseň, která se týkala
Holandska (jehož součástí kdysi bylo i
Burgundské Nizozemí), a sice šanson
Amsterdam (Live officiel Les adieux à
l’Olympia 1966).
https://www.youtube.com/watch?v=Z0UGGvb4sQ
„V přístavu Amsterdam jsou námořníci a
zpívají. Sny, které je pronásledují u pobřeží
Amsterdamu. V přístavu Amsterdam spí
námořníci, jako plakáty, podél nudných
břehů. V přístavu Amsterdam umírají námořníci zpití pivem a naplněni dramatem. Za svítání
v přístavu Amsterdam. Jsou námořníci, kteří se rodí za silného tepla oceánu Melancholie,
v přístavu Amsterdam. A voní jako tresky, přímo od srdce…V přístavu Amsterdam hraje
harmonika. V přístavu Amsterdam tančí námořníci, břicho na její břicho až do rána…Jsou
námořníci, kteří pijí a pijí, připíjejí na zdraví děvkám z Amsterdamu, z Hamburgu. A nakonec
dámám, které jim nabízejí svá krásná těla a svou ctnost za minci zlata. A když už mají dost, tak
močí, zatímco já pláči nad nevěrnými ženami v přístavu Amsterdam. V přístavu Amsterdam.
Jeho šanson, známý v Československu pod názvem Lásko prokletá
nazpívala Hana Hegerová. Brelovu píseň doprovázejí podobné
komentáře posluchačů, jako tyto dva:
• Není to píseň, je to umění. On nezpívá, on nehraje, ale hudbou se
propláče.
• Nerozumím ani slovu, ale cítím každé písmeno.
https://www.youtube.com/watch?v=Vz6r0TP4FBI
•

https://www.youtube.com/watch?v=nOpaIliqMKE
Nádherně udělaný Jacques Brel...není co dodat.
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Vzdálenost z Amsterdamu do Rozvadova je přibližně asi 800 km, a to bylo na pomalou
škodovku příliš dlouhé, aby to dokázala za jeden den. Po tmě se nejelo dobře, a tak jsem na
jednom malém parkovišti zastavil, vytáhl stan a postavil jej za nějakými keři nad odpočívadlem.
Můj spacák byl výborný a probudil jsem se až ráno, když na měl ležel můj stan zatížený sněhem.
Na německé straně hranice nebyla žádná stráž, a tak jsem zastavil před celnicí a šel dovnitř.
Už na každé předchozí hranici, anglické, francouzské, belgické i holandské se všichni
strážníci hranic podivovali nad tím, že se vracím do Československa, a nejinak tomu bylo i
tady. Strážný si prohlédl můj cestovní doklad a vyšel se mnou ven, aby pro mě zvedl závoru,
kterou tvořila železná tyčka o síle trubky na lešení.
S hudbou Antonína Dvořáka jsem se seznámil v Royal Albert Hall v Londýně a přikláním se
k názoru, že jeho Novosvětská symfonie patří k tomu nejlepšímu, co napsal. V letech 18921895 pobýval ve Spojených státech amerických a v této 9. symfonii dokázal propojit
slovanský ráz tvorby s hudbou černošskou a indiánskou. Největším a nejslyšitelnějším hlasem
symfonie je ovšem výraz touhy po univerzální svobodě a lidské sounáležitosti Symfonie
Z Nového světa přinesla Dvořákovi světovou proslulost. Americký kosmonaut Neil
Armstrong vzal její nahrávku na Měsíc, když tam v roce 1969 poprvé přistála kosmická loď
Appolo 11.

https://www.youtube.com/watch?v=tGloNIXBG8U

Antonín Dvořák - Z Nového světa (From the New World) Largo
Largo s textem Návrat domů (Going home) - je nejhranější částí celé 9. symfonie
„Jdu domů, jdu domů, já jdu domů. Tichý, někdy klidný den, jdu jen domů. Není to daleko, už

blízko. Jen blízko, otevřenými dveřmi. Práce hotová, péče ukončená. Už se nebudu bát. Tam
mě matka sleduje a také otec čeká. Spousta lidí se tam shromáždila, všichni přátelé, které
jsem znal, všichni přátelé, které jsem znal. Domů, jdu domů! Nic ztraceno, vše získáno. Už
žádné starosti, ani bolest.
Už žádné klopýtání na cestě. Už žádné toužení po dni, už žádné toulky! Ranní hvězda osvětluje
cestu. Neklidný sen u konce. Stíny pryč, jitro přichází. Skutečný život začal. Není přestávka,
není konec. Jen naživu. Naplno vzhůru, s úsměvem. Jdu dál a dál.“
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Projel jsem krátkým úsekem územím nikoho, přejel mostek přes potok a přijel k zátarasu se
samopalníkem. Bylo poledne a já počítal, že do večera bych mohl být doma. Počítal jsem
špatně. Poté, co mi voják zvedl závoru skládající se ze silné traversy vedené našikmo přes
silnici, jsem přejel „železnou oponu“ (více o tomto termínu v příloze) a zaparkoval před celnicí.
Před závorou je vítací tabule v několika jazycích, ruský je hned
po češtině, pak anglicky, německy a polsky. Že by k nám ze
západu přijížděli sovětští turisté? Mezi bránou a budovou vlaje
státní vlajka. To jsem zatím neviděl na žádné hranici.
Bylo mě řečeno, abych vše z auta vynesl na celnici, což jsem
okamžitě udělal. Prázdné auto bylo pečlivě prohlédnuto, včetně
prostorů za výplněmi. Nejvíce práce pak měli celníci
s prohlížením všech knih, stránku po stránce. Moje Obrázková
encyklopedie z celého světa jim zabrala asi nejdéle času, neboť
se jednalo o 24 velkých knih. Přestože jsem musel podepsat, že
mě nic nesebrali, nebyla to pravda, přišel jsem o dvě knihy od
Alexandra Solženicyna, obě byly brožované výtisky. Jedna
z nich byla rudé barvy se srpem a kladivem na obalu, takže si
vlastně o zabavení říkala. Na štěstí Solženicynův příběh ze 2.
světové války, popsaný v knize První okruh, zapadal do edice
ruské klasické literatury 17 svazků (Tolstoj, Čechov,
Dostojevský, Puškin a Gorký), ale tady udělali chybu
a
přehlédli autora. Všechny knihy totiž byli od stejného
nakladatele, Heron Books, a měli stejně krásnou vazbu
v červené kůži se zlatým ornamentem. Byl to tentýž nakladatel,
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jako u Obrázkové encyklopedie z celého světa. Snadným soustem pro celníky se staly
samozřejmě dva obrázkové časopisy pro pány Playboy. Když se mnou skončili bylo asi 18.00
hodin. Ani pak mě ale nepustili domů, neboť mi řekli, že musím počkat na soudruhy z Hradce
Králové, kteří pro mě přijedou. Zeptal jsem se celníků, jestli u nich mohu spát, než přijedou
soudruzi, na nic nečekal a z auta si přinesl spací pytel, ustlal si u nich na gauči a okamžitě usnul.
Soudruzi z Hradce Králové mě vzbudil asi ve 23.00 hodin a sdělili mi, aby je následoval, oni
že pojedou přede mnou v žigulíku. První šok byl v Plzni, ponuré a tmavé město s nepěknými
fasádami a rozbitými silnicemi, to bylo něco, čemu jsem byl odvyklý.
Po příjezdu do Hradce Králové, což bylo někdo okolo 3.00 ráno, mě soudruzi odvedli do cely,
abych se vyspal, že ráno bude výslech. Celou noc v cele svítilo světlo a vzduch byl hnusný.
Okno se sice dalo vysunout nahoru, ale nebylo možné ho tam uchytit.
Sundal jsem si tedy svůj opasek a
sponku se symbolem míru jsem
vložil pod ohromně těžké okno.
Čerstvý vzduch tak mohl proudit
do mé nevětrané cely.
V padesátých letech 20. století
„mírové znamení“, jak jej dnes
známe, navrhl Gerald Holtom jako
logo britské kampaně za jaderné odzbrojení (CND), skupiny v čele mírového hnutí ve Velké
Británii. Symbol přijali za svůj aktivisté kontrakultury (období mezi lety 1963-1974), která se
objevila v USA. Byla to hnutí spojená s protesty proti válce ve Vietnamu, ale i za občanská
práva černých Američanů. Období kultury hippies a hudby Beatles. Podnětem ke skutečnému
začátku éry kontrakultury se stalo zavraždění prezidenta Johna F. Kennedyho.
S pohledem na sponku se symbolem míru zapříčenou v okně jsem usínal určitě rychle. Dnes
bych k tomu doplnil nikdy nekončící sólo na saxofon v písni Baker Street, kterou v roce mého
návratu složil Gerry Rafferty. Proč? Jako poslední písničku na cestu domů z Anglie jsem si
vybral melancholickou Zavíráme od Cohena, takže první píseň na území CSSR musí být opět
melancholická, ale lepší v tom smyslu, že tóny refrénu jdou snadno zahvízdat.

https://www.youtube.com/watch?v=_bMT37ZlSwE
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Dopoledne probíhal výslech soudruhy z StB a odpoledne přišla zapisovatelka, která vše zapsala.
Výpověď jsem musel samozřejmě podepsat. Dodnes si pamatuji jenom na dva postřehy, které
jsem zmínil na otázku „zdali jsem neviděl něco vojensky zaměřeného“ (zhruba takto byla
položena otázka). Ten první byl z lyžařských cest do Švýcarska, kde uprostřed náměstí
Wädenswillu byl perfektně udržovaný a osvětlený vstup do protiatomového krytu. Ten druhý
byl z mé cesty do Švédska, kdesi okolo polárního kruhu se k silnici, po které jsem jel na kole,
připojovala další silnice, jež mohla sloužit jako standardně upravena letecká dráha, včetně
značek na silnici a osvětlení.
Navečer jsem přijel domů. Setkání s rodiči bylo jistě emotivní, báječné a vypravování dlouhé.

Jiný svět
Setkání s kamarády mělo také své zajímavé momenty. Například když jsem pozval Oldu
Salátka (ten co mě v květnu 1969 odvezl na letiště do Prahy) na skleničku čtyřhvězdičkového
koňaku Napoleona a čekal, jak to ocení, tak to Olda popíjel tak snadno jako by to byl český
rum. Když jsem se ptal kamaráda z dětství Oty Šubrta proč se tak brzy oženil, tak odpověděl:
“Co jsem měl dělat, ty jsi utekl za hranice, Petra zavřeli do vězení a Slávka do blázince, tak
jsem se oženil“(str.3 tři kamarádi z dětství, Petra odsoudil soud za podvracení republiky,
sháněl cyklostyl k množení tiskovin, roznášel letáky. Sehnal pro kolegu v práci pistoli a ten ho
později udal. Slávek trpěl dědičnou duševní chorobou).
Při výslechu v Hradci Králové mě bylo sděleno, že jeden rok musím zůstat v okrese Trutnov,
abych mohl být pod dohledem.
První věc, kterou jsem začal řešit bylo zaměstnání. Protože jsem nemohl nastoupit do své
anglické profese a nechtěl jsem dojíždět daleko, tak jsem vzal první nabízené místo v dokrmně
býků Státního statku Lánov, v mé vesnici Prosečné. Přede mnou tam krmil cikán a ten končil,
takže zde bylo volné místo.
Objekt zvaný dokrmna byla zchátralá stavba po Němcích s neodborně opravenou střechou, ve
které bylo uvězněno 44 mladých býků. Ty bylo třeba dokrmit a poslat na jatka. Stal jsem se
tudíž chovatelem býků a vzpomínal na anglickou zemědělskou školu v Cheshire, neboť i tam
byla spousta chovatelů skotu. Ti ale měli velkou výhodu oproti mně, že se to teprve učili (a
v jiných podmínkách), zatímco já jsem do toho vlétl rovnýma nohama. Po roce se moje nohy
skutečně stali „rovnými“, neboť špatnou obuví a těžkou prací se mě zbortila příčná klenba na
chodidlech a já od té doby mám příčně ploché nohy.
Krmil jsem zvířátka dvakrát denně, ráno v šest a večer také v šest. Jedno krmení trvalo asi 3
hodiny, samozřejmě že i v neděli. Práce se mi líbila, pracoval jsem na čerstvém vzduchu i když
smrděl. Po mé anglické zkušenosti jsem si nedovedl představit, že bych měl pracovat pod
střechou, v továrně nebo v kanceláři.
Býci byli uvázáni řetězem u čtyřech dlouhých žlabů, přičemž u každého žlabu jich bylo
jedenáct, to znamená že celkem tu byly čtyři řady zvířat. Uprostřed stáje vedl jeden podélný a
jeden příčný chodník, po kterých jsem jezdil s kolečkem, odvážel hnůj a přivážel piliny jako
podestýlku. Před žlaby pak byli další čtyři chodníky, po kterých jsem rozvážel krmivo. Koryto
žlabu bylo asi 70 cm nad úrovní chodníku, každý den přivezl traktor fůru krmiva.
Ráno jsem otevřel dveře do stáje a první věc, kterou bylo třeba udělat, bylo pochytat ze řetězu
utržená zvířata, dopravit je na původní místo a tam je znovu uvázat řetězem. Železné tyče i jiné
336

klacky na mlácení zvířat jsem vyhodil a k nasměrování býků jsem používal pouze březové
koště. Řetězy samotné byly ale problémem, jak zvířata rostla, tak jim mohutněl krk a bylo třeba
řetězy povolovat. Pokud se to zanedbalo, tak jim řetěz zarůstal do masa a nastupovala infekce.
Muselo je to hodně bolet. Abych mohl řetěz povolit, tak bylo třeba se sehnout pod hlavu onoho
býka a zároveň stát vedle sousedícího býka. Takže dávat pozor na obě zvířata. Po ránu mohlo
být utrženo hned několik zvířat, vše záleželo na krmivu. Když bylo dobré a chutné, tak zvířata,
která jsem krmil jako první, už měla vše sežráno, zatímco ty poslední ještě nedostali. Tato
situace nastávala, když bylo málo krmiva. Když naopak bylo krmivo špatné, na příklad plesnivá
siláž, tak protestovala všechna zvířata. V obou případech jsem spěchal, abych už byl pryč.
Samozřejmě, že ráno jich několik bylo utrženo od řetězu a začínalo se znova…

Proces krmení jsem si urychlil umístěním balíků sena před koryta žlabů a přes ně položil
dřevěné fošny, po kterých jsem jezdil s kolečkem naplněným žrádlem, a to sypal zvířatům
přímo do žlabů. Když jsem po roce končil a zlepšovák odstraňoval, tak z balíků slámy vyběhlo
ohromné množství krys.
Mladí býčci byli přiváženi o váze asi 100 kg a odváženi o váze nad 500 kg. Svá zvířata jsem
měl rád a ty hodnější (zajímavé bylo, že měli různé temperamenty) jsem si i pojmenoval,
jednomu jsem dal jméno „Pionýr“. Kdykoliv přijelo jateční vozidlo, tak jsem šel pryč, protože
bez bicích tyčí (někdy i železné) se to neobešlo. Zvířata vždy cítila, když přijížděl auťák z jatek
a začala být velice neklidná. Na Vánoce jsem všem přinesl jablko, ale nemohu říci, že bych jim
udělal radost, byli z toho celí nesví, když v prázdném žlabu měli něco, co ještě neznali!
K býkovi se nikdy nepřibližuj zepředu, ke koni zezadu, ale k hlupákovi ze
žádné strany.
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Jednou z mých každodenních povinností, jak už jsem zmínil, bylo vyvážení býčích hoven. Jako
podestýlku jsem používal piliny, takže nelze říci, že v daném procesu docházelo k vytváření
hnoje. Což byla určitě škoda z hlediska rostlinné výroby na pozemcích určených k pěstování.
Protože uvedený termín „býčí hovna“ do angličtiny přeložíme jako bull shit [bul šit], tak se
nemohu nepozastavit i nad samotným významem slova bullshit v angličtině.
Slovo bull znamená v angličtině nejen býk, ale také nesmysl, a jako takové se datuje od 17.
století. Termín bullshit vznikl v období 1. světové války, avšak k jeho rozšíření jednoznačně
přispěli především američtí vojáci za 2. světové války. Je to vulgární výraz znamenající
hovadina, volovina a užívá se často ve spojení load of bullshit ve
smyslu kupa lží, pěkný nesmysly, samý žvásty nebo pěkný
hovadiny.
George Orwell, vlastním jménem Eric Arthur Blair (1903 -1950),
byl britský novinář, esejista a spisovatel. Ve svém románu „Na dně
v Paříži a Londýně“ (vydaném v roce 1933) popisuje zážitky
z doby, kdy se jako tulák pohyboval mezi chudými. Orwell spojuje
termín „bullshit“ s komunismem a bolševiky.
Po roce 1936 se jako dobrovolník zapojil do španělské občanské
války, kde bojoval na vládní straně v jednotkách milicí POUM
(Dělnické strany marxistického sjednocení). Zážitky z působení ve
španělské občanské válce popsal v knize „Hold Katalánsku“, v níž
líčí i těžké zranění z 20. května 1937, kdy byl zasažen do krku fašistickým odstřelovačem.
V komunistickém Československu byl Orwell na seznamu zakázaných autorů, jeho knihy
nemohly oficiálně vycházet. Vycházely ale v exilových nakladatelstvích a současně se v
Československu opisovaly a šířily formou samizdatu. Bezesporu jeho nejznámějším dílem je
„Farma zvířat“, alegorická satirizující novela ukazující formou bajky politické vztahy a děje
mezi lidmi. Odtud také pochází snad jeho nejznámější citát:
-

Všichni jsou si rovni, ale někteří jsou si rovnější

-

Hudba si k nám vždy najde cestu, v byznysu, politice, náboženství nebo
kterémkoliv bullshitu okolo toho.
Eric Clapton
„Lidé nejsou tím co tvrdí, ale spíš tím co o nich vypovídají jejich činy…Buďte
chytří. Nenechte se oblbnout bullshitem. Ziad K. Abdelnour, Economic Warfare
Šťastné konce to je bullshit. Jsou jenom šťastné pauzy.
„Peníze hovoří, bullshit doprovází“

Brian K.Vaughan
Stephan King

Dodnes nevím, jak jsem dokázal přežít třináct měsíců v tom bull shitu.
Musela to být vůle Boží.
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Moje zaměstnání ale mělo jednu velkou přednost,
po ranním krmení jsem měl celý den volno.
K býkům jsem nastoupil už 3. března, kdy
v Krkonoších bylo stále hodně sněhu, a tak jsem
jezdil lyžovat snad každý den. Ráno nakrmit, pak
lyžovat a večer opět nakrmit, takový byl můj denní
program. Táta pozval zedníka, který pro mě
upravoval místnost k bydlení v domě u rodičů a
nemohl pochopit proč jsem byl stále pryč.
Marcela Zemanová, manželka mého kamaráda,
která mě umožnila odcestovat do Anglie v roce
1969 protože mě zajistila devizový příslib £5 u
banky v Trutnově, mě tentokrát seznámila se svou
kolegyní v mateřské školce v Prosečném, Táňou
Horáčkovou. Táňa lyžovala za TJ Studenec a její
manžel Jirka se chystal na závod Po hřebenech
Krkonoš, což byl závod desetičlenných družstev.
Chyběl jim jeden lyžař, a tak jsem se dostal do týmu
TJ Studenec II.
Ten den, bylo to na Josefa, 19.března, jsem své
býčky nekrmil, můj šéf musel sehnat náhradu. Já
vyjel brzy ráno se závodníky
Studence do Špindlerova Mlýna
na 24. ročník závodu, jehož se
zúčastnilo 269 mužských a 99

ženských desetičlenných hlídek. Trasa mužů vedla ze
Špindlerova Mlýna (X) na Mísečky, Voseckou boudu (V),
Martinovu boudu (M), Petrovku (P), Špindlerovu boudu (S)
a dále na Obří boudu, Luční boudu, Liščí horu, Lyžařskou
boudu, zpět na Liščí horu, Klínovku (K) a do Špindlerova
Mlýna po turistické sjezdovce. Délka trasy byla 70 km a
závod byl znám jako Krkonošská sedmdesátka. Trasa žen
měřila 25 km. Náš tým byl úspěšný a příští rok jel zhruba ve
stejném složení.
25. ročník závodu byl výroční a konal se 18.března 1979
s účastí 359 družstev desetičlenných mužských a 130
pětičlenných ženských hlídek.
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První družstvo TJ STUDENEC I. skončilo na 11.
místě a náš tým TJ STUDENEC II skončil 35. Jeli
jsme skutečně dobře, neboť za námi zůstala taková
družstva jako např.47. Horská služba profi tým
Špindlerův Mlýn, 53. Rudá Hvězda Hradec Králové,
54. Rudá Hvězda Jičín nebo 98 Horská služba
Vrchlabí. Všechny výsledky uvádím v příloze.

