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Přílohy 
 

1. Poválečné osudy pilotů Královského letectva patří k 
temným stránkám našich dějin 
 

Do vlasti se během roku 1945 vrátilo celkem 1 359 letců RAF, dalších 250 se rozhodlo pro 

život v zahraničí (přes 200 ve Velké Británii, dále pak ve Francii, Kanadě, USA, ale také 

v Argentině, nebo Alžírsku). V prvních dvou poválečných letech bývalí piloti RAF obsadili 

velkou část velitelských postů a stali se páteří československého letectva.  

 

Problém ale představovala doktrína uplatňovaná na základě košického programu, podle níž se 

měla armáda Československa sjednotit podle sovětského vzoru. Část západních pilotů a vojáků 

s tím zásadně nesouhlasila. Prakticky hned po únoru 1948 přišla první vlna propouštění 

z armády, postih rodiny (včetně vyhození z bytu a propuštění manželky ze zaměstnání) a 

pozdější perzekuce dětí (např. při přijímání ke studiu apod.) patřily ještě k těm nejmenším 

postihům. Mnoho příslušníků západního odboje bylo uvězněno, vyslýcháno (nejčastější 

obvinění bylo špionáž pro západní mocnosti), a odsouzeno k žaláři. Ve vězení došlo často k 

mučení.  Do exilu odešlo přes 400 bývalých letců, více než stovka se jich znovu uplatnila v 

řadách RAF. Čistky se nevyhnuly ani těm, kteří působili v civilním letectví, zvláště u 

Československých aerolinií. S ohledem na vysokou leteckou i jazykovou kvalifikaci ale byli 

propouštěni pouze jednotlivci. Ostatní začali být stahováni na vnitrostátní linky a 

s propuštěním se čekalo na dobu, než vycvičí své náhradníky. V březnu 1950 vzbudil pozornost 

synchronizovaný únik tří letadel ČSA s posádkami bývalých příslušníků RAF. 

 

Přesný přehled o tom, kolik bývalých příslušníků RAF 

bylo uvězněno, kolik jich bylo vyhozeno z práce, či jinak 

perzekuováno, dodnes neexistuje. V zásadě je možné říci, 

že byli západní letci postiženi jako celek, téměř každý z 

nich se potýkal s nějakými problémy. Jeden příklad za 

všechny může být pilot František Fajtl. Po 

komunistickém převratu v roce 1948 byl propuštěn 

z armády, zatčen a bez soudu 1,5 roku vězněn v táboru 

nucených prací na Mírově. Po propuštění pracoval jako 

účetní stavebního podniku v Lounech. V roce 1964 byl 

částečně rehabilitován, plné rehabilitace se dočkal až po 

pádu komunismu, kdy byl povýšen na generála. 

Generálporučík František Fajtl (1912-2006) byl 

československý stíhací pilot bojující za druhé světové 

války v řadách Royal Air Force a od roku 1944 v 

československých leteckých jednotkách. 

 

 

Komunismus-co slovo, to lež, co čin, to zločin.

           František Fajtl 

  

 

 František Fajtl. 
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https://cs.wikipedia.org/wiki/1._%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_sm%C3%AD%C5%A1en%C3%A1_leteck%C3%A1_divize_v_SSSR
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2.  Anglie 2015 

 

V roce 2015 jsem v rozhlasu BBC několikrát zaslechl pořady týkající se 75. výročí bitvy o 

Británii, této pro Angličany stěžejní události. Protože jsem často od manželky slýchával, že 

bratr její babičky František Dont, působil v československé RAF jako navigátor a nikdo 

z příbuzenstva o něm moc nevěděl, tak jsem se rozhodl vyrazit do Anglie a pokusil se něco 

vypátrat. Starosta obce Benecko, odkud pan Dont pocházel, mě v tomto úmyslu povzbudil, 

neboť by rád provedl zápis do obecní kroniky. 

Jediné, co jsem se o Františkovi Dontovi dozvěděl od příbuzných bylo to, že před příchodem 

nacistů do Československa pracoval ve Francii jako číšník a po válce se vrátil domů v uniformě 

vojáka československé RAF. V 50. letech pracoval při těžbě uranu a na ozáření následně 

zemřel. Po jeho vojenské minulosti jeho příbuzní nepátrali, protože v době komunismu zřejmě 

měli strach, nebo neměli zájem. On sám nezanechal žádné přímé příbuzné. 

Můj plán byl vyhledat na východním pobřeží Anglie letiště, ze kterého létala 

311.československá bombardovací peruť RAF a zjistit co nejvíce podrobností. Jestliže F. Dont 

byl navigátorem, tak musel létat s bombardéry. 

Trasu autem do Anglie jsem už v té době měl doslova vyježděnou, protože více než deset let 

jsem několikrát za rok obchodně Anglii navštěvoval, můj byznys byly totiž sportovní trávníky. 

Po několika letech cestování přes kanál La Manche z francouzského přístavu Calais do Doveru 

jsem si oblíbil severní trasu z holandského Rotterdamu (respektive Hook of Holland) do 

anglického přístavu Harwich. 

Dodávku Peugeot Boxer jsem snadno a rychle přestavěl na obytné vozidlo, kde byla postel, 

kuchyň i WC a na závěsné zařízení jsem si pověsil své kolo. Vznikl takový „bydlík“ s absolutně 

pohodlným cestováním na velké dálky. Nikam jsem nemusel spěchat a kdykoliv jsem byl 

unaven, tak na prvním dálničním odpočivadle jsem si mohl jít lehnout. V cílové zemi, což 

v tomto případě byla Anglie, jsem jel po menších silnicích a zastávky se tak stávaly kouzelné, 

protože jsem vyhledával klidná a pěkná místečka, např. u kostela se hřbitovem nebo u 

fotbalového hřiště. 

První zastávka byla v Německu na dálničním odpočivadle, druhá pak v malém holandském 

přístavu Hook of Holland. 

Protože jsem měl s sebou kolo, 

tak jsem si mohl před vyplutím 

do Anglie zajezdit nejen v tomto 

malém a klidném městečku 

plném okrasné zeleně, ale i 

okolo moře. Plavba přes kanál 

trvala asi osm hodin a po připlutí 

do Harwiche jsem ani dál už 

nejel, ale zaparkoval svůj bydlík 

hned v přístavu. Byl tam klid i 

toalety. 

 

 

Parkování v přístavu Hook of Holland (5.září) 
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První anglická vesnice, ve 

které jsem zastavil na čaj se 

jmenovala Manningtree 

s něco přes 900 obyvateli. Na 

čaj mě nalákali angličtí 

cyklisté, vědí totiž, kde se 

podává ten nejlepší čaj. 