Brožurka popisující tuto událost „PO
HŘEBENECH KRKONOŠ“ nabízí
samozřejmě i dobový bullshit.
V úvodu jsou to slova Miroslava
Hlaváčka, místopředsedy ÚV ČSTV a předsedy ČÚV ČSTV: „Krkonošská sedmdesátkasportovní podnik nových tradic. Výstavba rozvinuté socialistické společnosti, uskutečněná
podle generální linie XV. Sjezdu KSČ, klade zvýšené požadavky i na oblast tělesné kultury jako
součást systému komunistické výchovy a komponentu socialistického způsobu života…pozitivní
výhled sedmdesátky je zaručen celkovými perspektivami rozvoje systému tělesné kultury, pro
který naše společnost vytváří a zkvalitňuje v souladu s výstavbou rozvinutého socialismu
všestranné podmínky“
V té době se obtížně shánělo (nikoliv nakupovalo) naprosto všechno na lyžování. Na příklad,
když už do obchodu přišly lyže, tak se koupily bez ohledu na velikost či značku, a když nepřišly
běžecké lyže, ale sjezdovky, tak se koupily lyže na sjezd. Vím to, protože se mi to přihodilo.
Více bullshitu ve stejné brožuře pochází od Karla Smoly, člena předsednictva ÚV ČSTV a
předsedy výboru Svazu lyžování ÚV ČSTV: „Jistě nemalý vliv na masový rozvoj lyžování má
Únorové vítězství, které završilo dlouholetý třídní boj za sociální a politická práva pracujícího
lidu, za národní svobodu, státní samostatnost a vytvořilo podmínky a předpoklady ke sjednocení
tělovýchovného hnutí v Československu. Jednotlivým sportovním odvětvím, tedy i lyžování, bylo
umožněno plně rozvinout svou činnost s jednoznačnou orientací na socialistický obsah a
naplňovat základní heslo: Hory patří pracujícím“.
Závod měl úžasnou atmosféru i když od půlky mlel člověk z posledního a v cíli padal
vyčerpáním, tak se opakovaně vracel. Já jsem závod odjel ještě dvakrát, v roce 1980 a 1983 za
TJ TATRAN Hostinné (v roce 1979 skončilo jejich družstvo na 328. místě).
340

Jarda Hák, tehdejší lyžařský trenér žáků ve Studenci, vzpomínal, jak účastníky závodů objížděl
na kole (jel např. i do Martinic) a předával organizační pokyny týkající se „70“. V té době žádné
mobilní telefony nebo internet nebyly. K závodu z roku 1979 se mě váže pouze jedna
vzpomínka, jak pro mě přijel můj tchán Škodou Octavia do Studence a odtáhl moje auto Škoda
110L na provaze do Lánova, protože nejelo. Servisní odtahovací služby tehdy nebyly.
V průběhu 13 měsíců, co jsem pracoval jako chovatel skotu, došlo k několika zásadním
událostem v mém životě. Začnu popořadě. Moje auto mělo nejen řízení na „špatné straně“, ale
stále jsem vlastnil anglické SPZ, neboť při registraci vozidla na dopravním inspektorátu
v Trutnově mě je nesebrali. Takže kvůli parkování ve Špindlu, kam jsem jezdil několikrát týdně
lyžovat, jsem si je vždy nasazoval a přijížděl před největší hotel Montana, a tam parkoval jako
turista ze Západu. Stejně tak tomu bylo, když jsem jel do Prahy na 12. mistrovství Evropy
v atletice na konci srpna 1978. Anglické SPZ jsem si vzal s sebou a před Prahou je nasadil, což
mě umožnilo přijet až k atletickému stadionu Evžena Rošického, který jinak byl pro veřejnou
dopravu uzavřen. Příslušník SNB mě nasměroval přímo na parkoviště VIP. Kromě atletiky jsem
ale navštívil i ředitele závodu „Stadiony Strahov“, Ladislava Valtra a poptával práci na
stadionu. Pamatuji si ho jako příjemného a slušného člověka, který mě s údivem vyslechl. Práci
neměl, ale po nějakém čase za mnou přijeli předseda Václav Poláček a technický ředitel
Miroslav Malý z TJ LIAZ Jablonec n/N, chtěli abych nastoupil u nich na stadion, tedy
pochopitelně až mě uplyne „vázací lhůta“ ve St. statku.
TJ LIAZ byl v té době velice perspektivní adresou v československé atletice. Běhal tam např.
Karel Kolář, který na evropském šampionátu v Praze získal dvě medaile. Výborná zpráva!
Zajímavá episoda v tomto roce se mě udála na jaře. Při lyžování jsem se seznámil s Renatou
Fričkovou a tu jsem pozval na koncert Pražského jara. Lístky mě sehnala sestra mého kamaráda
Oty Šubrta, Věra, která v Praze bydlela. Při zpáteční cestě domů na mě blikalo na silnici u
Mladé Boleslavi červené světlo. Renáta spala a já nezastavil, ale ani nezrychlil. Netrvalo dlouho
a dojelo mě auto VB, zablokovalo cestu a já zastavil. K okénku, kde spala Renáta přistoupil
příslušník VB, ruku na pistoli a chtěl doklady. Ta se lekla, zrovna tak jako on, když zjistil, že
ona auto neřídí. Na mě chtěl vysokou pokutu za to, že jsem nezastavil. Můj argument, že státní
policie by měla stavět vozidla pod světlem, aby bylo vidět kdo to vlastně zastavuje, prostě
neakceptoval. Protože jsem tolik peněz neměl, tak mi sebral řidičský průkaz a řekl, ať přijedu
pokutu zaplatit na stanici VB v Mladé Boleslavi. Příští den ráno jsem nakrmil svá zvířata a na
kole jel do Mladé Boleslavi (2x 70 km) zaplatit pokutu. Když jsem později popisoval příhodu
v kanceláři St. statku, kde v tu chvíli seděl i místní příslušník VB Máslo, tak ten jenom zíral a
nic neřekl.
Poté co skončila lyžařská sezóna, tak jsem nasměroval svou energii na zahradu mých rodičů. S
Otou jsme nakoupili čtvrtkmeny jabloní a vysázeli je ve svých zahradách. V létě jsem od
místního včelaře, který musel vzhledem k alergii ukončit svou činnost, zakoupil jeho včely a
dal se na včelaření. Inspirací pro měl byl Bill Styles na Grange Farm v Anglii, nejen dobrý
zahradník, ale i dobrý včelař a můj přítel.
Nejprve bylo však třeba vybudovat včelín. Menší stráň (8 x 10 m) u našeho domu byla porostlá
trnkami, ty jsem všechny vytrhal i s kořeny a na vrcholu stráně, kde byla menší rovina,
vybudoval betonové základy pod budoucí včelín. Soused pan Tauchman, starý truhlář a včelař,
mě pak postavil krásný malý včelín, tak aby se tam vešlo osm úlů budečáků a ještě i stůl na
práci. Do včelína vsadil tři okna.
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S převezením osmi úlů mě
pomohl můj kamarád traktorista
Láďa Zeman. Vstupní dvířka do
úlu včelař večer uzavřel a poté
jsme je s Láďou naložili na
nízký vlek a odvezli ke mně.
Horší ale bylo přenášet úly do
kopce do včelína, mnohem horší
však byl fakt, že dvířka starých
úlů netěsnila naprosto dobře a
milé včely vylézaly ven a
zlobily se…vlastně zlobili nás.
Úl budečák je přístupný zezadu.
Malý včelín na kopečku u domu
rodičů v zimním období.
Na stráň pod včelínem jsem
vysadil několika keři lískových
ořechů. Nad včelínem vedlo
vysoké napětí, což mohlo rušit
včely, které následně více
zlobily, ale to nemohu dokázat.
Je fakt, že zlobila jen některá
včelstva, ale současně ty co
zlobili měli obvykle nejvíce
medu.
Práce se včelami mě nesmírně
bavila, učila klidu, pozornosti
při vyhledávání matky, odvaze
při manupulaci s roji, odolnosti
při akceptování žihadel, radosti
při povedeném rozmnožování
včelstev, obdivu nad jejich pílí a
systematičností.
Vůně
ve
včelíně, uprostřed sklizně, je
jedinečná a naprosto mě
kompenzovala vůni bull shitu u
mých býčků.
Včelařil jsem několik let i když
už jsem žil v v Jablonci n/N, což
bylo 50 km daleko.
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Pokud vymizí včela z povrchu zeměkoule, tak
člověk přežije jen další čtyři roky. Žádné včely,
žádné opylování, žádné rostliny, žádná zvěř,
žádní lidé.
Albert Einstein

Zacházej s knihou tak, jak včela s květinou,
vycucni její sladkost, ale nepoškoď ji.
John Muir
Včela je mnohem užitečnější než jiní pro nás
potřební živočichové, ne proto, že pracuje, ale
proto, že pracuje pro ostatní.
St. John Chrysostom
V červnu téhož roku jsem se přihlásil ke zkoušce z angličtiny při jazykové škole v Liberci.
Jednalo se o všeobecnou státní jazykovou zkoušku z angličtiny a prospěl dobře. Myslím, že
gramatiku i konversaci jsem měl na výbornou, ale pohořel jsem v reáliích, neznal jsem totiž
anglickou literaturu, ani jsem vlastně nemohl, neboť na zkoušky jsem šel bez přípravy.
O čtyři roky později, v listopadu 1982, jsem absolvoval speciální státní jazykovou zkoušku
v jazyce anglickém pro obor Tlumočnický při jazykové škole v Praze. Z této zkoušky si dodnes
pamatuji, jak trapně jsem se cítil při simultáním překladu politického proslovu. Na tom jsem
ztratil asi všechny body. Nic takového jsem před tím nedělal a ani bych to nechtěl dělat, myslím,
že je třeba mít k tomu talent. Do sluchátek na uších vám mluví řečník a vy musíte okamžitě
překládat, tak to není snadné a už vůbec ne, když se jedná o téma, ve kterém člověk není
odborníkem.
Státnice z angličtiny jsem později mohl zužitkovat například při výuce angličtiny v průmyslu,
na příklad v závodech LIAZ Jablonec nebo AZNP Vrchlabí, ale i pro kulturní střediska obou
měst. Po převratu 1989 jsem získal průkaz tlumočníka pro Krajský soud v Hradci Králové.
V té době, abych si procvičoval angličtinu, tak jsem odebíral noviny Morning Star. Jiný tisk
v angličtině tu nebyl. Přestože to byl tisk anglické komunistické strany, tak i zde řádil censor,
a často mě noviny nepřišli, což mě štvalo, přeci jenom jsem si za ně platil. Odběr novin jsem
tedy zrušil,a to z důvodu, že jako fanda cricketu nemohu sledovat pravidelené cricketové
výsledky. Jediní lidé v mém okolí, kteří mluvili anglicky byli učitelé angličtiny na gymnasiu
v Trutnově a ve Vrchlabí, Josef Kobík a Míša Čaňková, rád jsem je poznal, ale bohužel naše
konverzace byla téměř vždy v češtině.
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem
- české přísloví
Učit se jiný jazyk znamená dívat se na svět z jiného okénka - čínské přísloví
Nový jazyk znamená nový život
- perské přísloví
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Nová kapitola
Jaro na lyžích a na kole, léto u vody a na kole, podzim na horách a na kole a v zimě svatba.
To vše s Renatou Fričkovou.
Ranátu jsem poznal pár dnů po svém návratu z Anglie, když jsem hledal někoho, kdo by se mnou jezdil
na lyže. Pracovala v Domě pionýrů a mládeže v Hostinném, kde vedla sportovní kroužky pro žáky
základní školy.

Ona vyplnila na oddací list
povolání
vychovatelka,
zatímco já jsem napsal
chovatel skotu. V čem byl
rozdíl?
Ona vychovávala děti ve
smyslu „Zítra se bude
tančit všude…“, zatímco já
býčky
„v souladu
s výstavbou
rozvinutého

socialismu“.
Jo, jo, kdyby býčci znali
Švejka tak by samozjřemě
věděli, že „v životě lidském
jsou chvíle, kdy i vůl
pláče“.
Svatba v Jilemnici
1.12.1978

Muž je neúplný, dokud není ženatý. Potom je hotový.
Zsa Zsa Gabor
V těch letech býval sníh na horách už před Vánocemi samozřejmostí. Svatba byla v sobotu a
my jsme svatební cestu v neděli 2. prosince samozřejmě vykonali na lyžích. Do Strážného je to
z Lánova 10 km, tam jsme zaparkovali auto a pokračovali na lyžích nahoru k Bufetu na
Rozcestí.
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Snímek byl pořízen u starého křížku
umístěného na začátku paseky Zadní
Rennerovky
Křížek pochází z 19. století, a údajně jej
nechal postavit horal z blízké boudy jehož
žena byla těžce nemocná a on slíbil pánu
Bohu, že pokud se uzdraví, tak u cesty
postaví křížek, jako poděkování (tak jde
pověst).
Ona cesta se jmenuje Slezská stezka a
jenom o několik set metrů níže je u ní
umístěn i Švédský kříž.
Krkonošské zemské stezky spojovaly
severní a jižní část hor a navazovaly na síť
evropských obchodních stezek. Putovali
po nich nejen kupci se zbožím a poutníci,
ale také vojsko ve válečných dobách.
Slezská stezka vznikla pravděpodobně
někdy v 9. století a procházela Jilemnicí,
Vrchlabím, Strážným, přes Lahrovy
Boudy a Zadní Rennerovky, Chalupu na
Rozcestí, Výrovku, Luční boudu a
Hamplovu boudu.
Se Švédským křížem je spojováno
několik verzí, ta nejpravděpodobnější
říká, že na tomto místě místní horalé
přepadli, umlátili a poté zahrabali
švédskou hlídku, která tudy procházela během třicetileté války (více o Slezské stezce v příloze).

Benecko (nadmořská výška 1000 m) – naše oblíbené místo pro vstup do běžkařské stopy.
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V dubnu příštího roku se nám narodil syn Tomáš. Z Anglie, od mých bývalých kolegů
z městského
úřadu
Woodley, mě přišel tento
lístek:
Děti jsou ty nejroztomilejší
věci! Každý ví, že je to
pravda – ať Vám Váš
chlapeček přináší radost a
štěstí pro každý nový den!
Podepsáni jsou správci hřišt´
Carl a Greg, sekretářky paní
Reed a paní Keenan, uklízeč
sportovní haly a kanceláří
starý Fred a samozřejmě, že
i můj vedoucí a městský
tajemník
pan
Bernard
Young. Bylo to od nich
velice milé.
Když po mateřské dovolené žena chtěla nastoupit do svého původního zaměstnání, tak ji odmítli
s tím, že si vzala emigranta. Domy pionýrů a mládeže plnily představy a potřeby
komunistického režimu. Jejich zřizovatelem se staly po roce 1970 národní výbory, které po
dohodě se Socialistickým svazem mládeže stanovily ideovou a obsahovou náplň jejich činnosti.
Vedení sedělo v okresním městě Trutnov.
Ředitel Zvláštního odborného učiliště v Hostinném, Jáchym Pecháček, nabídl Renatě místo
vychovatelky. Jáchym, s kterým se Renatiny rodiče znali od války, to vysvětloval tak, že jeho
vedení nesedělo v okresním městě, ale v krajském městě Hradci Králové a mělo jiné informace
než vedení v Trutnově. Učni byli mentálně postižení a byly zde dva obory, papírenský a
zednický. Většinu zednických učňů tvořili cikáni.
Manželka, já a Tom jsme bydleli u Renatiných rodičů v Lánově, ve větším sudetském domě,
ve kterém bydleli i její babička a děda, a také její bratr. V přízemí domu byla velká chodba,
která rozdělovala dům na dvě poloviny, na jedné straně bydleli rodiče a na druhé prarodiče.
Renáta a její bratr měli každý velkou místnost v patře, ze které po úpravě vznikly bytové
jednotky 1+1. S nástupem do nového zaměstnání v Jablonci n/N, první týden v dubnu 1979,
jsem získal „služební byt“ určený pro sportovce klubu TJ LIAZ a přes týden bydlel tam. Byt ve
starém domě byl ale naprosto nevhodný pro rodinu, vytápění naftovými kamny a bez koupelny,
takže Renáta s malým dítětem zůstala u rodičů a já dojížděl do Lánova na víkendy.
Můj anglický přítel Peter Finch splnil svůj slib, který mi dal před mým odjezdem z Anglie, a
přijel mě navštívit i se svým synem Matějem v létě 1979. Ubytoval jsem je u svých rodičů
v Prosečném a jsem tomu rád, protože udělal pěkné fotky, které já bych jinak nikdy neudělal.
Hned druhý den po jeho příjezdu jsem s ním musel zajet do Trutnova na oddělení pasů a víz a
přihlásit ho u StB. Příjemnější návštěva byla u mé učitelky angličtiny paní Bernardové.
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Peter (43 let), Mathew (15) a já na hlavním nádraží v Praze, léto 1979.
Peter byl absolutně nadšený tím, co viděl, českým venkovem. Z mé ruské klasické literatury si
vybral knížku Antona Pavloviče Čechova (dramatik a povídkář, který je považován za jednoho
z největších autorů krátké fikce v historii, napsal stovky povídek) a na staré lavičce, umístěné
na jižní straně domu, s výhledem na kostel, se na několik dnů zabral do četby o ruském venkově.
Je možné, že náš český venkov mu jej v mnohém přibližoval.

Lidé raději poslouchají nové lži než staré pravdy. Anton P. Čechov

Matěj si
prohlíží
králičárnu na
dvorku u
domu.
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Pěšina ke kostelu.

Taťka seká trávu pro králíky.