 

Bydlíka jsem 

zaparkoval 

v malé ulici 

naproti hřbitovu. 

Byla neděle a byl 

klid (soudím tak 

podle velkého 

množství cyklistů 

na silnicích). Na 

silnici je vidět i 

osoba, která se 

pohybuje na 

elektrickém 

vozíku pro 

invalidy. 
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Moje první zastávka 

byla na bývalém letišti, 

které neslo jméno 

nejbližší vesnice 

Parham. Je to objekt 

uprostřed polí a luk. 

Jak rychle ta letiště 

byla postavena (za dva 

týdny), tak rychle se 

půda vrátila po válce 

zpět farmářům. Tento 

objekt stál uprostřed 

louky a polí, farmářovi 

zřejmě nevadil. 

Návštěvou prvního 

leteckého musea 

v hrabství Suffolk jsem 

se dozvěděl, že na 

tomto území operovala 

8. Americká letecká armáda, zde to byla konkrétně 390. bombardovací peruť. 

Muzeum pečlivě udržovalo několik starých pánů a ani servírka v čajovně nebyla nejmladší. Je 

dost možné, že měli k dané lokalitě určitou vazbu. 
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Součástí muzea je rovněž sekce věnovaná odbojovému hnutí, tedy budoucím partyzánům 

v případě obsazení nacisty. Měl jsem dojem, že si ten možný odboj moc idealizovali. Němci by 

se s nimi nemazali a jednoduše by zlikvidovali celé vesnice. 
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Ke svému údivu 

jsem tu objevil 

stejný samopal, 

který jsem měl 

doma jako 16-ti 

letý kluk a kvůli 

kterému mě místní 

policie vyhrožovala 

vyhozením ze školy 

pokud jim ho 

nedám (píši o tom 

na str.9). 

V muzeu bylo 

mnoho předmětů, 

písemností, ale i 

čajovna. Nikam 

jsem nespěchal a 

pobyl jsem tam 

dost dlouho. Pročítal jsem příběhy letců. Jejich životy visely na vlásku, museli se točit i 

několikrát za den a mnoho z nich se nevrátilo. Často přistávali s vážně rozstřílenými letadly. 

Byli tam kluci, kteří utrpěli těžká zranění a popáleniny. V knize návštěv pak byli zápisky jejich 

přátel z USA. 

V samotné vesnici je kostel z konce 14. 

století, který je postaven z pazourku. 

 

Na spodním snímku je kemp na louce u 

jednoho farmáře, kde jsem pobyl asi dva dny. 

Lokalita Aldringham, Leiston 
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Farma, na které si farmář 

přizpůsobil jednu louku ke 

kampování, se nacházela 

ve vesnici Aldringham, 

což je asi 1 km od 

městečka Leiston (5.500 

obyvatel). Nacházel jsem 

se v krajině, kterou tak 

poutavě popsal W. 

G.Sebald ve své knize 

Saturnovy prstence-

Anglická pouť. Sundal 

jsem tedy kolo z nosiče, vybavil se bundou do deště a vyrazil směrem na Dunwich do vesnice, 

kterou rovněž navštívil a popsal W. Sebald takto: “Dnešní Dunwich je posledním zbytkem 

města, které patřilo ve středověku k nejvýznamnějším přístavům Evropy. Kdysi tu stálo přes 

padesát kostelů, klášterů a nemocnic, byly tu loděnice a hradby, desítky větrných mlýnů a 

rybářská a obchodní flotila s osmdesáti plavidly. To vše zmizelo a leží roztroušeno na dvou či 

třech čtverečných mílích pod naplavenou vrstvou písku a štěrku na dně moře.“ V anglosaském 

období byl Dunwich hlavním městem království východních Angles, ale přístav a většina města 

od té doby zmizely kvůli erozi pobřeží. Ve své době to byl mezinárodní přístav podobný 

velikosti jako Londýn ze 14. století. Jeho úpadek začal v roce 1286, kdy bouře zasáhla pobřeží, 

následovaná dvěma velkými bouřemi v roce 1287. 

Nedaleko farmářovy louky jsem míjel řádný camp s názvem „Cakes &Ale“, což doslova 

přeloženo znamená „Koláče & Pivo“ a s vědomím, že na kole můžete všude, jsem zajel dovnitř 

abych porovnal cenu a vybavení. Projel jsem celý camp a k obrovskému údivu jsem narazil na 

dřevěnou chatku, která plnila funkci informačního centra, za války na tomto místě bylo totiž 

letiště.  Zastavil jsem se v recepci, a přestože paní kamsi odjížděla, tak mi půjčila klíč od chatky 

s tím, abych ho po prohlídce hodil do schránky u recepce. V malém domečku jsem se mohl 

v klidu opět ponořit do příběhů letců a místních lidí z období 2. světové války. 
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Malé letecké museum v kempu Cakes &Ale. 

 

Pokračoval jsem dál směrem na Dunwich, míjel zbytky středověkého klášteru a zastavil se na 

občerstvení ve farmářské jídelně. 
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Před sjezdem k pobřeží jsem projížděl Státníní přírodní reservací Westleton Heath. 

Z takovýchto lokalit pochází báječný vřesový med (bohužel kvetoucí vřes není na fotce vidět ). 

Dnes má obec asi 190 obyvatel a jeden kostel. Na snímku je hlavní a jediná ulice, první dům, 

před kterým je položena kotva, je museum. 

V průběhu 2. světová války byla v obci umístěna pozorovací jednotka RAF. V rámci sítě radarů 

po celém pobřeží byl jeden umístěn i v Dunwichi. 

Z kampu v Aldrighamu do obce Dunwich je to 20 km. Větrovka do deště mě přišla vhod. Příští 

den jsem si jel prohlédnout město Leiston a dostal jsem se až k jaderné elektrárně na pobřeží 

Severního moře, v rybářské vesnici Sizewell. 
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Cestou zpátky jsem zvolil trochu odlišnou trasu a opět míjel trosky kláštera ze středověku. 

Úžasná historie na tak malé lokalitě. 

 

Atomová elektrárna Sizewell v je provozu od roku 1996. Po pláži je možné se pohybovat podél 

celé elektrárny. 

Z campu na farmě jsem přesunul svůj bydlík 25 km směrem na sever k rybářskému městečku 

Southwold. 

Je to malé město na pobřeží Severního moře s populací asi 1000 obyvatel. Podle posledního 

průzkumu společnosti Southwold and Reydon Society z roku 2012 o bydlení se uvádí, že 49 

procent bytů ve městě je využíváno rekreanty jako druhý domov. 
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Poté, co jsem si pohlédnul městský campingový areál jsem se vrátil kousek zpátky a zaparkoval 

na parkovišti pro návštěvníky pobřeží, na Ferry Road Car Park. Ráno, když jsem si dělal 

snídani, také vedle mě zastavilo auto s Australany a ti byli nadšeni mým způsobem cestování 

v dodávce po Anglii. Říkali, že přesně tak cestují mladí lidé po Austrálii.  