Mamka právě sebrala vajíčka od slepic.
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Peter fotil také v Lánově. Fotku Renáty a mě pořídil na kopci u kostela, na louce, kde kdosi
sušil seno. Černá hora v pozadí.

Na zahradě u babičky Fričkové. Zleva Matěj, Renáta, teta Klánová, Peter, babička Fričková a
vzadu stojí Jirka Burianec.
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Angličanům jsem vypůjčil kola, naložili jsem je na auto a vyjeli na výlet do Českého ráje. Při
jízdě s kopce lesem Peter přelítl přes řidítka a skončil v Jičínské nemocnici, kde mu zašili ránu
na noze (jak je vidět na dalším snímku, kde má na noze obvaz).
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Zajeli jsme se podívat i
na stadion do Jablonce
n/N, kde jsem již od jara
nastoupil. Okolo hřiště
byla položena škvárová
atletická dráha na které
svého času běhal i Emil
Zátopek
„Nemůžeš? Přidej!“
Emil Zátopek

Zleva Renáta, Peter a
Matěj.
K údržbě dráhy se používal starý a
hlučný dvoukolový malotraktor - na
snímku dole.
Peterovi se u nás muselo líbit, protože
v příštích letech přjížděl znovu a znovu.
Svou základní vojenskou službu
prodělal v Německu a němčinu ještě
následně vylepšoval večerním kurzem,
takže se dokázal německy slušně
domluvit. Měl výborné komunikační
schopnosti, byl ohromně společenský a
veselý.
Protože měl a stále má rád Smetanovu
hudbu, navštívil i jeho rodiště, zámecký
pivovar v Litomyšli, tak bych ho určitě
potěšil Smetanovou Vltavou.
Českou filharmonii diriguje
Bělohlávek, Pražské jaro 2014

Jiří

https://www.youtube.com/watch?v=fr1uq4PHGks
Trochu cykloturistiky. V květnu 1979, když jsem na víkend přijel z Jablonce domů do
Lánova, jsem se sebral, sedl na své silniční kolo Peugeot a vyjel do Krkonoš. Bylo pěkně a měl
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jsem na to celý den. Po silnici směrem na Špindlerovu boudu, dále vytlačil kolo po kamenité
cestě do kopce, abych na něj opět na sjízdném terénu nasedl a pokračoval směrem k Obří boudě
( o tři roky později byla bouda stržena). Odtud zpět k Luční boudě, kde jsem ale kolo opět tlačil,
tentokrát přes sněhové pole nahoru ke kapličce, potom už se zase dalo jet, ale stále po kamenité
cestě, směrem k bufetu na rozcestí a dolů do Strážného, na Dolní Dvůr a Lánov. Jsem si jist, že
jiného cyklistu jsem nepotkal, nebyla totiž horská kola.

Špindlerova bouda (718 m nd mořem) je z roku 1995. Kolo jsem tlačil průsekem nad boudou.

Obří bouda (915 m nad mořem) po pravé starně zde stávala až do roku 1982. Slezská bouda
vlevo stojí již na polském území. Původní boudu postavil podnikavý kupec Stefan Mitlöhner
z Velké Úpy v roce 1848. Snímek pochází z roku 1977.
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Kaplička, Studniční hora a Sněžka v pozadí. Mimochodem o několik let později jsem ve spodní části

klečového porostu Studniční hory (tmavá barva), vysazoval sazenice nových klečí.
Foto Krkonošské museum Vrchlabí, Jiří Bruník.
Původní kaple byla postavena na přelomu 18. a 19. století na počest Václava Rennera, který v
roce 1798 nedaleko Luční boudy zemřel při svážení dřeva z Lahrových bud. Kaplička se
nachází v nadmořské výšce 1 509 m n. m. Připomíná špatnou pověst, které se toto místo těší, a
to zásluhou častých mlh a sněhových bouří. Má však také spolu s blízkým Rennerovým křížem
úzký vztah k bývalým nájemcům Luční boudy a Bílé louky, pro něž bylo sedlo mezi Luční a
Studniční horou místem doslova osudným. Roku 1856 zde málem zmrzla Monika Rennerová,
kterou naštěstí stačil zachránit její syn. Nedaleký Rennerův kříž označuje místo, kde zemřel její
otec Jakob Renner, když zabloudil ve sněhové bouři v pravé poledne, jen několik set metrů od
Luční boudy, dne 11. dubna 1868. Nebezpečno zde bylo nejen pro Rennery. Na stejném místě
zahynul ještě 16. září 1871 tiskařský mistr z Čech se svou ženou a kupodivu i se dvěma psy.
Od roku 1957 kaple slouží jako pietní místo k uctění obětí, které zemřely v Krkonoších. Zdaleka
nejvíce lidí přitom v Krkonoších umrzlo. „Tento prostor je nazýván alpinskou tundrou. To
znamená, že je to kombinace Arktidy a alpského podnebí. Je velmi drsné a velmi chladné. Tomu
odpovídá i počet obětí,“ přiblížil náčelník Horské služby Krkonoše Adolf Klepš. V Kapličce
jsou umístěna jména 62 lidí, kteří v horách zahynuli, poslední z roku 2015, nejsou ale všechna.
Žádosti o umístění jmenovek v památníku posuzuje KRNAP společně s Horskou službou.
Jenom laviny Krkonoších za posledních 300 let zabily 70 lidí.
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TJ LIAZ Jablonec n/N (1979-1982)
Jak jsem již zmínil, do Jablonce mě přivedl ředitel
areálu a předseda atletického oddílu Václav Poláček,
který funkci zastával 37 let, od roku 1964 až do roku
2002. Jablonecká atletika se těšila největší popularitě v
období po postavení atletické haly v roce 1967. Protože šlo
o jedinou atletickou halu v Československu, střídala se zde
mistrovství republiky všech kategorií s mezinárodními
závody, mezistátními utkáními a s desítkami výcvikových
táborů reprezentantů Československa a řady dalších
evropských zemí.
Oddíl využíval ke svému rozvoji především ekonomických
možností státního systému vrcholového sportu. Došlo o
rozšiřování sportovišť – dostavba haly, rehabilitace, hotelu
Sport, lesního areálu v Srnčím dole. V tomto období
dosahovala jablonecká atletika největších úspěchů
Václav Poláček miloval sport. V letech 1952-1953 na
mistrovství ČSR získal medaili v běhu na 800 m, se štafetou se stal mistrem republiky na 4 x
1500 m a na 4 x 880 yardů vytvořila štafeta světový rekord (více na str. 464).
Období silného rozšiřování vrcholového střediska atletiky zhodnotil V. Poláček následovně:“
To byla nejpopulárnější
éra místní atletiky.
Impulsem pro stavbu
haly bylo velké množství
sněhu v zimě 1964.
Fotbalisté ho odklízeli
ze hřiště na atletickou
dráhu,
kde
až
čtyřmetrové
haldy
roztávaly do konce
května.
Atleti
tak
nemohli pět měsíců
trénovat. Dohady mezi
atlety a fotbalisty o času
tréninků na dráze, o
házení oštěpu a disku mě zase přivedly na myšlenku vytvořit blízko Střelnice (tak se říkalo
stadionu, protože zde kdysi skutečně střelnice byla) areál pro trénink atletických disciplín.
Prostory jsem získal bezúplatným převodem od lesů a náklady na vybudování byly nulovépostavili jsme ho brigádnicky. Rozšířili jsme také dráhu na šest pruhů, položili tartan, postavili
hotel Sport. Trénovali zde jak naši atleti, tak z Evropy i zámoří. Přirozeně tak vznikly
mezinárodní závody Jablonecká hala a Mladý LIAZ.“
V. Poláček pokračoval ve výčtu úspěchů: „Naši závodníci tehdy vybojovali přes 350 titulů
mistra republiky, absolvovali na 2500 reprezentačních startů, na ME získali 15 medailí. Mistry
Evropy jsou M. Karbanová, V. Nožičková a K. Kolář-držitel světového rekordu. Mistry světa se
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stali J. Železný, Z. Hejnová (juniorka), I. Ullsperger a A. Hadinger (veteráni). Na Střelnici bylo
65 mistrovství republiky a 135 mezinárodních mítinků. V hale vznikly čtyři světové rekordy,
přičemž ten H. Fibingerové ve vrhu koulí - 22,50 m, nebyl dosud překonán!“
Na otázku, v čem je základní rozdíl mezi sportem v letech sedmdesátých a dnes odpověděl:
“Dříve šlo o ideály, o touhu po sportu, po mezinárodních kontaktech, po cestování. Dnes jde
většinou o peníze. Tehdy jsme sháněli peníze, abychom mohli sportovat. Dnes se často sportuje,
aby si funkcionáři a trenéři vydělali peníze“.
Oficiální stránky města Jablonec n/N, 2010
Do takového sportovního klubu a pod takového šéfa jsem nastoupil v dubnu 1979. Po
celou
dobu
mého
působení v TJ LIAZ
jsem s ním vycházel
velice dobře. Působil
na mě jako nesmírně
uspěchaný
člověk.
Nikdy nebyl v klidu.
Mě ale také nikdy
nenapadlo, co všechno
tehdy musel řešit, co
všechno už dokázal, co
ho to stálo energie a
času.

Já a Matěj, léto 1979
na stadionu.

V červnu téhož roku byl slavnostně otevřen lesní sportovní areál v Srnčím dole. Přestože
mým úkolem byla péče o trávník na stadionu, jenž sloužil nejen atletům, ale samozřejmě
i fotbalistům, tak na závěrečných pracích před otevřením lesního areálu jsem se rovněž
podílel a rád. Byl to unikátní projekt nabízející sektory pro všechny vrhařské sporty,
skoky do výšky i do dálky a pro běžce vytrvalce tu byla 1000 m dlouhá stezka.
Předseda atletického oddílu TJ LIAZ Václav Poláček o projektu řekl: „V podstatě to jsou
jednotlivé atletické sektory rozmístěné v lesním prostředí, tak jak to dovolilo dosti
hlubokého údolí, které před třemi lety bylo částečně strží, částečně nepřístupným
močálem, částečně normálním lesem. Je to experimentální forma sportovního zařízení,
která má skloubit požadavky technických parametrů sportoviště s volnou přírodou,
modernost pojetí vrcholového i masového sportu s estetickou architekturou prostředí,
které má vytvořit předpoklady pro rovnováhu fyzického i psychického zatížení trénujícího
sportovce.“
Noviny Jablonecka, 27.6.1979
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„Václav Poláček, který je duchovním otcem lesního sportoviště, se inspiroval ve Finsku, kde
podobný areál navštívil. „Byla to takřka revoluční myšlenka, s níž tehdy Vašek přišel a získal
pro ni řadu lidí, kteří mu ji pomohli realizovat,“ vzpomíná někdejší člen jabloneckého
atletického oddílu Arnošt Fučík.
Stavět se začalo v roce 1976 a budování trvalo dva roky. „Šlo to velmi rychle, všichni jsme
odpracovali mnoho brigádnických hodin. Nejdříve se musely pozemky odlesnit, poté se na holé
pláni prováděly velké terénní úpravy, náspy, kilometrové kolečko, vrhačské sektory, ohniště a
další,“ vzpomíná Milan Mikula, další muž, který je s jabloneckou atletikou dlouhodobě spjatý.
Areál zdraví, jak se také Srnčí důl nazýval, se rodil rychle. Výhodou tehdejší stavby bylo
nadšení lidí kolem atletiky. „Všichni jsme chodili pomáhat a každý měl možnost říci názor, co
by tam mělo být vybudováno. Chtěli jsme vytvořit přírodní alternativu pro trénování atletů v
blízkosti stadionu. Uprostřed bylo velké tábořiště, které bylo využíváno různě. Pořádala se zde
setkání s atlety, oddílové ohně a mnoho dalších akcí,“ vzpomíná současný předseda atletického
oddílu Dušan Molitoris.

Na snímku u táboráku v Srnčím dole stojí správce areálu Jaromír Krupka a před ním
diskutuje V. Poláček.
Finance tehdy přicházely z ČSTV a práce zajišťovala TJ LIAZ prostřednictvím svého
stavebního úseku. „Vznikla unikátní stavba, i díky množství brigádnických hodin. Myslím, že
nebyla nikdy doceněna. Areál nám záviděli atleti z celého světa. Říkali, že nikde, snad kromě
Finska, nic tak krásného není,“ pravil Molitoris.
Jeho slova potvrzují i výstřižky z tisku z r. 1978 v kronice atletického oddílu: „Je to vskutku
unikátní lokalita. Člověk marně hledá vhodná slova pro to, aby vypsal, jak to vypadá.“ Jiný text
blahořečil souznění přírody se sportem: „V noci se tu pasou srnky a prohánějí zajíci. Přes den
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se zde, uprostřed krásné přírody rámované lesem, prohánějí ligoví atleti Liaz, místní potěr a
užijí si zde i děti mateřských škol. Lesní areál je pro svou funkčnost a skloubení s přírodou
malým zázrakem na ploše dvou hektarů.“ Arnošt Fučík doplnil:“ Areál byl vždy a stále je hojně
využíván veřejností. Odjakživa sem
kromě atletů chodili rekreační běžci,
žáci základních a mateřských škol.
Sportovat sem chodí fotbalisté,
policisté i hasiči. Na procházce tu
jsou rodiny s dětmi, maminky s
kočárky… „V minulosti sem chodili
trénovat lyžaři na běžkách. V době
své největší slávy zde trénoval Jan
Železný a mnoho významných
sportovců zejména z NDR. Nyní sem
velmi ráda chodí Bára Špotáková“.
Vedoucím nového areálu byl
jmenován Jaromír Krupka, se
kterým jsem se brzy spřátelil.
Jarda byl první, kdo mě začal říkat
„Joe“, a to mě už zůstalo. Byl o tři
roky starší než já a atletiku, tedy
vytrvalostní běhání, dělal tehdy už
mnoho let. Osobně znal kdejakého
atleta,
včetně
Zátopka
a
zúčastňoval
se
všemožných
závodů. Využíval 1000 m dlouhé dráhy k pravidelnému běhání a s ním tu samozřejmě
běhali i jeho kamarádi, jedním z nich byl vytrvalec Ivan Ullsperger. Často jsem s nimi
běhával i já, ale nikdy závodně, pouze rekreačně. Postupně jsem se na dráze seznamoval
se všemi Jardovými kamarády.
S Jaromírem jsem se nepřestal setkávat ani po mém odchodu z Jablonce. S dcerkou
Milenou k nám do Lánova přijel i na víkend. Sportovní zátěž se na něm silně začala
projevovat v jeho pozdějších letech, kdy chodil silně ohnutý dopředu. Měl zborcené
obratle a nosil pás. Když Jaromír zemřel (2015) a já se chystal, že mu pojedu na pohřeb
do Prahy, tak mě jeho dcera požádala, zdali bych mohl z Jablonce přivést i Ivana
Ullspergera, který se chtěl rovněž pohřbu zúčastnit, ale neměl odvoz. Samozřejmě, že
jsem souhlasil, neboť Jarda o Ivanovi často s úctou hovořil. Odměnou mě bylo Ivanovo
vyprávění o atletice, o Zátopkovi a o sobě. Měli jsme na to dost času v autě tam a zpátky.
Z jeho vyprávění si dnes vzpomínám pouze na to, že byl jediným československým běžcem,
který dokázal porazit Emila Zátopka v době jeho největší sportovní kariéry. A také, že vyhrál
mistrovství světa veteránů v Japonsku (více v příloze).
Jak jsem již uvedl, travnatá hrací plocha sloužila nejen fotbalistům, ale i atletům, což jej
v hantýrce trávníkářů činilo vysoce zatěžovaným trávníkem. Svou polohou, 520 m nad mořem
a bezprostřední blízkostí Jizerských hor, z toho vychází lokalita s nízkou teplotou a nejvyššími
dešťovými srážkami v republice. Přidáme-li nedostatečnou techniku k údržbě trávníku a
nevhodné zrnitostní složení kořenového horizontu, tak jsou splněny všechny předpoklady pro
růst lipnice roční, což je nevhodný travní druh s mělkými kořeny. Pokud daný trávník dobře
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zaléváme v průběhu léta a dodáváme mu dostatek dusíkatého hnojiva, tak je pěkně zelený a
oblíbený atlety, kteří se na něm rozcvičují nebo metají své oštěpy, pro fotbalisty už to ale
neplatí. Fotbaloví hráči odcházejí po zápase do kabin zabláceni, po hřišti se válejí vykopnuté
drny, míč odskakuje nekontrolovaně na všechny strany, hra je pomalá a nepřesná. Když prší
tak na hřišti stojí voda a pokud prší intenzivně, tak může být zápas i odložen. Střed hřiště a
brankoviště jsou nedlouho po zahájení nové sezóny vyšlapány a vzniká hrací plocha, kterou
novináři nazývají terén.

Management trávníku v Jablonci nikdy nebyl snadný.
V areálu Střelnice, což zahrnovalo krytou halu, tréninkové fotbalové písčité hřiště a travnaté
hřiště se škvárovou běžeckou dráhou, pracovali kromě mě ještě tři lidé. Jarda a Karel byli
přibližně ve stejném věku jako já a pan Pekař, který byl těsně před důchodem (zaměstnance
haly nepočítám). Jarda Gottwald, odložený fotbalista z B týmu Jablonce, trávil většinu času na
traktoru a tréninkovém písčitém hřišti. Karel se převážně věnoval travnatém tréninkovém hřišti
ve Vrkoslavicích, které bylo situováno mimo Jablonec. Pan Pekař byl odborník na škvárovou
běžeckou dráhu a zajišťoval praní dresů fotbalistům. Mým úkolem byla především péče o
trávník hlavního hřiště. Jarda, Karel i já jsme občas pomáhali Jaromírovi v Srnčím dole. Na
stadionu byla restaurace Střelnice, tam nejvíce chodil pan Pekař, žil totiž sám a přespával někde
v budově tribuny.
Chod areálu zajišťovali i další lidé, elektrikář, instalatér, natěrač, údržbář, řidič malého
náklaďáku a dva řidiči autobusu, každý se svým busem, jež rozvážely sportovce na závody a
soutěže. Pak tu byla stavební četa, která neustále něco budovala a přestavovala. K pracovnímu
týmu dále patřil Jarda Holeček, který pečoval o fotbalové hřiště na druhé straně Jablonce,
v Břízkách, ten však na stadionu nesídlil. Nezapomněl jsem jeho výrok po návštěvě prodejny
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masa, když u řezníka požadoval „to maso co visí na tamtom háku“ a ukázal na prázdné háky.
Dobře to popisuje vtip z té doby: „Nápis dříve ŔEZNICTVÍ a uvnitř bylo maso. Nápis dnes
MASO uvnitř řezník“.
Všeobecně oblíbený byl řidič autobusu Láďa Pleštil, byl to kliďas, který dokázal opravit snad
skoro všechno. Opravoval i dvě vřetenové sekačky na stadionu Jeho paní pracovala někde na
ministerstvu v Praze a kdykoliv se z Prahy vracel, tak přivážel vtipy. Tvrdil, že na ministerstvu
nemají co dělat, tak okusí tužky a vymýšlí vtipy.
Speciální úlohu měl přidělenou pan Baudyš, důchodce, který dlouhá léta působil jako hlavní
energetik v národním podniku Preciosa a na Střelnici působil jako opravář. Byl nesmírně
bystrý, přemýšlivý a šikovný, v Preciose podal řadu zlepšovacích návrhů. Říkalo se, že finanční
odměny za zlepšováky propil a probendil s děvčaty. Pro mě vyrobil první hloubkový
arerifikátor na trávník. Stroj tažený za traktorem v podstatě zkopíroval podle obrázku
z anglického odborného časopisu GROUNDSMAN. Bylo úžasné sledovat jej při práci, se vším
si věděl rady, včetně nejvhodnějších materiálů. Na nože například použil listová péra
z nákladního auta. Měl velký zájem o včely a chtěl abych mu přinesl oddělek, že to zkusí
včelařit. Velkým handicapem však pro něho byly jeho třesoucí se ruce. Když držel plást se
včelami, tak včelky padali na zem. Myslím, že toho brzy nechal. Na stadionu mě všichni říkali
„Joe“, ale on mi říkal „Pan Joe“. Po revoluci 89 jsem se u něho v Jablonci zastavil a na jeho
domě byl nápis „PRVNÍ ENERGETICKÁ“, on totiž zaregistroval svou firmu a začal i v tak
vysokém věku podnikat.
Na sekání fotbalového trávníku tu byli dvě vřetenové sekačky, jedna tažená za malotraktorem
a druhá samojízdná tří-vřetenová značky Gutbrod. Tu taženou vyrobili učni v mladoboleslavské
automobilce a už nebyla téměř k ničemu, zatímco německou sekačku Gutborod sehnal jako
použitou řidič autobusu Láďa Pleštil, servis na ni nebyl žádný a jediný on ji také stále opravoval.
Neměla sběrné koše a počet nožů na vřetenech byla malý, neboť byla určena pro kosení
okrasných trávníků. Posekaná tráva se sbírala sběračem připojeným za malotraktor, který byl
„obut“ do ojetých pneumatik z auta. Veškerý top dressing hřiště se rovněž prováděl pomocí
tohoto malotraktoru, ze který byl připojen malý vlečňák s pískem. Na vlečňáku stáli dva lidé
s lopatami a rozhazovali dresing na trávník. To celé divadlo mohl snadno pozorovat technický
ředitel stadionu pan Malý, neboť jeho kancelář měla okna směrem přímo na hřiště. Když jsem
začal o hřiště pečovat já, tak mě pan Baudyš upravil zemědělské rozmetadlo za malotraktor a
dresing tak mohl provádět jen traktorista. Pan Malý tomu nebyl moc rád, protože neviděl
všechny zaměstnance kterak jsou zaměstnáni pískováním, a mohl se tedy domnívat, že nejsou
dostatečně vytíženi.
Sekačka Gutbrod byla stará a Láďa Pleštil se ji neustále věnovat, novou však nebylo možné
sehnat. V té době se v Československu vyráběl jeden model vřetenovky na fotbalová hřiště
s motocyklovým motorem JAWA 350. Nevím, kdo byl výrobce, ale stroj to byl pekelný,
dvoutaktní motor smrděl, kouřil a v otáčkách byl příliš hlučný. Dostal jsem povolení k návštěvě
Brněnského veletrhu, abych zjistil, zdali tam nebude možné vhodnou vřetenovou sekačku
objednat. Tehdy tam vystavoval pěkné sekačky ze zahraničí pan Munka ze Slovenska, ale i pro
TJ LIAZ byly nedostupné.
Podobně neúspěšně jsem dopadl v Agrostroji Jičín, kde jsem se poptával po sekačce MF-70 pro
Jaromíra Krupku v Srnčím dole. Jarda potřeboval kosit trávu v různých částech tréninkového
areálu, trávu vyšší, a tedy sekačku lištovou. Přestože na nádvoří továrny bylo asi 80 sekaček
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zabalených do igelitové folie, pro Jablonec nebylo možné koupit žádnou. Všechny stroje
v igelitu směřovaly do SSSR.
Do Jablonce n/N jsem dojížděl buď svou anglickou škodovkou nebo autobusem. Jednou týdně
se to nechalo vydržet. Vzpomínám na malou historku z autobusu do Vrchlabí. Na zadním
sedadle seděli nějací mládenci a jeden z nich velice hlasitě vychvaloval USA. Když jsme přijeli
do Jablonce nad Jizerou, tak se na něco čekalo a někteří lidé vystoupili, aby opět nastoupili. Po
příjezdu do Vrchlabí už na autobusovém nádraží čekali u zastávky příslušníci VB, aby onoho
hocha sebrali…
Během mého pobytu v Jablonci n/N jsem
odjel i závod Jizerská “50“. Nevím, který
to byl rok a jak jsem dopadl. Pamatuji si
však, že jsem na start přišel z nějakého
důvodu pozdě, a už se na široké
zasněžené louce proti mně už valila
tmavá vlna závodníků. Jen jsem ještě
stihnul postavit se za elektrický sloup
vysokého napětí. Když závodníci přejeli,
tak jsem dorazil ke startu a zaregistroval
se. A poté, jako poslední jsem začal stíhat
ty tisíce lyžařů.
Na lyžích s Tomášem (1980).
První ročník Jizerské “50“ se jel v roce
1968. V počátcích se jednalo o oddílový
závod TJ Lokomotiva Liberec a součást
horolezecké přípravy některých členů
oddílu. Dalším důležitým bodem byl pro
Jizerskou “50“ rok 1970, kdy se závodu
zúčastnilo všech 14 členů Expedice Peru
'70, kteří zahynuli pod kamennou lavinou
na Huascaránu dne 31. května 1970. Od
té doby nese závod přídomek Memoriál
Expedice Peru 70. Vzpomínka na horolezce je od té doby nedílnou součástí slavnostního
zahájení Jizerské 50. Závod v sedmdesátých letech získával na popularitě a desátého ročníku
se v roce 1978 zúčastnilo přibližně 7800 závodníků. Od roku 1999 je závod zařazen do světové
ligy dálkových běhů Worldloppet a účastní se ho závodníci z české i světové špičky, ale i různé
známé osobnosti.
V létě 1980 opět přijel na návštěvu Peter Finch, tentokrát autem a s celou rodinou. Malému
Ericovi byli čtyři roky. Peter si pamatuje na to, jak moje mamka vezla Erica na malém
dvoukolovém vozíku do prodejny potravin, když jela cosi nakoupit. Jeli po pěšině vedoucí ke
kostelu a Eric, přestože byl malý, tak vyplnil celý vozík, nevím, kam dala nákup, asi toho nebylo
moc a vlastně ho chtěla jenom svézt nebo ukázat sousedkám.
Finchovi byli ubytováni v domě u rodičů. Svůj byt jim přenechal moje sestra s rodinou, odjela
totiž na dovolenou, takže její byt byl prázdný.
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Zleva děda Emil Markel, Irena Finchová, Renáta Fričková s malým Péťou, Renáta
Vodehnalová, babička Paulina Markelová a Paul s Ericem. Vzadu stojím já s Tomášem a vedle
mě je Matěj. Před námi fotí Petr Friček. Fotku pořídil Peter Finch v létě 1980.
V zimě
1981
přijel poprvé na
lyže Paul (17),
s ním přijel i
jeho
kamarád
Neil Palmer. Od
této zimy k nám
přijeli na lyže
ještě
vícekrát.
Na snímku Zleva
Paul, já a Jitka.
Kromě
Neila,
který není nikde
na fotkách, přijel
také jednou nebo
dvakrát i další
kamarád Marek.
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Anglický lyžařský tým v roce 1982 na Benecku. K Paulovi a Matějovi přibyl i jejich bratranec
David Finch.
Kluci spali u nás v Lánově. Jeden den prázdnin si museli zkazit povinnou návštěvou Oddělení
pasů a víz v Trutnově, kam bylo třeba se jet přihlašovat. Uvedli místo bydliště a museli si
vyslechnout vždy stejnou větu: „Musíte opustit Československou socialistickou republiku dne
…“ vždy podle data uvedeného v jejích cestovních pasech. Cestovali tam autobusem.
Velké potěšení jim naopak dělali návštěvy našich vesnických plesů nebo tanečních zábav. Já
jsem samozřejmě musel chodit s nimi. Jeden rok se stalo, že mě to veselí už příliš unavovalo a
odešel jsem domů dříve než oni. Když se pak vraceli, samozřejmě, že pod vlivem alkoholu, tak
mě budili a říkali mě česky „Ty jsi starý, špatný muž“, puberťáci v rozkvětu! V těch letech to
pro ně byli neuvěřitelně levné prázdniny. Paul na to vzpomíná ve svém emailu z února 2018
následovně:
•

•
•
•

V osmdesátých letech jsme byli často jedinými Angličany v letu do Prahy, ve skutečnosti
si pamatuji rok, kdy se ke mně a Neilovi připojili ještě Matthew a můj bratranec David,
byli jsme jediní čtyři na celém letu BA.
Vzpomínky na Krkonoše mě vrací do doby nadšení z našeho dobrodružství v Lánově a
zasněžených horách.
Vyřizování víza v Čedoku (Československá cestovní kancelář) v Londýně, návštěva
obchodu s lyžařským vybavením a půjčování lyží.
Vzájemná výměna ručně psaných dopis (to vše bylo třeba k získání víza). Pak setkání na
letišti v Praze, kde nebyli téměř žádní cestující.
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•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Prohlídka zavazadel a pasů na pražském letišti a napínavé očekávání, než nám bylo
umožněno projít vstupem pro přílet. Poté setkání s tebou a návštěva baru na naše první
Pilsner Urquell než jsem vyrazili do hor. Pamatuji si, že jsem v baru byl jediný host.
Vsadím se, že dnešní pražské letiště už tak nevypadá!
Nástup do tvé hořčicově zabarvené škodovky a odjezd do Lánova, předjíždění
plastických jaguárů (Trabantů), když silnice byly pokryté sněhem a my začali stoupat
do kopců.
Příjezd pozdě večer do vašeho příjemného domu, kde jsme byli vřele uvítání Annou
(mamka Renáty). Vzájemná výměna pozdravů a vzrušených zážitků z cesty.
Whiskey Johnny Walker a časopisy Playboy, cigarety a džíny značky Levis, které jsme
přivezli.
Probouzení ke snídani, kterou nám připravili Renáta a Annie.
• Přechod na druhou stranu silnice k autobusové
zastávce na autobus do Špindlerova Mlýna a
proštípnutí lístku mašinkou vyrobenou v Anglii.
• Když jsme vystoupili ve Vrchlabí z autobusu, tak u
zastávky, na střeše starého hotelu, velice často na
střeše seděl afgánský chrt.
• Chůze do krejčovské dílny Annie ve Vrchlabí, kde
jsem měli uloženy lyže a odjezd na sjezdovku.
• Obědy v Myslivně nebo Alpském hotelu ve Špindlu.
• Autobusem zpět do Vrchlabí, zastávka na několik
piv v hotelu Labuť a pohledy obdivu krásné české
servírce.
• Odvoz do Lánova od Petra Frička nebo autobusem
a jednou také samotnou VB (Vrchlabský bastardi).
Další skvělá večeře připravená Renátou nebo Annie.
• Diskuze na téma politika, vyprávění vtipů, které
Joe překládal, smích. Vždy jsem si myslel, že Češi mají
stejný smysl pro humor jako Angličani.
• Další pivo a přípitky, vypravování nebo návštěvy
hospody, kam chodil tvůj táta.
Potom tam byli vesnické zábavy, za které jsi to vždy schytal od Annie nebo její mamky
babičky Paulíny Markelové za to, že kazíš své anglické hosty.
Setkání s Madame X na jednom plese. Její muž byl voják z povolání a z bezpečnostních
důvodů nebylo tedy možné, aby nám prozradila své jméno. Je však možná i druhá
varianta, a sice, protože neuměla dobře anglicky, tak si s námi místo konverzace
připíjela a vždy u toho říkala „na ex“.
Musím ti poslat další vzpomínky, na tu úžasnou dobu a neuvěřitelné zážitky.
Jo a návštěvy policie v Trutnově.
Skvělé časy.

Ten nejmladší z celé party, Matěj, nebyl na lyžování, a tak to vynahrazoval diskotékovou
hudbou, kterou nám přivážel a na kterou nás lákal do Špindlerova Mlýna, když tam objevil
moderní podnik zvaný Labužník. Podařilo se mu to několikrát. Všichni byli odvázáni a bavili
se, tedy kromě mě, neboť jako řidič jsem upíjel barevnou limonádu. Matějova disko muzika:
363

Funkytown- Lipps Inc (original)

Good Times – Chic

Gibson Brothers (1980)

https://www.youtube.com/watch?v=s36eQwgPNSE
https://www.youtube.com/watch?v=Er9xGRolrT4
https://www.youtube.com/watch?v=yoT46dYym_U
https://www.youtube.com/watch?v=Vtq4PMJvSI0
https://www.youtube.com/watch?v=PAojPksGiB0

Bee Gees - Stayin' Alive (1977)

Stacy Lattisaw Jump To The Beat Original Version Remastered (1980)
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Více hudby. Tuzex byla v dobách československého socialismu a dočasně ještě po Sametové revoluci
síť obchodů, ve kterých se za valuty zahraničních měn nebo tuzexové poukázky (tzv. bony) mohlo koupit
zahraniční, zejména západní zboží, které nebylo v normální síti prodejen k dispozici. Československé
koruny nebyly přijímány. Název Tuzex bylo zkratkové slovo utvořené ze slov tuzemský export. Obchody
sloužily k odčerpání valut zahraničních měn od obyvatelstva. V tehdejší době to bylo prakticky

jediné místo, kde byla po desítky let k dostání západní spotřební elektronika, potraviny, vozidla,
oblečení, kosmetika. Z
počátku se zde zboží
prodávalo v drobném,
avšak postupně se stal
Tuzex velmi populární.
Zboží bylo exklusivní a
navíc nedostatkové.
Za
uspořené
libry
z Anglie jsem si tehdy
v Tuzexu zakoupil stero
přijímač JVC a na střechu domu u Fričků, kde jsme několik let bydleli, jsem instaloval velikou
anténu, tu nasměroval na Vídeň a poslouchal stereo hudbu, kterou nebylo možné naladit na
našich domácích stanicích.
Vedle domu byla autobusová zastávka a vesničani, kteří jezdili do práce ve Vrchlabí, koukali
na tu zvláštní anténu a povídali si, že poslouchám zakázané stanice. Moje anglické spojky, to
jest kluci a jejich tátové, přijížděli pravidelně každou zimu lyžovat a doplňovali mou sbírku
gramofonových desek s oblíbenou muzikou zachycenou z vídeňského FM stero rozhlasu.
Dire Straits Telegraph Road FULL
https://www.youtube.com/watch?v=_4E_924b9SU

R̲oxy̲ M̲usic A̲valon (Full
Album) 1982
https://www.youtube.com/watch?v=HUsA-W1e8MI

Bruce Springsteen: Nebraska
https://www.youtube.com/watch?v=gqPTdD68rnk
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Starman (2012 Remaster)
https://www.youtube.com/watch?v=AOkN6JO2q40

Bowie v roce 1974

Simon and Garfunkel Live at Central Park, New
York, NY - September 19, 1981
https://www.youtube.com/watch?v=fB6XKdffr4Y

Johnny Cash - Man in Black

https://www.youtube.com/watch?v=oDd32K-mOVw
Není možné abych uvedl všechny LP, které jsem od přátel z Anglie dostal. Některé z nich už
ani není možné na internetu dohledat. Hudba za totality byla nezbytnou duchovní potravou
nejen pro mě.
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Je 18. března 1986 a Peter slaví své 50. narozeniny v Lánově. Jeho bratr Brian je o rok mladší.
Zástupci anglické lyžařské školy přijel na lyžařské soustředění do Krkonoš.
Foto nahoře-zleva René, Annie, Peter, Brian, Renata V., Renata F., lyžařský instruktor Joe.
Foto dole-zleva Peter Finch a jeho bratr Brian Finch.
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Více cyklistiky
Ještě když Renata s Tomášem bydleli v Lánově a já dojížděl jen na víkendy z Jablonce, tak
jsem si vzal v práci týden volna, na kolo naložil stan, spací pytel a na pár dnů vyrazil do
Maďarska. Z Lánova jsem odjel přes kopec na vlakovou zastávku do Kunčic n/L a odtud pak
vlakem do Bratislavy, kde jsem opět sedl na kolo a vyrazil přes most SNP na druhou stranu
Dunaje. Most Slovenského národního povstání se svého času stal nejkontroverznějším mostem
na Slovensku. Přesto, že měl spojovat, ještě i dnes Bratislavany rozděluje. Jedni ho považují za
technický zázrak nebo ozdobu Bratislavy, jiní v něm vidí pouze demonstraci síly, ega a
progresu tehdejší společnosti. Obětí jeho výstavby se totiž stala mimořádně hezká historická
část centra města včetně vzácné židovské synagogy, která kdysi stála u Dómu sv. Martina.
Jel jsem směrem na jih, k městu Szombathely a odtud k Balatonskému jezeru. Jde o největší
středoevropské jezero, které si díky své velikosti vysloužilo přezdívku Maďarské moře. Má
rozlohu 592 km² a délku 77 km, průměrná hloubka činí asi tři až čtyři metry. Vzniklo zhruba
před patnácti tisíci lety. Vzhledem k tomu, že klima se podobá středomořskému, což obnáší to,
že tady poměrně hojně svítí slunce (ročně asi dva tisíce hodin), teplota vody se v srpnu pohybuje
okolo osmadvaceti stupňů a konec léta znamená zároveň i nejteplejší období, kdy nejméně prší,
stal se Balaton oblíbeným turistickým cílem. Nemohu říci, že by se mě oblast líbila, celé pobřeží
Balatonu bylo vyplněno kempy, penziony, hotely, reklamními panely a poutači, říkal jsem si,
že takhle nějak to asi vypadá v Las Vegas. Přesto však se lokalita stala pro mnoho Čechů
oblíbeným turistickým cílem, bylo totiž velice obtížné vyjet na dovolenou k teplému Jadranu.

Ilustrační snímek od Balatonu.
Cesta pro mě byla určitou cyklistickou výzvou, přesnou trasu si už nepamatuji, ale stačilo to
k naplnění mých tuláckých představ. Velkou překážkou byl jazyk, zapamatoval jsem si pouze
pozdrav dobrý den-jonapot kivanok. Bez možnosti komunikovat s místními lidmi se mi výlet
zdál jaksi ochuzený. Krajina bez hor mě taky nenadchla.
Na závěr dvě episody. V jednom kempu jsem večer postavil stan a ve čtyři hodiny ráno jsem se
probudil ve vodě. Stan byl totiž v dolíku, a protože v noci přišel déšť, tak jsem se koupal i se
spacákem. Druhá episoda se opět váže k dešti. Navečer, protože pršelo, tak míso abych stavěl
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stan, jsem se zastavil
v penzionu.
Na
svém
plynovém vařiči na balkonu
jsem si ohřál nějaké jídlo a
zašel dolů do restaurace na
pivo.
Restaurace
byla
zaplněna převážně veselými
hosty z Holandska, takže
komunikace
v angličtině
byla snadná. Oni jedli a pili
jako kdyby jim na penězích
nezáleželo. Myslím, že jsem
ten večer měl pivo zdarma.
V okolí Balatonu je možné vidět spousty vinic.
Mezitím se mi podařilo v Jablonci získat byt v paneláku na sídlišti ve Mšeně, byl to byt z fondu
určeného vrcholovým sportovcům. Jinak bylo naprosto běžné, že mladí lidé, po zapsání do
pořadníku, čekali na přidělení bytu mnoho let.