Po snídani 

jsem se 

vypravil na 

prohlídku 

města, kde 

jsem chtěl 

především 

najít 

námořnický 

klub, který 

velice 

chválil W. 

Sebald. Na 

cestě k němu, na zeleném pahorku Gunhill, jsem narazil na šest 18-ti palcových děl 

připomínajících bitvu u Sole Bay, ve které se v roce 1672 střetli námořní armády Holandska a 

Anglie. Bitva byla krvavá, ale nerozhodná a mnoho těl bylo vyplaveno na břeh. Jen na 

trojstěžníku Royal James, který se vzňal po napadení zápalnou lodí, přišla o život téměř 

polovina z posádky tisíce mužů. Bitvu z tohoto pahorku nejspíše sledovali občané města právě 

z tohoto zeleného pahorku. 

Námořnická čítárna byla založena v roce 1864, v době, kdy začalo námořníků a rybářů v této 

oblasti silně ubývat. Místní i turisté si zde mohou číst denní noviny nebo časopisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Je to jako muzeum, na stěnách visí barometry a navigační přístroje, modely lodí v lahvích a 

skleněných schránkách. V prosklených stolech jsou vystaveny lodní deníky, pojednání o 

plachetnicích, knihy o lodích dlouhých více než tři sta metrů. 

Promenáda podél pískové pláže s 31 m vysokým majákem jehož světlo je vidět až 44 km 

daleko.  

Southwoldská čítárna je umístěna nad pláží s výhledem na moře, otevírá každý den ráno v sedm 

hodin a zůstává otevřena nepřetržitě až do půlnoci. V době mé návštěvy tam seděli dva dědové, 

četli noviny a mě si vůbec nevšímali, nikdo jiný tam nebyl. I já jsem se začetl, ale do popisů 

těch užasných plachetnic a bitvy u Sole Bay. Reference, životopisy kapitánů a místních 

řemeslníků, popisy lodí od plachetnic až po parníky, ale i informace z obou světových válek. 

Např. za té první světové války bombardovali Němci starobylá děla na Gunhillu, protože si 
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mysleli, že se jedná o aktivní opevnění. Po vypuknutí 2. světové války městský úřad raději před 

německými bombardéry děla ukryl.  

 

Podél celé promenády jsem se 

mohl snadno přesunovat na 

kole, zajel jsem samozřejmě i 

do centra městečka. Bylo se 

skutečně na co koukat. 

Největším zaměstnavatel ve 

městě je údajně místní pivovar 

(tvrdí wikipedie). 

Letecké 

museum v hrabství Norfolk a 

Suffolk se nachází v blízkosti 

bývalého letiště RAF Bungay 

na okraji Flixtonu, což bylo asi 

30 km od Southwoldu do 

vnitrozemí, a právě tam vedla 

moje příští cesta. 

 

Přijel jsem pozdě a už 

měli zavřeno. Naštěstí 

jsem při příjezdu k městu 

Bungay projížděl okolo 

campu, a tak jsem se 

k němu vrátil. 

 

 

Vzdušný snímek areálu. 

 

 

 

Museum založené v roce 

1972 je udržované a provozované dobrovolníky s jedním placeným zaměstnancem. 
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Kempování na okraji městečka Bungay bylo v pohodě. Místa dost.   

Nemohl jsem věřit svým očím, přede mnou stála stíhačka, kterou jsem znal, byl to MIG-15, 

jeden z nejrozšířenějších proudových letounů na světě vyvinutý v Sovětském svazu. Stíhačka 

běžně létala v 70. letech i u nás v Československu. 
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Ještě nikdy jsem podobné muzeum nenavštívil, bylo zde stále na co koukat. V jedné z hal jsem 

narazil i na několik dokumentů týkající se československé 311. bombardovací perutě. 

 

Velitel perutě rozebírá plán pobřežního letu. Po velkých ztrátách nad pevninou, byla 311. 

přesunuta nad Atlantický oceán. Ztráty nebylo možné pro Čechoslováky do nekonečna 

nahrazovat, a nad oceánem už tolik ztrát nehrozilo. 

K vidění tu byla neuvěřitelně dobře zachovaná technika, množství dokumentů a snímků. Setkal 

jsem se zde starým pánem (působil v RAF), kterému bylo hodně přes osmdesát let. Doprovázela 

ho jeho vnučka. Nevím, jestli jsem ho potěšil nebo ne, když jsem mu řekl, že vypadá tak starý 

jako ty zbytky letadel z války, usmál se, a myslím, že byl pyšný. 

Samozřejmě, že jsem navázal rozhovor s kurátorem musea a vysvětlil jsem mu co zde 

pohledávám. On mě dal adresu, na kterou jsem mohl napsat a na Františka Donta se zeptat. 

Řekl mě, ať se také poptám, zdali mu nepatří nějaké medaile. Kromě toho mě také řekl, na 

kterém letišti působila československá 311. peruť, bylo to poblíž města Thetford, nedaleko 

odsud. Říkal, že je tam stále aktivní posádka. 

 Kurátor musea mi napsal adresu, na které vedou evidenci 

leteckého personálu z 2. světové války.  

Odznak 8. Americké letecké armády, která 

operovala po celém pobřeží hrabství 

Suffolk a Norfolk. Američané přišli 

v průběhu války téměř o devět tisíc letadel 

a padesát tisíc mužů. 
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Uvnitř v jednom z několika objektů musea.  

Z leteckého musea RAF Bungay jsem odjel směrem k městu Thetford, ale už před vjezdem do 

města jsem z nějakého, dnes nepochopitelného důvodu, zajel k jakési stanici RAF a pokoušel 

se zvoněním u brány navázat kontakt a poptat se, kde že bych našel to letiště. 

 

U brány nebyl žádný strážný pouze kamery, a když se nikdo neobjevoval, tak jsem odjel do 

města Thetford. Bydlík jsem zaparkoval v jedné malé ulici a do středu města odejel na kole. 
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Městečko Thetford má přibližně 25,000 obyvatel a jeho původ sahá až do doby železné, kdy 

zde byla osada. Snímek je ze sobotního trhu na náměstí před radnicí. 

Místní radnice mě zaujala nejen svou dominantou, ale hned třemi podstatnými zjištěními. Za 

prvé, protože byla sobota (byl trh), tak hláška u vchodu lákala na čaj, koláčky a výstavu obrazů 

místního umělce. Tomu se nedalo odolat. Kolo jsem nechal u vchodu a zašel dovnitř. 