Panelové sídliště ve Mšeně u přehrady.
Bohužel s tím, jak se rodina přestěhoval do Jablonce, a já už nedojížděl na
víkendy do Lánova, jsem se musel vzdát včelaření (asi jsem ještě nezmínil,
že obě vesnice Lánov a Prosečné, kde jsem měl včelky, byly vedle sebe a
kdykoliv jsem přijel za rodinou, tak jsem se mohl věnovat i včelám). Život
v paneláku a ve městě přinášel značné výhody, čistý a teplý byt a mnohem
větší možnosti vyžití jak ve sportovním, kulturním i společenském životě
během víkendů.
Znak statutárního města Jablonec nad Nisou.
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Z Jablonce se stalo světově
proslulé středisko obchodu
s bižuterií už v 19. století. Dnes
je zde v bižuterii a sklářství
zaměstnáno na jedenáct tisíc
lidí, přičemž produkce je
z velké většiny orientována
exportně. Kromě bižuterie a
sklářství je však v Jablonci
výrazně
zastoupeno
také
strojírenství, dřevozpracující
průmysl a výroba nábytku.
V Jablonci je také mincovna
pro Česko s názvem Česká
mincovna.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou je jediným muzeem v České republice
specializovaným na sklo a bižuterii. Založeno bylo roku 1904.

Městské divadlo kolem roku 1911. Tramvaj dodnes spojuje město s Libercem.
Mezi lety 1892-1938 stála v Jablonci i synagoga, kterou vypálili a zbořili nacisté při tzv.
„Křišťálové noci“. Téměř všichni židovští obyvatelé Jablonce nad Nisou zahynuli během šoa,
dnes ve městě zřejmě nežije ani jeden. Židovské rodiny se význačnou měrou zasloužily o to, že
se Jablonec stal z chudičké horské vesnice jedním z nejbohatších měst střední Evropy.
370

Dnešní atletický stadion stojí na místě, kde za mého působení bylo tréninkové fotbalové hřiště
s písčitým povrchem (jablonecký písek zvaný perk). Pod vrstvou písku byly betonové panely a
v nich položeny elektrické kabely, neboť hřiště bylo stavěno jako vytápěné. Autoři projektu
testovali myšlenku na malé ploše, ale poté co vytápění bylo zapnuto pro celé hřiště, tak
trafostanice vybouchla a polovina Jablonce se ponořila do tmy. Od té doby elektrické vytápění
už nikdy nebylo zapnuto. V rámci přípravy stadionu na spartakiádu v 1985(viz příloha)
jsem prováděl některé sadovnické úpravy v prostoru nádvoří, které bylo nově
vyasfaltováno. Jednalo se o skalky ve svahu a před buňkami a o výsadbu okrasných

stromů. Sadovnické úpravy jsem prováděl sám. Tato fotka má určitou podobnost
s fotografii výsadby, kterou jsem prováděl v 80. letech pro město Woodley v Anglii (str.
206).
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Musím přiznat, že práce na stadionu v Jablonci mě nikterak nenaplňovala, nebyla to žádná
výzva, nebyla možnost pracovního postupu, byla to práce dělníka, a to mě nestačilo. Technické
vybavení pro management fotbalového trávníku bylo primitivní a nedostatečné. Můj základní
plat byl 6.90 Kč /hod, plus 30% prémie, takže ani po finanční stránce jsem nemohl být spokojen.
A co víc, já jsem se v paneláku necítil dobře, přeci jenom jsem byl zvyklý na venkov, na život
v domku se zahradou.
V té době jsem při návštěvě rodičů náhodou pročítal Zemědělské noviny a narazil na inzerát od
VČSL (Východočeské státní lesy), ve kterém Stavební závod Vrchlabí hledal pracovníka do
biologické činnosti. Jednalo se o management lesní školky a výsadby na horách. Okamžitě jsem
poslal žádost o místo. V září 1982 jsem dohodou ukončil pracovní poměr v TJ LIAZ Jablonec
a 1.října nastoupil do Stavebního závodu, Vrchlabí.

Život je jen náhoda, 1932, com Hana
Vítová, Ljuba Hermanová, Jirí Voskovec,
Jan Werich
https://www.youtube.com/watch?v=4tG-MP4UQgI

VČSL Stavební závod Vrchlabí (1982-1992)
V den nástupu do nového zaměstnání jsme byli čtyři nováčci, Jarda-řidič stavebních
strojů, Olda-řidič nákladních aut, Honza-soustružník a já-pěstitel lesních stromů. Odjeli
jsme společně na osobní oddělení VČSL Stavební závod do Hradce Králové, abychom se
zaregistrovali u kádrováka s.Větvičky. Všichni to měli vyřízeno během pár minut, ale já
jsem u něho seděl mnohem déle, byl jsem totiž „politicky nespolehlivý“. Soudruh
Větvička mi řekl: “ Ve své práci budete v kontaktu se studeny lesnické školy (důležitá
pracovaní síla pro zalesňování Krkonoš), a na tyto mladé lidi můžete mít negativní vliv.“
Nechtěl mě přijmout.
Pěstební a zalesňovací práce pro VČSL Stavební závod Hradec Králové řídil zkušený a
respektovaný lesník pan Vaculík, jehož kancelář byla jen několik metrů od kanceláře
soudruha Větvičky. Ti dva se znali mnoho let a pan Vaculík jej určitě dokázal ovlivnit
natolik, že místo jsem dostal. Nikdy mi to neřekl, ale tak to asi s největší
pravděpodobností bylo.
Mimochodem, pan Vaculík bydlel ve Dvoře Králové a soudruh Větvička v Hostinném.
Jednou, když Františkovi Vaculíkovi ujel autobus do Dvora, tak mu jeho kolega
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Větvička, který jezdil
z Hradce Králové do
Hostinného přes Dvůr
Králové, nabídl, že ho
sveze. Vaculík to
přijal, ale netušil, co
bude dál. Větvička
totiž jezdil strojem
Velorex, což bylo
tříkolové vozítko s
trubkovým
rámem
potaženým koženkou,
vyráběné od roku 19511971 (jediné homologované vozidlo s plátěnou karoserií na světě). Někde mezi Hradcem a
Dvorem došlo k poškození rychlostní skříně a dalo se jet pouze na zpátečku a celý ten
„hadrolet“, jak so Velorexu říkalo, vlastně docouval až do Dvora Králové. Jestli Větvička musel
couvat až do Hostinného to nevím.
Správní budova pro krkonošskou oblast Stavebního závodu byla umístěna ve Vrchlabí,
provozní objekty, včetně lesní školky, byly situovány v Kunčicích nad Labem. Ve
správní budově byla tedy i malá kancelář našeho biologického střediska jehož vedoucím
byl dlouholetý lesník Miloš Kříž. Ten řídil dva mistry, mě a kolegu z Vysokého nad
Jizerou, Petra Metelku. Mistr z Vysokého se soustředil pracovní úsek Západní Krkonoše
a já jsem se věnoval východní části Krkonoš. Oba pracovní úseky spojovali své síly na
četných projektech.
Nové zaměstnání mě otevíralo úplně jiný svět. Neustále jsem se pohyboval v přírodě, buď
v lesní školce v Kunčicích nebo na horách, kde jsem zabezpečoval výsadby, u potoků, které
byly pod správou Stavebního závodu, a kde probíhaly prořezávky nebo naopak výsady nových
listnáčů, ale i na nově budovaných lesních svážnicích, kde naše středisko zajišťovalo kontakt
mezi místním hajným a Stavebním závodem. Mimo lesní školku v Kunčicích, za jejíž provoz
jsem odpovídal já, mělo biologické středisko ještě další dvě školy, a sice ve Vysokém nad
Jizerou (690 m n. m.), jejíž provoz zajištoval Petr Metelka a na Dvoračkách (1000 m n.m.), na
jejímž provozu jsme se podíleli oba dva.
Ve školce V Kunčicích pracovali dva lidé a ve školce Vysoké dva až tři další. Někteří
z nich už byli důchodci, ale v období intenzivních pěstebních prací, přicházeli navíc
posily ve formě brigádníků, což většinou bývali studenti. Miloš Kříž znal Krkonoše jako
své boty, neboť tu nastoupil už jako hajný hned po absolvování Střední lesnické školy
v Trutnově, v roce 1959. V době mého nástupu už tedy v horách působil 23 let. Jezdil
převážně rumunským terénním autem ARO. Já a Petr, jsme měli služební terénní
motocykly CZ 175.
Školka v Kunčicích produkovala převážně odrostky listnatých dřevin, jeřáb, olše, jasan,
buk, lípa a javor klen. Osiva některých listnáčů jsme sbírali sami, na příklad jeřáb (rod
čítající 100-200 druhů; našim zájmem byl pochopitelně druh z nejvyšších horských
partií, tj. jeřáb ptačí neboli jeřáb obecný; sběr osiva jsme prováděli sami v lokalitách
nedaleko Míseček) a ve studených pařeništích pěstovali vlastní semenáčky. Semenáčky
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dalších listnáčů jsme získávali z jiných školek. Po dopěstování ve studených pařeništích
jsme tyto strojově vysazovali ve školce.
Listnaté stromky tam dorůstali do velikosti 150-200 cm a poté byly vysazovány
k potokům ve správě VČSL. Jednalo se o stovky kusů stromků za rok. Plán výsadby
připravoval Miloš Kříž, jenž u stejných vodních toků plánoval a řídil těžbu přerostlých
nebo nebezpečných stromů.
Školkou v Kunčicích procházely i sazenice jehličnatých stromů, především pak borovice
kleče z naší druhé školky ve Vysokém nad Jizerou. Tisíce klečí v Kunčicích, za mnoho
let, zakelímkovala paní Žalská. Z Vysokého se dovezly semenáčky a ona je společně
s kompostem vkládala do plastových obalů. Semenáčky v obalech následně ukládala do
studených pařenišť. Při výsadbě se plastové obaly odstraňovaly.

Kromě již jmenovaných dvou lesních školek naše středisko spravovalo i lesní školku na
Dvoračkách,
kde
se
dopěstovávaly tisíce sazenic
klečí, které byly určeny pro
výsadbu v nejvyšších partiích
Krkonoš.
Výsadba z této
školky byla prosto-kořenná,
tj. bez půdního substrátu
okolo kořenového systému.
Dolní snímek byl pořízen
v západní části Krkonoš.
Zprava doleva-Miloš Kříž,
František Vaculík a Arnošt
Smrž zajišťují lokalitu pro
výsadbu kleče.
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Před vchodem do dřevěného
srubu ve školce na Dvoračkách,
Miloš Kříž, ředitel Lesního
závodu Harrachov Arnošt Smrž a
František
Vaculík
(zleva
doprava).
Jak vyplívá z předchozího textu,
tak podstatnou částí naší práce
bylo pěstování a výsadba kleče
v horských partiích, nad úrovní
smrkových porostů, kde smrk už
nemá podmínky pro zdárný růst.
Základem
úspěchu
celého
projektu vždy bylo kvalitní osivo
místní
provenience.
Sběr
klečových šišek, stejně jako
výsadbu samotných rostlin kleče,
prováděli
studenti
Střední
lesnické školy Trutnov (SLŠT).
Místem sběru byla partie nad
Obřím dolem. Nasbírané šišky
byly zpracovány v semenářském
závodě VČSL Týniště nad Orlicí.
Část osiva jsme dokázali sami
zužitkovat při výsevu do studených pařenišť ve školce Vysoké nad Jizerou a zbytek
semenářský závod nabízel jiným odběratelům.
Přehled lokalit, na kterých jsem společně se studenty SLŠT, prováděl výsadby kleče (na
Zadních Rennerovkách to byl smrk):

1.
Pohled z cesty od
Výrovky na Luční
boudu směrem do
Modrého
dolu.
Spodní část Modrého
dolu je zalesněna
smrkovým
lesem,
který
postupně
přechází
v kosodřevinu
a
horské louky. Lokalita
se
nachází
pod
Slezskou stezkou.
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2. Studniční hora (vpravo). Výsadba ve spodní části stávajícího porostu kleče, ve směru k
Luční boudě. Sněžka v pozadí.

3.

Zadní Rennerovky.

Horní snímek ukazuje pohled ze Zadních Rennerovek do kraje směrem k mé vesnici Lánov.
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Spodní pohled na lokalitu výsadby v zimě. Tentokrát se jednalo o výsadbu smrku
vysokohorského jehož osivo jsem rovněž získali vlastním sběrem. Výsadba se uskutečnila do
mezer ve stávajícím porostu, v horní části paseky po pravé straně Slezské cesty, směrem ke
Strážnému.

4. Labská louka.
Na její západní straně vytéká potok Mumlava; v jejím středu pak leží ve výšce 1387 metrů
nad mořem pramen Labe.
Na obou fotografiích je vidět vrchol Violík (1472 m n.m.). V blízkosti této lokality je
několik bunkrů „řopíků“ a do toho nejbližšího z nich jsme zakládali prosto-kořennou
sadbu kleče určenou k výsadbě. Byla v nich pěkná zima.
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Pohled ze Sněžky na hranu Obřího dolu (místo našeho sběru klečových šišek), nalevo se
zvedá severní svah Studniční hory, moje druhá lokalita výsadby klečových sazenic.
V dálce je vrchol Luční hory.
Lesnická motykosekera, nástroj k výsadbě sazenic kleče. Jediný
nástroj, který umožňoval kopání jamek v tlustých travních drnech
a kamenitém terénu.
Jedním z cílů výsadby bylo zadržování vody v půdním profilu.
Travní pokryv půdy na svazích totiž umožňuje rychlý odtok
povrchové vody a s tím spojované problémy. Plán výsadby
připravoval starý lesník František Vaculík ve spolupráci
s Theodorem Lokvencem z Výzkumného ústavu v Opočně (více
v příloze).
V zimním období se činnost našeho střediska soustředila na břehové porosty okolo již
zmíněných vodních toků ve správě VČSL. Nastoupil k nám dřevorubec z LZ Vrchlabí,
plus traktorista s těžebním traktorem LKT a my jsme dodali maringotku. Postupně zde
probíhala těžba vybraných stromů, většinou olší, topolů a jasanů. Kvalitní kulatinu
zpracovaly VČSL a zbytek byl určen jako palivo, které si mohli odkoupit naši
zaměstnanci. Uvolněný prostor byl poté vysazován v jarním nebo podzimním období
listnatými odrostky ze školky v Kunčicích.
Střední lesnická škola v Trutnově (SLTŠ)
Výsadbu na horách nám prováděli studenti SLTŠ. Úkolem mistra bylo řídit výsadbu a
zajistit dopravu a stravování brigádníků.
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Vydělané peníze ze zalesňovacích
prací využívali studenti SLŠT k
financování poznávacích cest do
zahraničí. V 90. letech, v době
působení ředitele Miloše Doležala,
došlo k nejvýraznějšímu rozvoji
modernizace školy a ke spolupráci
se
zahraničními
lesnickými
školami.
V roce 1984 pan Vaculík mě a
Petrovi Metelkovi naznačil, že by
bylo dobré, abychom se přihlásili
na studium v SLTŠ. Oba jsme sice měli maturitu, ale nikoliv z odborných předmětů lesnické
školy. Studium mělo být dvouleté, bez nutnosti studia češtiny a ruštiny. Odborné předměty byly
pěstování lesů, myslivost, ochrana lesů a přírodního prostředí.

Dopis od kádrováka
VČSL mě ale ke studiu
nedoporučil.

Tady opět zapracoval
pan Vaculík a zajistil mě
jak přijetí na škole, tak i
stejné pracovní úlevy
jako měl Petr Metelka.
Dobře se totiž znal s
ředitelem
školy
a
samozřejmě, že i Miloš
Kříž byl jeho dobrým
přítelem (lesníci přeci
jenom drželi spolu). Je
dost možné, že o tomto
postupu věděl i ředitel
Stavebního
závodu
Vrchlabí. Studium se
nazývalo dálkové a do
SLŠT jsme dojížděli
jednou za týden. Maturovali jsem v roce 1987.
Na konci 90. let a krátce po revoluci 89 jsem měl několikrát příležitost pro SLŠT pracovat
jako překladatel, když přijeli studenti lesnických škol ze Švédska a Finska. Se Švédy
jsme zavítali i na školní polesí a měli možnost poznávat různé pěstební zásahy českých
studentů. Dostali jsem se i na území LZ Harrachov. Co mě bavilo na této činnosti byly
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rozhovory s učiteli, nejen zahraničními, ale i českými.
Bývalo to především v průběhu cest autobusem.
Pamatuji si, že bylo krátce po revoluci a Švédové byli
strašně zvědaví na náš další vývoj politické situace.
Tehdy jsem jim řekl přibližně toto:“ Západní
demokratické státy by Československu měli zaplatit za
to, že jsme byli pokusná laboratoř, která prokázala, že
komunismus nemůže fungovat“.

Od švédské výpravy jsem dostal tuto pozornost. Má to
být symbol stromu a samozřejmě, že se švédskou
vlajkou.

Otto Kekkonen
Ještě před rokem 1989 přijeli do SLŠT
na návštěvu studenti lesnické školy z
Finska a já měl jsem možnost se blíže
seznámit s ředitelem jejich školy, který
studenty doprovázel. Jmenoval se Otto
Kekkonen. Pozval jsem ho k nám domů
na čaj, a on mě na oplátku pozval k nim, což samozřejmě nebylo možné, protože cesty
na Západ se mne netýkali. Po mé anglické zkušenosti už to nebylo možné. Děli se ale
věci. V roce 1989 přišla změna a následující rok jsem se mohl jet do Finska podívat.
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Stavba
V létě 1980, když Peter Finch přijel autem, mě přivezl švédskou motorovou pilu, jež se na
vesnici tuze hodila pro výrobu paliva. I náhodou se stalo, že na jaře 1983, když jsem jel na hory
lyžovat, mě zastavil soused Zdeněk Žaba, který právě dokončoval hrubou stavbu svého nového
domu. Na střechu pokládal prkna a potřeboval je na okraji zaříznout, tehdy motorová pila byla
velkou vzácností a Zdeněk věděl, že ji mám. Když jsem příští den byl s pilou u něho na střeše
a pochvaloval jeho práci, tak ukázal na velikou louku za jeho parcelou a řekl mi, že tam jsou
další volné stavební parcely. Hned příští den jsem zašel za předsedou MNV (Místní národní
výbor) a vybral si jednu z nabízených čtyř parcel, ta pátá již byla zakoupená. Na první pohled
báječné místo s výhledem na Černou horu, u potoka, za kterým byly pastviny a les.
Se ženou jsme si vybrali projekt, který byl schválen k 25. říjnu 1983. Od státu i od mého
zaměstnavatele jsme získali půjčky, vyběhali všechna potřebná povolení a mohli začít
s přípravami. Jednou z nich bylo oškrabování malty ze starých cihel získaných ze starého
zbouraného domu a kostela (cihly se později mohli využít). Další velice důležitý krok bylo
vyměření hloubky stavby, neboť domek jsem chtěl celý podsklepit, a přestože podsklepení mělo
mít izolaci, tak jsem nechtěl riskovat zaplavení sklepa spodní vodou. Louka byla tehdy zjara
pěkně podmáčená. Vzal jsem v úvahu výšku sousedícího vodního toku při jarním tání a vyměřil
hloubku základové spáry tak, aby po spádu 1:100 stále ještě byla nad úrovní hladiny vody
v potoce. Sousedící staré olše, které rostly okolo původního a již zasypaného koryta jsem
vykácel. Svou motorovou pilu jsem dal traktoristovi, který mě asistoval. Už jsem ji
nepotřeboval, protože ve mé práci byla možnost si stejnou pilu kdykoliv vypůjčit.

Stavební parcela před zahájením stavby.
Rozhodnutí stavět bylo umocněno i tím, že jako zaměstnance Stavebního závodu jsem měl
možnost podpory firmy z hlediska strojového parku, což bylo k nezaplacení. Hodně stavebníků,
kteří tu možnost neměli, si často stará nákladní auta zakoupili sami. Kromě vozidel jsem měl
možnost požádat o výpomoc i několik firemních řemeslníků, jako na příklad, tesaře a
pokrývače, instalatéra nebo truhláře. Tak zvanou hrubou stavbu, pod odborným dohledem
stavebního mistra, rovněž z naší firmy, jsem si však s pomocí bratra mé ženy Petra (zedník) a
tchána prováděl sám. Některé řemeslníky jsem si musel sehnat i mimo Stavební závod. Pomáhal
i švagr mé sestry nebo trochu i můj otec, ale na těžkou práci už byl už moc starý, bylo mu 70
let.
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Při práci na hrubé stavbě Petr Friček a můj pantáta.
O tom, že jsem byl stále pod dohledem StB svědčila i návštěva příslušníka na stavbě. Přišel se
zeptat, kde jsem se nacházel nedávného dne, zdali jsem nebyl v Plzni, s tím, že tam byla
nalezena trhavina u pomníku V. I. Lenina. Když viděl, jak jsem zabraný do práce, tak neměl
další argumenty pro setrvání na mém podezření.
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Hrubá stavba byla dokončena za rok, v roce 1984. Do nového domu jsme se nastěhovali 1986.

Foto z druhé strany domu, o dvacet let později.
V průběhu 90. let k nám jezdili naši přátelé z Anglie. Další pravidelné návštěvy přijížděli řadu
let z NDR, byli to přátelé rodiny Fričků. Pak se u nás objevila i návštěva z Holandska, tedy
Cathy van Santen a její přítel Ruud Smit. Nejvíce zahraničních turistů však přijíždělo z NDR,
v Trabantech nebo Wartburcích, oba typy aut měly dvoutaktní smradlavé motory. Rádi
cestovali, ale nikam na západ od svých hranic nemohli. Měli rádi přírodu a Krkonoše pro ně
byli přitažlivé. Pro nás, místní lidi, to byla doba „Zimmer frei“, tj. nabídka ubytování. I v našem
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novém domku jsme měli takovou Zimmer frei. V anglickém světě se používá termín B&B, což
znamená „postel a snídaně“, takže v ceně ubytování je i snídaně.

B&B
Byla to doba (1984-1989), kdy jsem odebíral Daily News/Neueste Nachrichten dvojjazyčné
maďarské noviny v angličtině a němčině, jenž denně přinášely zprávy Maďarské tiskové
kanceláře. Byly lepší než tisk Morning Star, tisk anglické komunistické strany, už jen z toho
důvodu, že chodily pravidelně, zatímco denní tisk Morning Star byl censurován a chodil
nepravidelně.
Poté, co jsme postavili náš domek, jsem do Daily News zaslal
inzerát s nabídkou na ubytování B&B.
Z maďarských novin jsem si uložil i několik výstřižků, jako
na příklad tento:
MLČETI ZALTO
▪
Tajemstvím nudného člověka je, že všechno vykecá.
Voltaire
▪ Celkem rádi zopakujeme příběh znova, ale nikdy jej
nechceme slyšet dvakrát.
Hazlitt
▪

Zavři ústa, otevři oči

Japonské přísloví

Do nového domu se nám narodil i nový kluk, Honzík (1987) a hned příští jaro uviděl poprvé
Krkonoše.
V létě 1987 k nám přijeli na B&B dva hosté, jednalo se o staršího pána jeho ženu. Jejich auto
mělo rakouskou SPZ, ale byli to Američané. V danou chvíli jsem pracoval na zahradě a oni se
ptali, zdali platí ten inzerát na B&B v novinách Daily News/Neueste Nachrichten. Byli na
správném místě, ale…místnost pro hosty nebyla ještě dostatečně vybavena, takže přespali u
Fričků, v bytě, co jsme ještě před pár měsíci spali my. Na večeři a na snídani přijeli k nám.
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Thomas O. Schlesinger a jeho paní Patricia.
Přijeli z Vídně, kde profesor Schlesinger přednášel na universitě. Ve Spojených státech
pracoval jako vysokoškolský profesor a v rámci placeného volna (tzv. sabatové volno),
udělovaného vysokoškolskému učiteli za účelem studia nebo cestování, odjel do Rakouska, kde
vyučoval na vídeňské universitě. V době školních prázdnin 1987 vyjeli Schlesingerovi do
Československa, přespali u nás a pokračovali do Polska. Myslím, že se jim tato část světa líbila,
neboť k nám přijeli znova v roce 1997. Při této druhé návštěvě už spali u nás.
Na večer strávený ve
společnosti
usměvavého
vysokoškolského
profesora
jsem dlouho vzpomínal. Po
večeři, když šli naši kluci spát,
jsme debatovali všichni čtyři
dohromady, Schlesingerovi,
Renata a já. Patricia se naplno
angažovala
v ochraně
životního prostředí ve státě
New Hampshire a pracovala
na projektu spojeným s povodí
místní řeky Pemigewasset.
Poté co naše manželky šli spát,
tak jsme s Tomem pokračovali
v debatě dlouho do noci. Bylo
na něm úžasné, jak dokázal rozebrat všechna témata, vybírat vhodnou terminologii a „po
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lopatě“ vysvětlovat své názory. Skutečně uměl přednášet. Byla to éra diapositivů a on jich měl
pro účely přednášek na universitě ve své studovně tisíce, hodně totiž cestoval.
Návštěva Schlesingerových z Ameriky mě nabudila k naprosto hloupému jednání. Prostě jsem
jel do Prahy na ambasádu US s tím, že nabízíme B&B. U vchodu byl na stráži, obrovský
černoch se samopalem. Když na mě v čekárně přišla řada, tak jsem českému úředníkovi řekl
proč tu jsem…no dopadlo to dobře, protože měl víc rozumu než já a moji nabídku ignoroval,
nikdo za mnou nepřijel, ani StB.
Renata byla na mateřské, a kromě Honzíka a Tomáše se věnovala i našim hostům v B&B, což
bylo o něco náročnější než Zimmer frei, protože to znamenalo ubytování se snídaní. Já jsem se
první rok v novém domě, kromě prací se založením zahrady, věnoval opravě naší staré anglické
škodovky, které jsme, už nevím proč, mnoho let říkali Emil. Žena totiž v zimě, na ledové silnici
nedaleko domů svých rodičů, dostala smyk a narazila do malého můstku, celá karoserie byla
odepsaná. Jela pomalu, a tak se jí nic nestalo. V pardubické mototechně se mi podařilo přes
známého zajistit novou karoserii (už snad jednu z posledních na tento starý model) a celý rok
jsem pak stavěl nové auto, tj. přehazoval vše ze starého Emila do nového. Převodka řízení,
původně na pravé straně, musela být nová, ale nebyla k dostání. Přes kamaráda jsem si ji jel na
kole koupit do Mladé Boleslavi, od jeho známého, který kromě toho že byl zaměstnancem
automobilky ŠKODA, byl také representantem ČSSR v cyklokrosu.
Když už byl nový Emil poskládán dohromady, tak k nám na B&B přijel Christopher Barford
z Anglie, to bylo koncem léta 1988. Brian Finch (Peterův bratr), který pracoval v nákladní sekci
londýnského letiště Heathrow, umístil na nástěnku pro zaměstnance reklamu na naše B&B
služby, a tak k nám dorazilo i několik návštěv z Anglie. Christopher byl první. Z Prahy přijel
taxíkem a chystal se, že od nás bude taxíkem pokračovat do Vysokých Tater. Já jsem se mu
nabídl, že za cenu taxíka jej do Tater odvezu a on souhlasil. Co jsem ale podcenil byla technická
kontrola vozidla.
Emil
neprošel,
protože u předních
kol byla špatná
sbíhavost. No tak
toto
jsem
já
nedokázal řešit. Na
štěstí
se
ve
Vrchlabí
našel
jeden člověk, který
ve své garáži
sbíhavost
kol
seřídil a Emil
dostal
zelenou.
Emil dojel do
Vysokých Tater i
zpátky
bez
problémů.

Ve Vysokých Tatrách s Christopherem.
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V campu pod Tatrami. Na výlet s nám jel i Tomáš.
Peníze, které jsem od Christophera dostal za cestu mě snadno zaplatili celé náklady spojené
s přestavbou nového Emila. Zaplatil mi přesně tolik co by platil za taxíka, ale…nemohl mít
pohodlnou cestu, byl to vysoký a již starší pán a v tom malém autíčku nemohl mít žádné
pohodlí.
Christopher byl výjimečný člověk, velice milý a přátelský, přijel do Československa poté co
mu zemřela jeho žena a on musel prostě někam pryč z domova. Když jsme tak seděli u nás
doma, popíjeli čaj a on vypravoval o svých cestách po světě, tak zmínil i Řecko, kde pracoval
jak manažer pro Britské aerolinie (BEA). Pustil jsem LP desku s řeckou muzikou z filmu Zorba
The Greek a on se rozplakal, protože mu to připomnělo roky, kdy tam žil s manželkou
Ve 2. světové válce, v roce 1943, nastoupil v 18. letech k RAF a základní výcvik prodělal
v Kanadě. O rok později, byl
poslán jako letec bojovat proti
Japonsku. „Shození atomové
bomby na Hirošimu mě
s největší
pravděpodobností
zachránilo život. Japonci by se
jinak nevzdali a zahynulo by
mnohem více lidí než po shození
bomby“, to řekl Christopher.
Po ukončení války sloužil jako
dopravní pilot u BEA a později
pak jako manažer BEA
v různých zemích po celém
světě, např. Indie, Itálie,
Švýcarsko nebo Řecko.
https://www.youtube.com/watch?v=dzlcxN0lxSo
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Z-37 Čmelák.
Letoun měl a má
široké
uplatnění,
snad nejznámější je
jeho
zemědělská
verze
pro
rozprašování
sypkých hmot.
V době, kdy k nám
poprvé přijel tu létalo
letadlo a práškovalo
lesy na Krkonoších.
Čmelák
startoval
z lánovského letiště a
na umírající stromy
shazoval dolomitický vápenec z Černého Dolu, který měl zmírnit kyselost půdy uměle
zvyšovanou kyselými dešti. Pod vlivem emisí z nedalekých hnědouhelných elektráren v NDR
totiž v 70. letech v Jizerských horách i v Krkonoších odumíraly ohromné plochy lesů.
S Christopherem jsme se jeli na letiště, od nás asi 1 km, podívat a pilot, který mluvil anglicky,
vzal bývalého pilota BEA na palubu. Ukázal mu Krkonoše a snad jej nechal i letět.
V srpnu 1991 k nám Christopher poslal na B&B dva anglické cyklisty na tandemu-Anne a
Andrew Fleckovi, Oba byli učitelé a cestovali z Vídně přes východní Maďarsko, Vysoké Tatry
k prameni Labe, aby mohli podél řeky Labe jet do Hamburku. Zajímaví lidé se zajímavými
příběhy.
Christopher přijel opět na návštěvu v roce 1996, tentokrát svým autem. Mezi tím jsme si
vyměňovali dopisy a později e-maily. Renata, kluci i já
jsme jej navštívili v Anglii a s kamarádem Peterem jsme
km němu přijeli na kolách. Stali jsme se přáteli (více
v příloze).
Kamna na dřevo. Druhý model po připomínkách
Holanďana Ruuda.
V době, kdy jsme koncem 90. let dokončovali hrubou
stavbu, tak nás přijela navštívit Cathy se svým přítelem
Ruudem z Holandska. S Cathy jsem se naposledy viděl
v Amsterdamu, když jsem se vracel v roce 1978 zpět do
Československa. Stále pracovala jako učitelka, zatímco
Ruud byl ředitelem střední školy v Amsterdamu. Přijeli
v zimě a Ruud, protože byl kutil (stavěl svou plachetnici),
tak ho moje stavební činnost velice zajímala. Doma měl
norská kamna na dřevo a přesvědčoval mě, abych si do rozestavěného domu kamna na dřevo
pořídil a mohl tak pokračovat v práci na stavbě i v zimě. Podobná kamna na dřevo však nebylo
možné u nás zakoupit, a tak mě nakreslil technický výkres svých kamen JØTUL a pečlivě
popsal jejich provoz. Téma jsme probírali každý den jeho pobytu u nás. Když přijeli příští zimu,
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tak už kamna vytápěla dvouletou stavbu. V domě bylo slušné teplo a dalo se tam pracovat
skutečně celou zimu. Ruud bedlivě pozoroval kouř z komína, dotýkal se dlaní kouřovodu a
vysvětlovat, jak nejlépe topit. Na kamnech, které jsme vyrobili společně s pantátou, našel i
několik nedostatků. Když Ruud a Cathy přijeli následující rok (89) v březnu, tak nový model
kamen již vytápěl náš obývací pokoj a s tím vlastně celý dům. Ruud byl nadšený, kamna se mu
líbila a mě samozřejmě také.
Tentokrát přijel Ruud s plánem, který mě měl přinést značné problémy. Jeho děda totiž
pocházel z vesnice Zdoňov, což je nedaleko od Adršpašských skal a on se tam chtěl jet podívat.
Samozřejmě, že jsem musel jet s ním. Na místním hřbitově dlouho hledal náhrobek se jménem
Letzel, což bylo jméno jeho dědy. Pískovcové náhrobky byly omrzlé a když konečně našel ten
správný, se jménem Letzel, tak ho dlouho čistil, protože ho chtěl vyfotit. Potom jsme odejeli
hledat dům, kde rodina Letzel bydlela. Přivezl si mapku vesnice, a stavení, respektive pod
sněhem ukryté trosky základů, dost rychle našel. Dlouho tam nohama hrabal, až narazil na
radlici od koňského pluhu, kterou si vzal na památku. Doma mě požádal, abych mu pro
případnou celní kontrolu česky napsal, co to je a odkud.

Cestování
Teď musím pokračování příběhu přerušit, protože mezitím se staly jiné události, které do
příběhu Ruuda zapadají. Už nějakou dobu jsem odebíral čínský měsíčník BEJING. Nevím, jak
jsem k té čínské propagandě přišel, ale četbou aktuálních tiskovin v angličtině jsem si udržoval
kontakt s jazykem, byla to vlastně třetí tiskovina v angličtině, kterou jsem v komunistickém
Československu po nějaký čas pravidelně odebíral. V jednom z těch měsíčníků byl článek o
trávníkářství v Číně, byla to reportáž z jakéhosi Výzkumného institutu. To byla samozřejmě
voda na můj mlýn. Cestování na Západ jsem měl zakázáno, a tak jsem si myslel, že to zkusím
vyjet na Východ, že prostě přijedu do toho výzkumáku a budu jim radit, jak to dělají v Anglii.
Po mnoho let jsem měl kontakt s anglickým Výzkumným institutem sportovních trávníků a byl
jsem přesvědčen, že anglická škola má co nabídnout. Chtěl jsem prostě cestovat, což dokazuje
i můj zájem o výpomoc v roli trávníkáře/
tlumočníka v průběhu olympijských her v Soulu.
Tam jsem napsal před OH 1988, nic jsem
samozřejmě neočekával, a proto mě vlastně
překvapil dopis, který mi ze Soulu přišel. Byl velice
zdvořilý a nemyslím, že bych podobný dopis dostal
z kterékoliv země na Západě.
Velice vám děkuji za váš dopis z 11.října 1987. Rád bych
uvedl, že vaše upřímné nadšení pro Olympijské hnutí je
třeba obdivovat.
Je úžasné, jak obrovské množství korespondence jsme
obdrželi od lidí z celého světa, vyjadřujících svůj zájem
o práci na olympijských hrách 1988. Je opravdu těžké
odmítnout takový příval asistence. Když však Výbor
zvážil veškeré aspekty a problémy spojené se
získáváním zahraniční pomoci, rozhodli jsme se, že cizí
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státní příslušníci, kteří nejsou našimi rezidenty, nemohou být zaměstnáni jako placení ani jako
dobrovolní pracovníci, s výjimkou profesionálních simultánních tlumočníků, kteří již byli všichni přijati.
Chci vám osobně poděkovat za váš hluboký zájem a ochotu s námi spolupracovat, ale upřímně doufám,
že naší situaci porozumíte.
Znovu lituji, že nejsme schopni využít vaši nabízenou pomoc. Přeji vám hodně štěstí.
Joong Chol KWAK
Ředitel jazykových služeb

Na možnost výjezdu do Číny jsem se
samozřejmě ptal i našeho kádrováka s.
Větvičky. S prací Výzkumného ústavu
sportovních trávníků (STRI) v Anglii jsem
byl celkem dobře obeznámen. Výzkumný
ústav v Bingley jsem navštívil a dobře jsem
znal jejich bulletiny nebo ročenky. S danou
technickou literaturou jsem přišel poprvé do
styku u mého přítele a správce hřišť firmy
Rolls-Royce,
P.M.
Phillipse,
dále
v zemědělské škole Reaseheath a později
pak i u mého šéfa ve Woodley, Bernarda
Younga. Byl jsem přesvědčen, že mohu
Číňanům, co nabídnout.
Čtvrtletní Bulletin Výzkumného
sportovních trávníků.