Občerstvení nic moc a obrázky místní krajiny na mě dojem neudělaly. Mnohem větší dojem na 
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mě udělala pamětní deska na radnici, která byla věnována našim letcům z 311. perutě. Je 

umístěna vlevo u vchodu, nad lavičkou pod květinami 

 

NA PAMÁTKU 311. ČESKOSLOVENSKÉ PERUTĚ RAF, KTERÁ OPEROVALA ZE 

ZÁKLADNY RAF HONINGTON A 273 LETCŮ, KTEŘÍ POLOŽILI SVÉ ŽIVOTY ZA 

SVOBODU 1940-1945 Desku zde umístili „Svobodní českoslovenští letci v roce 1980“ 

(311. peruť byla založena na letišti Honington v červenci 1940. V listopadu 1940 byla 

přemístěna na základnu RAF East Wretham. Všichni tito letci tu zahynuli během pěti měsíců). 

Třetí a naprosto zásadní 

zjištění na mě čekalo za rohem 

radnice. V suterénu jsem totiž 

objevil „DAD´S ARMY 

MUSEUM“. V prosklené 

skříňce nalevo ode dveří nás 

informují o pořádání 

„Perutího“ koncertu hudební 

skupiny Taverham Band a 

Ženského pěveckého sboru 

RAF Honington u příležitosti 

75. výročí Bitvy o Británii. 

Vstupné 7 liber bude věnováno 

na charitu RAF. 

 Další plakát podává info o 

museu „DAD´S ARMY“ 

(TATÍNKOVA ARMÁDA). 

Tento stejnojmenný BBC TV 

sitcom (situační komedie) v 70. 

letech o domobraně v malém městečku v průběhu 2. světové války. TV seriál jsem sledoval ještě 
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když jsem žil v Anglii, anglický humor 

v tom nejlepším podání. Muži, kteří 

nenarukovali do pravidelné armády zde 

figurují jako beznadějně neschopní, 

avšak nadšení amatéři.  Seriál se natáčel 

právě zde v tomto městečku a byl jedním 

z nejlepších humoristických seriálů vůbec. Nezapomenutelným velitelem čety byl ředitel místní 

banky pan Mainwaring, který se ustanovil velitelem čety domobranců. Jeho bronzová socha je 

umístěna ve městě u řeky. Na YouTube je možné mnohé z těchto programů dohledat. 

Toho dne, ještě odpoledne jsem odjel hledat letiště RAF Honington. Z městečka do vesnice 

Honington to bylo 11 km. U pošty jsem zaparkoval a vydal se po šipce k bráně, u které nikdo 

nebyl. Zvonil jsem a nic. Kamery mě snímaly, ale nikdo se neobjevil. Když tu od silnice 
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přicházela nějaká paní a ta mi sdělila, že stojím u špatné brány, ta správná totiž byla o něco 

dál po hlavní silnici. 

Zaparkoval jsem tedy u té správné brány, která byla otevřená, protože kousek za ní byla závora 

a u ní dva strážní.  

 

Jeden řešil auta a druhý to ostatní. Řekl jsem jim, co chci a oni mě poslali za „dévéťákem“ 

(DVT-důstojník vojenského tělesa). Když jsem se mu představil a řekl co chci, tak on na to, že 

i tady mají museum, ale že je třeba se na návštěvu objednat, což jsem okamžitě udělal na příští 

den. Bylo navečer a já zaparkoval svůj bydlík za poštou, a tam jsem i přespal. 

Hned ráno jsem se dostavil do kanceláře DVT, kde byla paní velitelka. Opět jsem ji vysvětlil 

proč tu jsem, a ona mě řekla ať se postavím na značky kousek za mnou, byly to dvě stopy, a 

podívám se nahoru do kamery, což jsem udělal. Za pár okamžiků jsem měl hotovou ID kartu, 

a tu pověsil jsem si pověsil na krk.  



435 
 

Po chvíli čekání přijeli autem dva seržanti, jeden si přistoupil do mého bydlíku a druhý jel před 

námi. Projížděli jsme mezi kasárnami, kde pochodovali vojáci pod vedením rezavého kníratého 

důstojníka, jenž měl pod paží hůlku a křičel na ně povely. Po chvíli jsme přejížděli letiště. 

Seržant, který seděl vedle neměl námitky proti mému fotografování. 

Letiště už nesloužilo jako standardní vojenské letiště, ale bylo určeno k výcviku regimentu, 

který plnil odlišné požadavky než letci RAF. Jednotka vznikla počátkem 2. světové války na 

základě špatné zkušenosti s obranou letiště na Krétě, kde němečtí parašutisté celkem snadno 

obsadili anglické vojenské letiště. Jeho obrana byla naprosto nedostatečná a koncepce zastaralá. 

Letištní plocha, kterou jsem přejížděl svým bydlíkem. 

 

Místa na okraji letiště, kam za 2. světové války piloti odhazovali neshozené bomby před 

přistáním na ranveji nebyla dosud upravena, ale ponechána přírodě.  

Zastavili jsem u jedné z budov, ve které bylo umístěno nově otevřené museum. Oba dva seržanti 

byli vyučení 

truhláři a v museu 

pracovali na 

přípravě jakési 

výstavy (místo 

cvičení na 

„buzerplace“). 

Jeden seržant se 

mě věnoval, 

prošel se mnou 

celé museum a 

velice pohotově 

odpovídal na mé 

dotazy. Téměř vše 

se týkalo historie 

RAF Regimentu. 

 

 

Obrněné osobní 

auto Rolls-Royce 

z 1. světové války. Původně byla tato obrněná vozidla darována jednotlivými občany nebo 

městy námořnictvu a měla sloužit k ochraně lodí v přístavu. Rychlost 100 km/hod, dojezd 350 

km. Otočný kulomet ve věži (pro 2. světovou válku byla přidána protitanková puška). Motor byl 

6-ti válec s objemem 7.5 litrů. Váha vozidla 1.12 tun. 
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MODLITBA PLUKU RAF 

 

Všemohoucí Bože Pane 

na nebi i zemi tvého Syna Ježíše 

Krista, který nám ukázal cestu 

povinnosti, prosíme tě požehnej 

všem, kteří slouží v Regimentu 

královských vzdušných sil. Pomoz 

nám splnit naši povinnost s odvahou a odhodláním; z tvé dobroty buď naše síla v době 

nebezpečí; opatruj naše blízké v době našeho rozdělení a vytvoř z nás bezpečnou obranu 

těm, které chráníme. Ve jménu Ježíše Krista, našeho Pána tě o to žádáme.  Amen 

 

Pluk plní i jiné 

úkoly než 

pouze strážní. 