ústavu

Kromě možnosti cesty do Číny, jsem se
rovněž začal zajímat o práci na golfovém
hřišti na Krymu. Jakási anglická firma tam
totiž měla stavět hřiště, článek na toto téma
se objevil v maďarských novinách Daily
News/Neueste Nachrichten. Já jsem uměl anglicky, slušně rozuměl rusky a hlavně znal
anglickou trávníkářskou školu. Touha cestovat byla silná. V zaměstnání u Stavebního závodu
Vrchlabí jsem měl nárok na 4 týdny dovolené, a tak jsem potřeboval jenom souhlas kádrového
oddělení.
No a teď tedy zpátky od potřeštěných nápadů k realitě. Ruud Smit a Cathy odjeli domů a
netrvalo dlouho a přijela StB, což bylo vždy, když Angličané u nás ubytovaní odejeli domů.
StB o nich věděla, protože se vždy museli přihlásit na úřadě pasů a víz v Trutnově.
Tentokrát ale byli dva a přijeli z Prahy. Protože dorazili za mnou do kanceláře Stavebního
závodu ve Vrchlabí, tak se setkali i s dalšími mými kolegy. Tito tajní byli velice snadno
rozpoznatelní námi obyčejnými lidmi, měli kožené bundy, pro běžné lidi nedostatkové zboží a
chovali se nadřazeně. V autě mi řekli, abych kolegům v práci vysvětlil, že jsou Pražáci, kteří
hledají nějakou horskou chalupu ke koupi. Nevím, jestli byli blbí nebo navedení. Jeli jsme do
Špindlerova Mlýna, do vilky místní pobočky StB. Po cestě se mnou hovořili, jako kdyby mě
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znali už dlouho, snažili se
navodit přátelskou atmosféru.
Asi se jim to podařilo,
muselo, byli přeci vyškoleni,
zatímco já byl naivní. Řekl
jsem jim, že vím, proč s nimi
jedu, bylo to totiž krátce po
návštěvě u kádrováka ohledně
mé možné cesty do Číny. Je
dost možné, že cestou do
Špindlu jsem jim pověděl i o
možnosti práce na Krymu.
Roční
Periodikum
Výzkumného
Institutu
Sportovních Trávníků. Řadu
ročníků mě věnoval P.M.
Phillips, správce sportoviště
firmy Roll-Royce, Crew
(RRWAS)

Po příjezdu do vilky StB
poslali pryč přítomného
kolegu, začal výslech a já
viděl, že jsem se mýlil.
„Vykecal“ jsem jim věci, o
kterých vůbec nemuseli
vědět. Nebylo to o mé možné cestě do Číny, ale o pohybu holandského auta v pohraničním
pásmu. Vesnice Zdoňov je totiž jenom asi 0.5 km od Polska. Když jsem po roce 1989 prohlížel
svou složku v kartotéce Ministerstva vnitra, tak jsem zjistil, že v den naší návštěvy ve Zdoňově,
byl dokonce odebrán sádrový vzorek pneumatiky Ruudova auta.
Co ten policejní režim musel stát peněz! Dva dobře placení tajní za mnou přijeli až z Prahy, aby
mě nabídli spolupráci, a to bylo i dokonce ještě na jaře 1989. Ani tentokrát se jim to ale moc
nedařilo, a to hned na dvakrát. Ještě ve Špindlu jsem jim řekl, že to je velice vážná věc, a že
všechny důležité věci rozebírám se svou manželkou a musím se tedy s ní poradit. Tím jsem se
pro ně stal neužitečným. Ve Vrchlabí se moji kolegové hned na ty dva tajné dotazovali,…takže
pro tentokrát jsem byl z kola venku.
Přišlo léto 89 a věci se hýbaly rychleji, než kdokoliv mohl očekávat. Východní Evropa se
měnila. NDR se hroutila do propasti dějin a obyvatelé houfně prchali na Západ. V červnu k nám
na návštěvu přijel z Anglie Paul Finch se svou přítelkyní Clare a navrhli nám, abychom s nimi
odjeli na dovolenou do Anglie, že jsme pozvaní na svatbu dcery Briana Finche. Veškerá
omezení cestování na Západ padla a my obyčejní lidé jsme opět mohli vyjet do světa. Tuším,
že výjezdní doložka ani devizový příslib nebyly nutné. Cesta na Západ tedy byla volná.
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V té cestovní euforii za
mnou
do
školky
v Kunčicích přijel opět
člen StB a poptával se o
možné spolupráci s čs.
kontrarozvědkou
v případě mé profesní
návštěvy v Číně nebo
na Krymu. Řekl jsem
mu, že pro mě nebude
žádný problém mu
povědět o všem, co
v Číně nebo na Krymu
uvidím, stejně tak jak
bych to popsal mým
kamarádům
nebo
kolegům v práci. On
vytáhl jakýsi úřední list
s vodotiskem státního
znaku a chtěl abych mu
to podepsal. To mě
vyděsilo a já couvnul,
že toto mu určitě
nepodepíšu. On ale byl
školený a věděl, jak
postupovat.
Byl
vytrvalý a zeptal se
oklikou, zdali mohu
písemně potvrdit to co
říkám, já řekl, že ano a
on mně nadiktoval text,
a měl mě, protože já
jsem mu toto podepsal.
Neviděl jsem v tom nic
špatného, ale nemohl
jsem tušit, jaké mi později bude dělat problémy to, že StB měla můj podpis o spolupráci. Uvedu
dva příklady: a) jsem na Cibulkových seznamech a b) když jsem se chtěl stát soudním znalcem
v oboru sportovních trávníků, tak moje žádost byla zamítnuta z důvodu pozitivního lustračního
osvědčení, které bylo vystaveno na základě právě tohoto čestného prohlášení z června 1989 (viz
kopie).
StB byla ničemná organizace s ničemnými lidmi. Když po revoluci jeden můj kolega trávníkář
stavěl golfové hřiště u Ml. Boleslavi pro investora, bývalého vysokého důstojníka StB, tak
investor vzkázal, že za úplatu 30.000 Kč zařídí, aby moje jméno ze seznamu zmizelo.
Pozvání Paula Finche jsme se ženou přijali s tím, že děti budou na dva týdny u babičky. Nejprve
bylo třeba zajistit víza pro cesty do států, kterými jsme měli projíždět, Německo, Belgie, Francie
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a Británie. První cesta vedla na Německé velvyslanectví a tam úplná katastrofa. Stovky lidí
v šestistupech stáli frontu před ambasádou. Příští den jsme museli znovu do Prahy na další
ambasády. V předtuše, že tam budou opět dlouhé fronty jsem si před Britskou ambasádu přinesl
skládací židli, jaké však bylo moje překvapení, když před masivní dřevěnou bránou nikdo
nestál, židli jsem ani nemusel rozkládat a vešel dovnitř. Všechna potřebná víza jsme zajistili a
s mladými Angličany vyjeli 10. srpna na Západ. Sotva jsme však přejeli hranice Německa a
Paul si zavýskal radostí, jak se nám daří, tak jej zastavila Německá policejní hlídka a platil
pokutu za rychlou jízdu.
Po jedenácti letech opět v Anglii. Bydleli jsme u Petera a Ireny a náš program byl nabitý. Po
svatbě Brianovy dcery Jackie jsme navštívili paní Jeevesovou v Londýně a Christophera
v Chichsteru. U svého bývalého kolegy trávníkáře města Woodley Grega Weadona, který od
města odešel za lepším a stal se hlavním greenkeeperem na novém golfovém hřišti, jsem sehnal,
práci v rámci své dovolené. Renata odjela domů vlakem a já jsem přijel o měsíc později ojetým
autem, do kterého jsem přidal i barevnou televizi. Vše za jeden měsíc práce na golfovém hřišti.

Ojetá Škoda Rapid 120.
Už na cestě do Doveru jsem ale měl problém, motor se přehříval a musel jsem zastavovat. Na
trajektu do francouzského Calais jsem zvažoval co dělat a zdali vůbec z lodě vyjedu. Jedinou
řešitelnou věcí pro mě bylo vyndat termostat. Po dvou hodinách klidu na trajektu se mezitím
motor dostatečně ochladil natolik, že jsem mohl zajet do nejbližší klidné ulice města Calais. Za
pomoci kleští, šroubováku a kladívka jsem vyndal termostat a ujel 1200 km bez dalšího
problému domů.
Problém ale nastal doma, když jsem auto chtěl přihlásit na dopravním inspektorátu v Trutnově.
Bylo třeba přehodit volant na druhou stranu, což u mé první Škodovky nebylo nutné, a velký
Technický průkaz musel být přeložen do češtiny. Překlad musel být od soudního překladatele,
já sám jsem si to nemohl udělat. Paní překladatelku jsem sháněl dost obtížně, ale nakonec se
mi to podařilo. I podal jsem žádost na Krajský soud o možnost býti zařazen jako soudní
tlumočník, kvalifikaci jsem na to měl. Odpověď mi však nepřišla žádná, důležité ale bylo, že
auto začalo sloužit.
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Listopad 1989 -

pád železné opony
17. listopadu 1989, půl století po událostech
v roce 1939, bylo naplánováno pietní
shromáždění studentů, které ale přerostlo
v protirežimní demonstraci, která vedla ke
svržení totalitního režimu v Československu.
Občas se pro toto období také používá označení
pád železné opony.

Takto probíhali demonstrace proti komunismu na Václavském náměstí v listopadu 1989. Druhý
snímek je ze dne 17.listopadu a ukazuje ruku demonstrující studentky, jak vkládá květinu do
štítu policisty.
Miloš Kříž se jel do Prahy na demonstraci podívat a toto byla jeho slova. „Neskutečná euforie
a atmosféra, lidé nosí na kabátech trikolóry a je tam úžasná nálada.“
O několik dnů později se do Stavebního závodu Vrchlabí z nějakého důvodu dostavil s.
kádrovák Větvička a na Milošovi opatrně vyzvídal, jaké to tam bylo. Miloš na to: „Máte konec.“
Vrchlabím prošly zástupy dělníků ze všech místních továren na podporu studentů v Praze.
Náměstí bylo plné. Z okna radnice to vše fotili tajní. I v našem Stavebním závodu byla schůze
všech zaměstnanců. Přijeli dva studenti z Prahy a vysvětlovali tamní situaci. Získali jasnou
podporu.
Díky tomu, že studenti v Praze se nechali mlátit v listopadu při demonstracích od policajtů a
Václav Havel zavírat v průběhu řady let do vězení, to vše pro mě dopadlo na štěstí jinak. Nejel
jsem ani do Číny (Thomas Schlesinger,:„Je tam hrozný nepořádek“), ani na Krym (staré ruské
přísloví říká „Nevěř nikomu, ani svému rodnému bratrovi, věř pouze svému oku, i když vidí
křivě“), ale do Finska, neboť jsem mohl využít pozvání ředitele lesnické školy Otto Kekkonena.
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Policejní mlátičky se připravují na útok proti studentům.

Václavském náměstí 17. listopadu 2014, 25. výročí sametové revoluce.
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Listopad 1989 ve Vrchlabí na náměstí. Na prvním snímku lidé sledují řečníka na tribuně před
radnicí, na které je pověšena státní vlajka. Druhý snímek je uprostřed náměstí. Napsaný text
písně Marty Kubišové „Ať mír dál zůstává s touto krajinou“ zazněl poprvé v roce 1968. I StB
tušila, že je konec, svíčky hořely dlouho do noci, zatímco tajní zůstali zalezlí.
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Finsko srpen-září 90
Leningrad
V práci jsem si vzal dovolenou a můj šéf mně k tomu přidal i měsíc neplaceného volna. 4. srpna
v letadle do Leningradu jsem se seznámil s několika studenty z Prahy, kteří rovněž cestovali do
Finska. Letenku jsem si koupil v Praze, ale jízdenku na vlak bylo nutné zakoupit v Leningradu,
což jsme všichni, až jednoho ze studentů udělali, on už ji totiž měl. Něco jsme se tam nachodili,
protože bylo třeba nejprve najít to správné nádraží ze dvou možných. Takže nejprve naše kroky
vedly do cestovní kanceláře, kde nám poradili, jak se dostaneme na nádraží odkud se jede do
Helsinek.
Na tom správném nádraží jsme si našli jeden kout a tam se usadili, abychom vyčkali přes noc
do rána, kdy měl odjíždět náš vlak. Nádraží bylo obrovské a v něm snad stovky lidí. Ve dvě
hodiny ráno se tu objevili ve velkém počtu policajti a vytlačili všechny cestující ven před
budovu, aby uklízecí četa mohla pracovat. Byla tam například školní třída malých žáčků, kteří
se posadili před budovu na schody a nezapomenu na pěkně oděnou stařenku do slušivé bílé
halenky a svetříku, jak ji mladý policajt pendrekem probudil a posílal na ulici před budovu.
Naprostá bezohlednost k jednotlivým lidem, arogance moci a model bolševické diktatury,
evropská země, kde vznikaly první gulagy počátkem 20. století. Rusko mělo celou řadu
výborných hudebních skladatelů, pro mě však tento nelehký úděl miliónů Rusů pro mě nejlépe
prezentuje skladatel Dmitrij Šostakovič ve svých dvou skladbách:
Waltz No. 2
https://www.youtube.com/watch?v=phBThlPTBEg
Piano Concerto No. 2 in F Major, Op. 102: II.
Andante
https://www.youtube.com/watch?v=QEDUcYyCClQ

Další zážitek z celé probdělé noci je spojen se dvěma
běloruskými cyklisty. Na jednom z nástupišť stál vlak a
v ohromném množství lidí tu čekali také dva cyklisti s plně
naloženými koly. Nedalo mi to a musel jsem je oslovit a
naše konversace se protáhla až do jejich odjezdu, neboť
jeden z nich mluvil velice slušně anglicky. Byli z Běloruska
a vraceli se domů poté, co do Leningradu přijeli na kolech.
Něco jsem se na kole nacestoval, ale ještě nikdy jsem nepotkal žádné cyklisty, kteří by si sebou
vezli mačetu. Vyměnili jsme si pár dopisů (viz příloha).
Poslední zážitek se nám stal při nástupu do vlaku do Helsinek. Student, který si myslel že má
platnou jízdenku koupenou z Prahy zjistil, že jeho jízdenka má jakési nedostatky. Čas na řešení
problému nebyl a já mu dal americké cigarety, které jsem si vezl pro případný úplatek nebo
pozornost, aby mohl obměkčit průvodčího. Vlak se rozjel a on na nástupišti nezůstal, dopadlo
to dobře. Když jsme se setkali, tak nám řekl, že při předávání cigaret průvodčímu se mu tak
klepali ruce, že cigarety spadli do mezery mezi nástupištěm a vagonem.
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Na nádraží v Helsinkách na mě čekal Ottův bratr s lístkem do městečka Saarijärvi, ve střední
oblasti Finska, kde mně očekával Otto Keekkonen.

Snímek nahoře je ulice, ve které se nachází dům mého hostitele. Oplocení žádné, pouze živé
ploty. Spodní snímek ukazuje Kekkonenův dům.
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Fotka trávníku sousedovy
zahrady před kosením trávy.
Sekačka
všechny
krásné
hříbečky „posbírala“.
O
houby nebyl zájem.

Malé město má dnes něco přes
9000 obyvatel a jeho populace
stále klesá. V době mého
pobytu byla okolo 12000.
Nejbližší
velké
město
Jyväskylä je 60 km na jih.

Místní kostel se hřbitovem, na kterém se nachází Památník neznámého vojáka. Socha zobrazuje
ženskou
postavu,
která zvedá ruce
směrem k hřbitovu
vojáků.
Druhá
významná
socha
zobrazuje
postavu
Paavo
z básně Saarijärven
Paavo
(zemědělec
Paavo). Báseň byla
napsána finským národním básníkem J.L.Runebergem .
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V oblasti Saarijärvi je dohromady 214 jezer. Je to kraj, o kterém finský národní básník Johan
Ludvig Runeberg (1804-1877) napsal báseň Bonden Pavo o drobném rolníkovi farmařícím
v chudém kraji okolo jezera Saarijärvi a jeho odhodlání a výdrži navzdory tvrdému podnebí a
rokům špatné úrody. Každý rok přidává dvojnásobek kůry stromů do chleba, aby se jeho rodina
vyhnula hladovění. (Více v příloze).
5. srpna jsem přijel do Saarijärvi a už 6. srpna mě Otto vezl svým autem do lesní školky, která
byla naproti jeho lesnické škole. Následující den mně půjčil své jízdní kolo a už jsem do
zaměstnání jezdil sám.

Moje trasa od Kekkonenů do lesní školky v Kolkanlahti byla 8 km dlouhá.
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Cestou do lesní školky (taimitarha) jsem projížděl okolo tří jezer, několika motorových pil
ležících do rána vedle stromů u cesty k domkům, jež byli příliš daleko od silnice na to, aby je
dřevorubci nosili až domů, okolo bytových jednotek a běžeckých tratí vedoucích lesem.
Několik km dlouhá běžecká stezka byla posypána jehličím a celá osvětlená, dovedu si
představit, že tudy mohla vést i pěkná lyžařská stopa. Blízko taimitarhy jsem míjel vesnickou
základní školu v Kolkonlahti, před kterou si vždy před začátkem vyučování hráli děti na
houpačkách, prolézačkách, skluzavkách a dalších tělocvičných nářadích. Z naší taimitarhy bylo
možné ZŠ snadno pozorovat a viděl jsem, že děti běhali venku i o školních přestávkách. Na
konci roku 2010 tu bylo 30 žáků.
Na oběd jsem chodil do školní jídelny lesnické školy, která byla přes silnici od taimitarha a kde
byl Otto Kekkonen ředitelem. Lituji, že jsem ten školní areál nevyfotil. Jednotlivé nízké budovy
byly rozmístěny v lesním prostředí mezi stromy, skalkami a velkými balvany. Na jídelníčku
v průběhu týdne bylo vždy možné vybírat upravené rybí menu. Ryby mám rád, ale protože jsem
neznal dostatečně finsky, tak se mi podařilo vybrat rybí nabídku málokdy. Mohl jsem si je však

vychutnat doma u Kekkonenů, neboť Pirkko připravovala ryby i několikrát za týden.
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Sauna u mých hostitelů byla vytápěna každý den a chodil jsem tam asi 2-3 týdně. Největší
saunovací zážitek jsem ale měl u svého šéfa školky Erkki Rantalainena, který mě před návratem
domů pozval do své sauny. Zajímavá byla i příprava k tomuto večernímu obřadu. Odpoledne
mě navlékl do tlustého vlněného svetru a jeli jsme autem na ryby, lesem k jezeru, kde měl
chalupu s motorovou lodičkou. Na vodě jsme objížděli několik bójek, pod kterými měl sítě a ty
jsme vytahovali do plastového soudku uprostřed loďky. V sítích bylo zachyceno několik málo
ryb. Protože to ale nestačilo, tak ještě několik jiných druhů ryb zakoupil v prodejně v Saarijärvi.
Všechny ryby stačil vyudit a připravit k pohoštění v proběhu saunování. K rybám se podávalo
několik druhů chleba, domácí pečivo a mnoho druhů různých nápojů, z nichž asi nejlepší byla
finská vodka. Erkki pozval své přátele a mě tam odvezl Otto. Neskutečný zážitek mohl být ještě
lepší, kdybych se dokázal se všemi účastníky domluvit.
Školka v Kolkonlahti
zaměstnávala asi 40
lidí a roční produkce tu
byla
7 000 000
sazenic. Provoz školky
byl
silně
mechanizovaný,
po
technické
stránce
dokonale vybavený.
Převážnou
většinu
zaměstnanců tvořili
ženy, což platí i o
lesních
školkách
v Česku.
Erkki
měl
svůj
bungalov
v areálu
školky, takže byl
v práci
24
hodin
denně.
Před svým domkem
měl i několik včelích
úlů a vyprávěl mě, jak
jeho psa pokousal
medvěd, který raboval
v úlech med. V lesích
mezi Sarrijärvi a
Kolkanlahti
žije
údajně asi 20 medvědů
a přicházejí z Ruska.

Manažer lesní školky Erkki Rantalainen vysvětluje postup pěstování sazenic borovic.
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Pohled na naši taimitarhu z výšky 100 m. Vesnice Kolkanlahti ležící na břehu jezera Saarijävi
má asi 400 obyvatel a je známá jako rezidence národního básníka Johana Ludviga Rueneberga,
který tu vyučoval jako domácí učitel. Jeho museum je nedaleko školky.