Zastupuje 

RAF při 

slavnostních 

příležitostech, 

jako např. při 

pohřbu 

princezny 

Diany v roce 

1997. 
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Takto na příklad 

vypadá výbava 

vojáka, a to vše si 

musí složit do velkého 

ruksaku, o který 

pečuje při přesunech 

na různé mise. A k 

tomu samozřejmě i 

zbrojní a technické 

vybavení. 

(Tak těžký ruksak 

jako oni jsme my na 

vojně neměli!) 

Od 2. světové války 

sloužil pluk na všech 

místech válečného 

konfliktu, např. 

v Iráku nebo 

Afganistánu. 

Snímek dole ukazuje 

jednoduchou a vysoce 

účinnou zbraň, kterou 

nepřítel používal 

k ostřelování 

vojenských táborů. Dělostřelecký náboj je propojen s baterií přes malý kanystr s vodou.  

Kanystr slouží jako časovaný vypínač, protože jakmile z něho vyteče voda (záleží na velikosti 

v něm vytvořeného otvoru), tak se spojí kontakt, elektrický okruh se stává funkční a náboj je 

odpálen. 
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Důležitým posláním 

pluku v těchto 

novodobých válečných 

konfliktech byla jeho 

obranná schopnost 

v případě chemického, 

biologického a 

nukleárního napadení. 

Tato stránka věci mě 

hodně zajímala, neboť 

mi to připomínalo moji 

vojnu u pluku civilní 

obrany v Kutné Hoře. 

Našim posláním byla 

rovněž obrana, ale 

hlavního města Prahy 

v případě útoku ze strany 

NATO. Naše 

zdravotnická rota také 

nacvičovala obranu proti 

biologickým, 

chemickým a jaderným 

zbraním, a protože tomu 

bylo před 50-ti lety 

(1966), tak jakékoliv 

porovnání bylo 

úsměvné. 
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Vystavované exponáty, popisky jednotlivých dějů a událostí (byla zde např. i sekce popisující 

invazi do Československa v roce 1968), to vše bylo tak blízké a reálné, protože to zasahovalo 

už i do současnosti. Oba poddůstojníci byli velice ochotní a věnovali mě hodně času, stále jsem 

se na něco ptal a oni odpovídali. Nakonec jsem se zeptal, jak dlouho ještě plánují, že zůstanou 

v armádě. Oba počítali s tím, že službu prodlouží. Mohlo jim být něco přes dvacet let. 

 

 

 

Po ukončení prohlídky musea jsem odevzdal svoji ID kartu a vyhledal hřbitov obce Honington,              
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neboť jsem očekával, že tam určitě najdu nějaké hroby vojáků a nemýlil jsem se. Řadu 

pomníčků Čechoslováků začínal pomníček leteckého střelce z Nového Zélandu. J.F.Wallace 

přijel ve věku 20 let zemřít do Evropy. Doma vyrůstal v překrásné krajině. Řadu pomníků před 

československými pomníčky začínal jeden kanadský. Navigátor R.J. Archer zahynul ve věku 

19 let. První náš pomníček v řadě nesl jméno 20 letého Jindřicha Liebolda. 

 

Můj nejsilnější zážitek z toho dne byl ale až na jeho závěr. Jak jsem tam tak přečítal jména 

všech těch mladých kluků, tak za živým plotem, kde byla základní škola, vypuknul křik žáků, 

kteří vyběhli ven o přestávce, honili se a hráli fotbal. Bez těchto mladých mužů zde pohřbených 

by asi těžko byl slyšet veselý hlahol školních dětí za plotem. Může se to zdát patetické, ale 

pokud by válka dopadla jinak, ten veselý dětský hlahol by tu asi nebyl. 
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Československá 311. bombardovací peruť v Honingonu v roce 1940. 

https://fcafa.com/2019/11/12/czechoslovak-raf-airmen-remembered/ 

 

Ze hřbitova v Honingtonu jsem odcházel s pocitem dobře vykonané pátrací mise, nasedl do 

bydlíku a odjel za svými kamarády, starými cyklisty, do Woodley, místa, kde jsem bydlel před 

návratem do Československa. U svého přítele Peter.G.Finche jsem se vždy cítil jako doma, on 

jezdil k nám do Krkonoš a já zas, kdykoliv to bylo možné, k němu do Woodley. Každou středu 

vyrážel Petr se svými kamarády na kole a obvykle najížděli 50-100 kilometrů, takže pokud se 

mě podařilo být ve středu u Finchů, tak jsem měl tu čest zúčastnit se vyjížďky „starých pánů“ i 

já. Základní partu tvořili čtyři borci, každému z nich přes 80 let (zleva doprava) - John Lomas, 

https://fcafa.com/2019/11/12/czechoslovak-raf-airmen-remembered/
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Brian Morris a Peter Finch. Chyběl John Tippings, který nás tentokrát měl očekávat 

v oblíbeném starém hostinci The Bell Inn (U Zvonu). Na této lavičce se setkávali každou středu 

dopoledne posledních asi 15 let. Protože každý z nich byl z jiného místa, tak vybrali lavičku 

umístěnou výhodně pro všechny, tak aby každý jel asi 5-10 km sám, než k lavičce dorazil. Daná 

lokalita byla výhodná i z jiného důvodu, nabízela totiž možnost různě dlouhých cyklistických 

okruhů, které ale vždy končili ve stejném hostinci. Poté, co snědli výborné sendviče a vypili 

pár piv, také se zase rozdělili a každý odejel do svého domova. Ať pršelo nebo sněžilo, jeli 

každou středu. Pokud jim bylo 70+, tak jsem měl co dělat abych jim stačil, začal jsem jim stačit 

až teprve když jim bylo přes 80 let. Oni měli totiž naježděno mnohonásobně více kilometrů než 

já. 

 

V hostinci zleva: 

Brian Morris, 

Mick Simmons 

(mladší cyklista 

mého věku), 

John Lomas, 

Peter Finch a 

John Tippings. 

 

 

Jako vždy dobré 

jídlo a pivo 

v hostinci ze 14. 

století -The Bell 

Inn. 
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3. František Dont 

 
Po návratu domů (20.září) jsem napsal na adresu (RAF DISCLOSURE TEAM, ROOM 6 /14, 

TRENCHARD HALL, RAF CRANWELL, SLEAFORD, LINCS NG34 8HB, ENGLAND), kterou mě dal kurátor 

Leteckého muzea v hrabství Norfolk a Suffolk, zmínil cestu do Anglie, vysvětlil svůj poměr k panu 

Dontovi a přiložil kopie následujících dokumentů: 

- Rodný list Františka Donta 

- Rodný list jeho sestry Pavlíny Markelové (Dontové) 

- Rodný list matky mé ženy 

- Rodný list mé manželky 

- Svůj oddací list 

Dále, na radu kurátora musea jsem se poptal na možné medaile pana Donta. 

 

Odpověď byla rychlá, svůj první dopis jsem odeslal 20.října a už 3.listopadu jsem odesílal druhý 

dopis s doplňujícími požadavky: 

- Přiložený šek na £30 

- Kopii úmrtního listu 

- Vyplněnou žádost část 1.  

- Vyplněnou žádost část 2. 

 

Netrvalo dlouho a přišel výpis o zařazení F. Donta do Československé RAF, z kterého 

vyplývalo, že pan Dont vstoupil do RAF v polovině dubna 1945. Shodou okolností jsem téměř 

ve stejný čas získal výpis z Ústavu dokumentace vojenské historie, který potvrzoval údaje 

z Anglie. 

Byl to dost nečekaný závěr mého pátrání, avšak cesta, která vedla k cíli stála za to. I přestože 

František Dont byl západním vojákem jenom pár týdnů, i on skončil někde v uranových dolech 

a ve 42 letech zemřel na rakovinu z ozáření. 
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4. Železná opona 
 

"Napříč celým kontinentem byla spuštěna železná opona." Tato věta Winstona Churchilla, z 5. 

března 1946, zahájila období známé jako studená válka. 

Tvořili ji tři ploty vyrobené z kůlů a ostnatých drátů; rozestup mezi každou stěnou byl 3 m. 

Mezi dvěma stěnami byla rozoraná půda, v niž případný narušitel zanechal svou stopu. Od 

poloviny 50. let byly dráty ve 

střední stěně napájeny 

elektrickým proudem. 

V určitých místech byly 

položeny miny. V polovině 60. 

let byly miny odstraněny a 

silnoproudé elektrické napětí 

změněno na signalizační 

slaboproudé. 

Do 2 km od hranic bylo 

vytyčeno „Zakázané pásmo“, 

v němž nesměl nikdo trvale 

bydlet, vstup byl pouze se 

speciální propustkou a za doprovodu pohraniční stráže. Na toto území navazovalo tzv. 

„Hraniční pásmo“ o šířce dalších 4 km, kde směli žít jen trvale prověření lidé. Vstup cizincům 

byl jen s propustkou.  

Podle posledního průzkumu českého Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu 

zemřelo na hranicích s Rakouskem a Německem na 280 obětí. Jiné odborné práce uvádějí však 

daleko vyšší počty, včetně civilistů (450) a pohraničníků (654). 

 

 
„Svoboda s sebou nese mnoho obtíží a demokracie není dokonalá. Ale 

nikdy jsme nemuseli postavit zeď, abychom udrželi lidi uvnitř, abychom 

jim zabránili odejít“.        J. F. Kennedy 



445 
 

5. Les Noble-korespondence 

 

 

Milý Joe,   Buckurst Hill                     

     17.6.78 

Omlouvám se za opožděnou odpověď. Na farmě ti 

to určitě připadá divné, ale je pěkné, že jsi zpět u 

táty a maminky, a mezi svými lidmi. Rovněž máš 

možnost lyžování a snad potkáš i tu mladou dámu 

z Rakouska (s Lesem jsme jednou o polední 

přestávce, ve sportovním areálu Grange Farm, 

viděli okolo nás běžet děvče z Rakouska, což nás 

oba okouzlilo). Je mě líto, ale zemřela moje 

sousedka Maud a její domek se prodal za 14.000 

liber, což je rozdíl od ceny 400 liber, kterou jsem 

platil já za stejný domek (když jej Les kupoval po 

válce). Příklad toho, jak libra spadla. Stále se 

dívám na zápasy kriketu a chodím na procházky.  

Bill Styles tě pozdravuje, vše nejlepší Les. 
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Milý Joe,      Nemocnice Whipps Cross 

       28.11.78 

Píši za svého bratra Lese, který v současné době nemůže moc dobře psát, neboť ve výše 

zmíněné nemocnici (od 18. září) leží s trombózou a musela mu být amputována pravá noha 

nad kolenem. 

Cítí se docela dobře, ale zůstane v nemocnici ještě nějakou dobu, neboť si musí zvyknout na 

protézu. 

ALE! Dobrá zpráva je to, že se budeš brzy ženit, z čehož má Les velikou radost, a jenom by si 

přál, aby v ten významný den mohl být s tebou. 2. prosince na tebe bude myslet a přát ti i tvé 

ženě mnoho štěstí a zdraví v nadcházejících letech. 

Od Lese jsem slyšel, že žiješ v moc pěkném kraji, a také, že musíš být skvělým lyžařem, což je 

zcela jistě báječný sport, o kterém nemám ani ponětí, ani o lyžích nebo o bruslích. 

Les měl vždy radost z tvých pěkných pohledů a zajímavých zpráv, které jsi mu posílal. 

Společně s ním ti přeji všechno nejlepší a ať se ti daří.  Nejvřelejší pozdravy, Bert Noble 

 

 

Kostel v Buckhurst Hill, okolo kterého jsme s Lesem často chodili. Fotku udělal jeho přítel a 

soused Horace.  
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Milý Joe,          5. 2. 79 

Je mě potěšením odpovědět na všechny tvé dopisy, které jsi mi laskavě poslal v uplynulých 

měsících. Daří se mi A1, děkuji, a snažím se vytrvat. Přirozeně jsem pomalý, ale nikam 

nespěchám, moje noha je těsně nad pravým kolenem uříznuta. Děkuji, uhlí mám dostatek. 

V současné době používám elektrické topení. Těším se na Petrovu návštěvu (Petera Finche) a 

jeho fotky. Jak říkáš, přátele, kterým můžeš důvěřovat se těžko hledají. Je mi líto, že musíš 

pracovat tak tvrdě (psal jsem mu, že krmím 44 býků). Doufám, že brzy usadíš své úly, což mě 

připomíná Billa Styles (Lesovi jsem oznámil, že včelařím; náš hlavní zahradník rovněž 

včelařil). Je mi líto, že jsi se naboural do stromu (psal jsem mu, že jsem se v zimě nehodu autem 

a narazil do stromu) a doufám, že jsi se nezranil. Často na tebe myslím, jako opečováváš 

kriketové hřiště na Grange Farm, jak jsi spal na koupališti v šatně, a potom, jak jste s Billem 

vybudovali tvou obývací místnost v té boudě. Jak jsi pracoval na zahradě u toho boháče. Na 

krásné procházky, které jsem spolu a se psem Lucky měli během poledních přestávek. Jak jsem 

říkal Billovi, na Grange Farmě jsme zažili ty nejlepší časy. Collett (manažer) odešel do penze. 