S děvčaty naší taimitarha. Konverzace mezi námi vázla, ale jak už to bývá, tu nahrazuje
smích.
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Fóliovníky byly dostatečně velké, aby jimi mohli projíždět traktory.

Zavlažovací systém využíval neomezeného množství vody z jezera Sarrijärvi.
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Erkki mě vzal na výlet jeho autem a přibral dvě další pracovnice z taimitarhy. Byl to
velice milý člověk, rozuměl své práci a řídil školku skutečně dobře. Stejně dobrý byl i
v managementu svých lesů, které postupně nakupoval, dopěstoval a opět prodával.

Využití moderní technologie pro management lesní školky.
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Víkendy
Sobotní a nedělní výlety na kole mě zavedly na různá místa. Krajina lesů a jezer nabízela
i četná překvapení, na příklad obrovské červené plochy lesních brusinek. V jedné lokalitě
byl zaparkovaný kamion, do kterého místní lidé snášeli různě velké nádoby s brusinkami.
Řidič vše zvážil a peníze vyplácel ihned na místě.
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Často jsem navštěvoval i městskou knihovnu v Saarijärvi a zajímal se o knížky
v angličtině. Do svého notýsku jsem si doplňoval finská slovíčka a jejich význam v
angličtině. Knihovna byla na náměstí a kdokoliv přijel autem, tak vozidlo nikdy
nezamykal. Otto říkal, že stejné platilo i pro jižní části Finska, dokud se tam nedostali
turisté z pobaltských zemí.

Poslední den v práci. Rozloučení naprosto nezapomenutelné-všechny ženy se postavily
do řady a jedna po druhé mě líbaly na
rozloučenou. Od jedné z nich jsem
dostal dva doma vyrobené hrníčky na
čaj, na kterých jsou dokonce její
iniciály

VH – 90.

Když se blížil den mého odjezdu, tak
se mě Erkki zeptal, jak budu cestovat
v Lenigradu, kde přespím, než se
dostanu do letadla. Moc uspokojivou
odpověď jsem mu asi nedal, neboť mě
zavedl ke svému příteli, sousedovi,
který měl doma několik obráběcích
strojů na kov a pracoval jako
soukromý podnikatel. Ten člověk měl přátele v Lenigradu a Erkki si myslel, že bych
mohl u nich přespat poté co
přijedu vlakem z Helsinek a příští
den pokračovat na letiště.
Soustružník se mě zeptal, zdali
mluvím rusky a když jsem řekl že
ano, tak vytočil telefonní číslo na
svůj kontakt do Leningradu.
Erkki Rantaleinen mně věnoval
nádherný lovecký nůž.
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Rusky jsem naposledy mluvil ve škole, tj. před 35 lety. Ozval se ženský hlas a já
nedokázal říci nic jiného než „chci u tebe spát“. Ona na to “proč“? Já odpověděl „Proč
ne“? To byla totiž ta nejprimitivnější ruština, kterou jsem byl schopen ze sebe vysypat.
Ani jsem si neuvědomil, že bych měl cizí osobě vykat. Mohu říci, že rusky jsem rozuměl
asi z poloviny toho, co jsem slyšel, ale mluvit souvisle jsem prostě nedokázal. Ona
pochopila odkud volám, a že jsem přítel jejich přítele ve Finsku, tak to odsouhlasila
s podmínkou, že budu moci u nich spát, pouze bude-li doma manžel.
Finské zážitky patří k těm nejlepším v mém životě. Život je o lidech a těžko bych na
světě hledal lepší partu lidí než tu, kterou jsem právě opouštěl. Děkuji Ottovi
Kekkonenovi, který mi toto dobrodružství umožnil. Se vzpomínkami na něho mě
pomohla jeho žena Pirkko a syn Juha, který překládal její dopisy (v příloze).
Tu skvělou partu
z taimitarha vedl
Erkki
Rantalainen.
Kontakt
s Erkkim
jsem
udržoval mnoho
let
cestou
Vánočních
pozdravů. Před
několika
lety
jsem od něho
dostal fotku, na
které
oslavuje
své
80.
narozeniny.
Finsko mě vždy bude připomínat hudba skladatele Jeana Sibeliuse. Pro tentokrát vybírám toto
video s úžasnou krajinou.

Jean Sibelius - Valse Triste, op. 44 no. 1
https://www.youtube.com/watch?v=yjPb_apG_NQ
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Leningrad

Do Leningradu jsem přijel už za tmy a na nádraží si vzal taxíka. Kromě řidiče tam seděla
i nějaká dáma, předal jsem mu adresu, kterou mi napsal soustružník a taxík vyrazil do
ulic. Jel rychle po poloprázdných, širokých a děravých silnicích. Měl jsem dojem, že na
přecházejících chodcích mu moc nezáleželo, vždy stačili totiž včas uskočit. Přijeli jsme
na předměstí a začali projíždět panelákovým sídlištěm. Asfaltový povrch zmizel a
nahradilo ho bláto. Žigulík zastavil před jedním panelákem a byli jsme na místě. Zaplatil
jsem, a navíc mu dal všechny finské mince, které mně zůstali po kapsách.
Výtah do horních pater páchl močí a já zaklepal na ty správné dveře. Uvnitř začal štěkat
pes. Otevřely se dvojité dveře a já byl na místě. Moje ruština byla natolik primitivní, že
jsem toho moc ani nenapovídal. Nabídli mě strašně silný černý čaj a já jim předal banány,
které jsem si ve Finsku zakoupil na cestu domů. Protože naše vzájemná konverzace
nebyla k ničemu, tak jsem šel spát.
Mé letadlo mělo letět až odpoledne, tak mně muž nabídl, že mě ukáže město. Jeho starý
SAAB stál před panelákem na parkovišti a malý plastový kanystr s benzinem si nesel
sebou z bytu. Pojezdili jsme po městě, viděl jsem i trávou zarostlé zákopy jeho obránců
z 2. světové války a zamířili k letišti, když tu nám došel benzin. Řidič čekal až pojede
taxík, že ho stopne, ale nikdo mu nechtěl zastavit. Čas běžel, a já už měl být na letišti.
Na štěstí skutečně jeden taxík zastavil a odvezl mě k letišti. Zaplatil jsem finskými
markami a vešel dovnitř, tam ale byla jenom uklízečka, která stírala podlahu, byla to totiž
příletová hala a já se značným zpožděním se dal do běhu k odletové hale na jiné straně
letiště. Tam byly stovky lidí. Hledat správný terminál byl pořádný mazec, všechny jsem
musel předbíhat, se štěstím jsem to stihnul a na poslední chvíli nastoupil do letištního
autobusu. V narvaném vozidle si Češi vypravovali, jak jsou ve všem lepší než Rusové.
Jak se při letu letadlo naklánělo, tak se k mým nohám přikutálel nýt z kovové podlahy.
S pocitem, že ruští piloti jsou ti nejlepší jsem usnul.
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Má finská zkušenost bez pochyby nabídla mnohem smysluplnější zážitky, než by mohla
čínská nebo ta na Krymu.
V listopadu 1990 jsem byl osloven Krajským soudem v Hradci Králové, abych se stal
soudním tlumočníkem, a pokud tedy budu mít zájem, tak musím přijet a složit přísahu.
Přijelo nás tam hodně, jak tlumočníci, tak i noví soudní znalci. Dostali jsme kulaté
razítko, průkaz a tlumočnický deník, a od té doby, asi dvakrát za rok něco přeložím nebo
přetlumočím. Není to snadná práce, obzvláště v oborech, které jsou mě cizí, což kromě
lesnictví a zemědělství jsou všechny ostatní.

Rok 1991
Před třiceti lety, 21. června 1991, opustil poslední železniční transport se sovětskými vojáky a
jejich vojenskou technikou území České a Slovenské Federativní Republiky. O týden později
opustil území ČSFR také poslední sovětský voják (více v příloze).
2.července 1991 mně byla vrácena vojenská hodnost četaře, kterou mě velení armády
odebralo po mém nedovoleném pobytu v Anglii.
V létě jsem oslovil výrobce kotlů ústředního topení na dřevo, pana Vernera z Červeného
Kostelce, zdali by nechtěl vyrábět krbová kamna do interiéru. V jeho výrobním programu
tato kamna do obývacího pokoje tehdy chyběla. Přijel se podívat na moje kamna ,
okamžitě souhlasil s mojí nabídnutou cenou a požádal mě o technický výkres. Výkres
jsem mu prodal, tuším asi za pět tisíc korun a za získané peníze jsem si koupil lístek na
autobus Praha-Londýn. Tímto začala moje nová životní etapa.
10.října – Výpis z podnikového rejstříku: „V souladu s ustanovením § 13 odst. 3)
zákona o soukromém podnikání občanů zahájeno individuální podnikání Josefem
Vodehnalem“. Rozhodnutí o registraci vydal Okresní úřad v Trutnově dne 7.8.1991.
Telefonní linku jsem již měl a nyní jsem si pořídil fax, což bylo pro kontakt do Anglie
naprosto zásadní.
V té době jsem asi po 12. letech obnovil své členství v anglické trávníkářské organizaci
IOG, které jsem ukončil návratem do Československa v roce1978.
V září 1991 jsem odjížděl autobusem do Anglie na výstavu SALTEX, organizovanou
IOG, jež se každoročně uskutečňovala na dostihovém závodišti ve Windsoru. Na stejnou
výstavu, kam jsem naposledy zavítal se svým tátou, když mě rodiče v roce 1977 navštívili
v Anglii. SALTEX byla a stále je největší výstavou profesionální techniky a všeho co je
spojováno s výstavbou a managementem sportovních trávníků v Evropě, jednoduše
proto, že nikde v Evropě není tolik druhů sportovních trávníků. Trávníky pro golf, kriket,
tenis, polo, fotbal, ragby, dostihové dráhy plus samozřejmě okrasné trávníky jsou prostě
v Anglii ty nejlepší. Mají proto hned tři předpoklady – příznivé klima, dlouhou tradici a
silné finanční zázemí.
Na výstavě jsem oslovil celou řadu firem a navázal pár užitečných kontaktů,
nejvýznamnější z nich se pro mě měla stát semenářská firma JOHNSONS SEEDS.
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V Československu totiž chybělo kvalitní
travní osivo jak pro fotbalová hřiště, tak i
pro budoucí nově vznikající golfová hřiště,
kterých tu bylo zatraceně málo. Potenciál
pro budování nových hřišť byl značný a já
to tušil, o čemž svědčí i můj dopis na
Britskou ambasádu, ve kterém jsem
poptával pomoc při hledání vhodného
investora.
Toto
byla
odezva
od
velvyslance:
„Děkuji za Váš zajímavý a vtipný dopis
z 20. února. Dotkla se mě Vaše náklonost
pro Británii a blahopřeji k Vašim četným
úspěchům, ať už školních tak i sportovních.
Nejsem si ale jist, jak bychom mohli
pomoci, ale zjistím to a opět Vám co
nejdříve napíši.“
Vzpomínám si, že ve svém dopise na
Britské velvyslanectví jsem napsal něco
jako „Kde se hraje golf, tam není místo pro komunismus“.
V listopadu 1991 jsem opět odjel do Anglie, tentokrát za Jamesem Johnsonem, jedním ze
dvou bratrů vlastnících firmu JOHNSONS SEEDS založenou v roce 1820. V Anglii tou
dobou byly asi čtyři velké semenářské firmy a JOHNSONS SEEDS měla největší podíl
prodeje na trhu. V září mě James nabídnul kromě svého sortimentu osiva pro sportovní
trávníky i sáčky se semeny květin určené k prodeji v obchodech pro zahrádkáře.
Doma v Československu jsem od září Rapidem objezdil hezký kus republiky a získal
nějaké objednávky na semena květin a od Jamese jsem si v listopadu odvážel první
dodávku osiva i když se jednalo o semena květin. Brian Finch, kamarád, který ke mně
jezdil lyžovat mnoho let, mě i s kartonovými krabicemi odvezl na autobusové nádraží
Victoria v Londýně. Moje nové zavazadlo nebylo zas tak veliké a řidič autobusu dostal
svou odměnu, aby na hranicích D/ČSFR počkal o trochu déle, než vyřídím celní
formality. Tímto jsem započal svůj semenářský byznys, který už ale v mnohem menším
měřítku vytrval až do dnešních let.

Rok 1992
V lednu jsem odjel do Anglie na svou první konferenci Institutu sportovních trávníků
(IOG) po mnoha letech. Náklady s tím spojené už hradila moje firma TURF
MANAGEMENT- JOHNSONS SEEDS. Cestoval jsem opět autobusem.
Každoroční konference IOG se uskutečňovaly převážně v prostředí zemědělských škol
nebo sportovních klubů. Přijíždělo tam 100-200 hostů a akce trvala obvykle 3 dny, včetně
návštěvy nějakého předního sportovního klubu nebo závodiště. Ubytování bylo v hotelu.
Vybavuje se mi episoda od snídaně v hotelu, kde byli samozřejmě i běžní hosté. Seděl
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jsem u stolu se staršími manžely a ti se podivovali, jak je možné, že o trávě hovoříme tři
dny!
7.května 1992 jsem získal Živnostenský list.
Na jaře jsem obdržel svou první dodávku travního
osiva od Johnsona pro fotbalové kluby. Přijel plný
nákladní Trambus Škoda 706 RT. Řidič byl
unavený a zamazaný, protože celou cestu
opravoval náklaďák.
Travní osivo jsem rozesílal do fotbalových klubů.
Všechny kromě FK Komárno faktury uhradily.
Abych mohl uhradit Johnsonovu fakturu za osivo,
tak jsem si vypůjčil peníze u Investiční banky. V den, kdy částka měla být vrácena už na
mě paní ředitelka banky čekala na schodech. Byla to doba, kdy se u banky vypůjčené
peníze nevracely a dluhy neplatily.
Malé Svatoňovice uhelná
výsypka - výsev travní směsi
JOHNSONS určené pro
podobné
lokality,
tzv.
hladové půdy. Jednalo se
převážně o vybrané odrůdy
kostřavy. Osivo jsem dovezl
z Anglie
a
úspěšně
vyzkoušel.
Velkým
nepřítelem
úspěšného
založení travního porostu
byla eroze zeminy po
deštích.
Snímky jsem prováděl asi
deset let po výsevu.
Tam kde tráva není nebyl
zřejmě výsev proveden,
protože jsem měl jen jeden
pytel trávy-25 kg.

Na
uhelné
výsypce
provádělo naše středisko
Stavebního
závodu
Vrchlabí výsadbu dřevin.
Jednalo se převážně o břízu,
vrbu a borovici. Výsev travního osiva jsem provedl jako nadstandard a test efektivity travní
směsi.
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Tento rok jsem do Anglie cestoval ještě několikrát, už to ale bylo ve staré dodávce, kterou
jsem si najal i se spolehlivým řidičem Petrem Jiráskem. Dovážel jsem techniku, vesměs
použitou, k údržbě fotbalových nebo golfových hřišť. Na podzim jsem opět navštívil
výstavu SALTEX.
Při každé cestě jsem se vždy snažil navštívit své přátele, především Billa Stylese a Petera
Finche. Bill se vždy zajímal o to, co dělám a povzbuzoval mě v mém počínání v oblasti
sportovních trávníků a dovozu semen od firmy Johnson. Vždy mě byl velkou oporou
v tom, co jsem dělal. Udržoval jsem s ním pravidelný písemný kontakt.

Jeden z jeho dopisů ze dne 11.12.1991
Doufám, že tento dopis ti přijde ještě před Vánočními svátky, abych ti a tvé rodině mohl
popřát Veselé Vánoce, a když ne, tak přeji tobě i tvé rodině Šťastný Nový Rok. Rád jsem
tě opět viděl minulé léto a moc mě potěšil náš rozhovor. Vždy s tebou rád hovořím a
dozvídám se nové věci.
Nám oběma se daří dobře, až na to, že Francis je omezena artritidou v pohybu. Je zima
a já pracuji na své zahradě doma-čtu si zahradnické knížky.
Naše nejlepší pozdravy tobě i tvé rodině, Bill.

Bill a jeho žena Francis měli svůj malý byt (1+1) v moderním pečovatelském domově.
Při svých návštěvách Billa jsem do tohoto objektu vzal i svého tchána nebo kolegu
trávníkáře Petra Lazeckého. Oba souhlasně tvrdili, že tak pěkné místo pro důchodce ještě
neviděli.
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Peter mě zase zval mezi své
kamarády cyklisty a na
společné výlety na kolech.
Zleva
doprava-Peter
Finch, Jean-Claude Remy
(Mauricius),
Mike
Grimmer, John Woodburn
a John Tippings Všichni
byli nejméně o deset let
starší než já a museli brát
ohled na to, že jsem neměl
v porovnání s nimi, nic
najeto.
V září 1988 pořádal Stavební závod Vrchlabí zájezd do Budapešti, na který jsme se
s manželkou přihlásili. Maďarsko té doby bylo vyhlášené volnější ekonomickou i
politickou atmosférou, než tomu bylo v Československu a lidé tam jezdili především za
nákupem. Naši celníci i pasové kontroly si nás vychutnávali, jak před vstupem do
Maďarska, tak i na zpáteční cestě a „mazali si nás na chleba“. V autobuse na hranci bylo
hrobové ticho, bylo by možné slyšet špendlík spadnout na podlahu.
Nezapomenutelným zážitkem pro mě a pár mých kolegů, které jsem zlákal, se stala
návštěva filmu „Hair“, česky Vlasy, jeden ze dvou Oskarových filmů Miloše Formana, který
byl tehdy v Československu zakázán. Natočil ho v roce 1979 podle stejnojmenného
broadwayského muzikálu z roku 1968.
Výběr písně „Let the Sunshine In“ (Nechť sluneční svit vstoupí) z tohoto filmu
považuji za symbolický. V roce 1968, kdy muzikál vznikl a my v Československu začínali
poznávat kulturu hippies přijely tanky, aby nás udržely v ZOO a já odešel do džungle (Miloš
Forman: „A budete překvapeni, kolik lidí raději žije v zoo; nejsou připraveni platit za svobodu;
myslí si, že svoboda by měla být, víte, zadarmo, dokonce i jako samozřejmost, což nikdy není,
nikdy není“. (Více v příloze). Z džungle jsem se vrátil zpět do ZOO, ale symbol hnutí hippies
jsem si přinesl s sebou domů. V roce 1968 zemřel ve Vietnamu George Berger, ústřední postava
muzikálu. Byl starší o dva roky než já a bylo mu 23 let. Své mládí jsem prožíval ve stejné době
jako on. Poslouchal jsem stejnou hudbu a v Anglii vychutnával stejnou atmosféru hippies. Tak,
jak mi ji přiblížila účastnice hnutí hippie v USA Sharon z Vancouveru, v roce 2016 (Cestovní
deník USA/Kanada 2016).
Jeden z názorů pod videem:
„Je mi 68 let a stále brečím,
když vidím tento filmový
klip. V tomto sledu scén je
spousta skrytých zpráv. Tato
píseň vyvolává tolik emocístrach, zoufalství ... naději
... a dokonce i osvícení.
Docela úžasné!“
https://www.youtube.com/watch?v=fhNrqc6yvTU
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