Doufám, že nachlazení tvého děcka je už lepší. Jak ten čas letí, nemohu uvěřit, že už mých 77 

let uteklo, jako voda. Svůj čas trávním četbou o kriketu a sledováním TV, spát chodím okolo 9 

hodiny. Pozemky na všech farmách jsou zastavěny a vesnice Buckhurst Hill se přeměnila na 

malé město. Vyřizuji pozdravy od mé sestry tobě a tvé ženě, tvému tátovi a mamce, sestře a 

švagrovi. 

Nuže Joe, ještě jednou sbohem, bylo mě velikou radostí ti napsat.  

Tvůj věrný Les 
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 6.  Krkonošská „70“ - 1979  

11.   TJ Studenec I    35. TJ Studenec II  

41.  Horská služba Rokytnice n. J.  56. Horská služba Špindlerův Mlýn 

77.  VTJ Kutná Hora    90.         Sokol Černý Důl Horská služba 
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8.  Horská služba Vrchlabí        106.           Slovan Liberec atletika  

 121.                    TJ Jičín horolezci        158.  Horská služba Harrachov 

172.  Horská služba Pec pod Sněžkou        181.  Sokol Nová Paka  
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       284.      TJ Jiskra Rudník HO        311.    TJ Slovan ÚV ČSTV- zakladatelé 

VTJ Kutná Hora (77) – vojenský útvar ve kterém jsem sloužil 

Rudník (284) a Hostinné (328) – oddíly za které jsem běžel v roce 1980 a 1983 
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328.   TJ Tatran Hostinné 

Občerstvení na 

Špindlerově 

boudě.  

Lokalita 

snadno 

přístupná pro 

domestiky se 

zásobami. 

Silnice ze 

Špindlu vede 

až sem na 

hranici 

s Polskem. 

Každé družstvo 

tam mělo své 

vlastní 

občerstvení. 
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Výpis výsledků připravil Jarda Hák, 

sekretář oddílu TJ Studenec. 

 

 

 

 

 

 

Pamětní odznak 
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7.  Starobylá Slezská cesta přes Krkonoše 
 

Nejstarší znázornění Slezské stezky (vede z Čech na druhou stranu Krkonoš do Slezska) je 

známé z mapy pocházející z roku 1568 a zejména z Hüttelovy mapy, která je o něco mladší. 

Cesta se stala osou, podle níž byly východní Krkonoše osídlovány. Moje vzpomínky se váží 

pouze ke krátkému úseku ze Strážného po Luční boudu, oblast, kterou jsem mnohokráte prošel 

pěšky nebo na lyžích, jako turista nebo na motocyklu či autem, jako lesník. 

Pomníček v místě hromadného hrobu zajatců 

z 2. světové války ve Strážném byl odhalen 

v květnu roku 2003   

Ve Strážném, od roku 1941 živořily desítky 

spojeneckých a sovětských válečných zajatců, 

kteří zde pracovali v lesích a v blízkém 

vápencovém lomu. O vztyčení pomníku se 

zasloužila paní Janina Černá, která sama 

prošla sovětským pracovním táborem na 

počátku války, než se jí podařilo vstoupit do 

Svobodovy armády.  

„Po roce 1945 jsme s mužem koupili tady ve 

Strážném chalupu a při procházkách v okolí 

jsem se zajímali také o původ podivných 

baráků v lomu. Postupně jsem se dozvídali o 

zajatcích, o jejich pokusu o útěk, o omrzlinách 

i věčném hladu. Doufala jsem, že se mi podaří 

získat nějaké konkrétní informace v našich i 

zahraničních archivech. Ale marně. Rozhodla 

jsem se proto zbudovat pomníček, a alespoň 

tak připomenout kolemjdoucím, že tady 

v nelidských podmínkách umírali lidé. 

 

 

Hříběcí bouda byla vůbec jednou 

z prvních horských stavení 

v Krkonoších. Protože ležela na 

počátku „staré slezské cesty“, která 

vedla už od 10. století přes hory i 

Sněžku, začala brzy poskytovat i 

pohostinské služby. V roce 1898 ji 

poničil požár a od té doby prošel 

objekt mnoha přestavbami. Bouda 

nejdříve patřila vrchnosti, která zde 

chovala hříbata. Právě odtud 

získala původní německý název 

Füllenbaude  
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Vlasta Burian pobýval na Hříběcí boudě v letech 1949 až 

1950. Král komiků si zde léčil bolavou duši, v té době měl 

totiž v Praze zákaz činnosti. Kvůli údajné kolaboraci s 

nacisty nesměl hrát divadlo, nesměl točit filmy. Jeho 

nepravdivé obvinění dnes historici vyvracejí.  

Vlasta Burian po válce prožíval kruté časy. V prvních 

týdnech po osvobození slavný komik dokonce sdílel 

společnou celu s esesáky. Zasáhl však tehdejší ministr Jan 

Masaryk a nechal Vlastu Buriana propustit. Soud ho dvakrát 

osvobodil, ale po negativním ohlasu v tisku musel Burian na 

několik měsíců do vězení. Dostal pokutu půl milionu korun 

a přišel o svou vilu. Po propuštění z vězení nesměl obnovit 

své divadlo a stát mu zabavil prakticky veškerý majetek. Pět 

let nesměl vystupovat. Musel vykonávat tvrdou manuální 

práci, například pracoval jako vážný v severočeských 

dolech. Pak jako poslíček pracoval na horských chatách, kde 

jezdil s autem pro rekreanty ROH nebo v kuchyni škrábal brambory.  

 

 

Zadní Renenerovky, jedna z nejhodnotnějších travních lokalit v národním parku. Od 16. 

století se louka pravidelně spásala, což umožnilo výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů. 

Při pohledu na zdejší louky málokoho napadne, že před stovkami let tu rostl téměř neprostupný 

les. První osadníci se podél stezky usídlili před čtyřmi stovkami let, enklávy nesou názvy 

známých dřevařských rodů: Lahrovy boudy, Přední a Zadní Rennerovky.  

„Nemáme žádné doklady, kdy přesně byly enklávy založeny. Zřejmě vznikly živelně, původně 

zde žili dřevaři, na vykácených loukách začali chovat dobytek a tím zabránili tomu, aby se tam 

les vrátil. S velkou pravděpodobností zde lidé bydleli už na konci třicetileté války,“ tvrdí Jiří 

Louda, historik Krkonošského muzea.  

Luční enkláva (louka obklopena lesy) Zadní Rennerovky. 

„Muži dělají za řečí tečku, ženy dvojtečku.“    Vlasta Burian 
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Rennerovky v nadmořské výšce kolem 1 200 metrů zůstávají i na jaře pokryté silnou vrstvou 

sněhu a turisté na běžkách nejsou v závěru dubna ničím výjimečným. Právě tady je dodnes 

nejvíc cítit atmosféra starých Krkonoš. Kromě několika horských bud tu není mnoho zastávek 

pro turisty a chybí velké moderní hotely. 

 

Duben 2017 stezka nad švédským křížem.              Stejný den na Zadních Rennerovkách. 

Strážné tou dobou bylo bez sněhu. 

 

I když je Slezská cesta známá hlavně jako přeshraniční obchodní trasa, podle Jiřího Loudy 

neměla zdaleka takový význam, jaký se ji velmi často přisuzuje: „Z hlediska zahraničního 

obchodu je naprosto nepodstatná. Zaměňuje se s dálkovou obchodní cestou do Slezska, která 

vedla přes Náchod. Tehdejší význam krkonošské Slezské cesty bych přirovnal k dnešnímu 

přechodu v Harrachově nebo na Pomezních boudách. Určitě to byla cesta, po které lidé chodili 

přes hory, ale sloužila pouze k drobnému obchodu. Byla to zkratka pro obyvatele Podkrkonoší, 

jak se co nejrychleji dostat na druhou stranu hor. Troufám si tvrdit, že například z Jičína do 

Vratislavy by nikdo po této stezce nevyrazil.“  

Místy hodně příkrá trasa umožňovala přechod pouze pro pěší, těžké vozy by tudy neprojely. 

Mnohem pohodlnější a frekventovanější byla přeshraniční cesta přes Libavské sedlo a 

Královec, zásadní spojnicí s Kladskem představovala stezka přes průsmyk Branka na 

Náchodsku. Že význam krkonošské Slezské cesty nebyl příliš velký, dokládá podle historika 

také skutečnost, že podél ní nevzniklo žádné velké sídlo. 

Důležité obchodní trasy přitom většinou znamenaly 

impulz pro založení hradiště a později města. 

„Kolem Slezské cesty žádný hrad není, Vrchlabí bylo v 

té době malou vesnicí. Kolonizace podél cesty do hor 

nepokračovala,“ poznamenává Louda. 
 

 

Chalupa na rozcestí (Bufet na rozcestí) 1350 m 

Pozemek, na kterém dnes bouda stojí, si v roce 1934 

pronajal Hugo Mitlöhner, který zde postavil dřevěnou 

boudu s názvem Buffet. Roku 1946 byli Mitlöhnerové 

odsunuti a v roce 1953 Buffet připadl státnímu podniku 

Restaurace a jídelny, jako středisko Klínových bud. 

Buffet 21. srpna 1979 vyhořel, a to společně s téměř již 

dokončenou novou chalupou. Na jaře 1980 začala 

výstavba nové chalupy, která na místě stojí stále v téměř 

nezměněné podobě. Otevřena byla v prosinci 1980. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Restaurace_a_j%C3%ADdelny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%ADnov%C3%A9_boudy
https://cs.wikipedia.org/wiki/1980
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Výrovka, 

bouda 

vznikla v 

18. století. 

 

Snímek z 

počátku 

20. století 

pořídil 

Hans 

Bönsch. 

Rodina 

Steinerů, 

která 

prodejní 

přístřešek 

založila, 

přišla do 

Krkonoš s prvními dřevaři z Alp v 16. století Pro svoji polohu se přístřeší stalo vyhledávaným 

místem financů, což se rodině nelíbilo a na začátku 19. století bylo zbouráno. Později bylo 

přístřeší znovu postaveno, neboť na tomto strategickém místě chybělo. Anna Steinerová se 

provdala za Hanse Bönsche. 

Provizorní přístřešek s jednoduchým pultíkem a lavicemi z hrubě opracovaného dřeva, sloužící 

rozvíjejícímu se turistickému ruchu na exponované křižovatce horských cest od Pece pod 

Sněžkou, Vrchlabí a Špindlerova Mlýna k Luční boudě a na Sněžku téměř půl století, už snad 

ani skrovněji zařídit nešlo. Dlouholetá provozovatelka Anna Bönschová přejala „podnik“ po 

své matce Marii Steinerové, která měla c. k. koncesi na obchod s pálenkou a drobným 

občerstvením, sestávajícím z nabídky chleba s máslem a několika druhů domácích, povětšině 

kozích sýrů, piva a ovocných šťáv. Záhy přibylo i „zboží ozdobné“ – jednoduché suvenýry z 

klečového dřeva, fialkový kámen (porostlý řasou, za vlhka vonící), různé přívěsky a taky 

pohlednice. Steinerové, kteří založili na dnes opuštěné a zalesněné enklávě na Pustém svahu 

Steinerovy Boudy, přišli do Krkonoš s prvními dřevaři z Alp v 16. století. Životní příběh matky 

a dcery z kiosku na Výrovce, které sem denně docházely z domku v údolí, v sousedství dnešního 

hotelu Děvín, obtěžkány krosnou s čerstvým zbožím, svědčí, že to byli skromní, houževnatí a 

pracovití horáci.  

Bratři Bönschové z Luční boudy dlouho usilovali o pronájem pozemku od maršovské vrchnosti. 

Chtěli vybudovat přístřešek pro koňské spřežení pro chvíle nepohody. Roku 1926 lyžařský 

odbor Svazu československých důstojníků nechal postavit roubený horský hotel Výrovka a 

Ministerstvo národní obrany hned vedle Havlovu boudu, jako výcvikovou základnu, nesoucí 

jméno po brigádním generálu Františku Havlovi, velitel zemského ženijního vojska, jenž 

poskytl účinnou pomoc při výstavbě Výrovky. Za druhé světové války se Výrovka i Havlova 

bouda ocitly pod německou vojenskou správou a hospodařili v nich již zmínění bratři 

Bönschové, kteří snad dostali boudu do správy jako kompenzaci za českým vojskem vypálenou 

Rennerovu a Luční boudu. Po válce ji převzala československá armáda, nájemcem se stal Jan 

Duben, který tady působil už za první republiky. Vojsko zde pořádalo lyžařské kurzy budoucích 

lyžařských výcvikových instruktorů.  
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Havlova bouda s Výrovkou z roku 1923. 

 

17. října 1946 vypukl na Výrovce požár. Hořet začalo v dřevěném skladišti, rozděleném do tří 

prostorů. V jednom z nich byl zaparkován traktor, v dalších byly uskladněny pohonné hmoty, 

barvy dehet, asfalt a bavlněné hadry na čistění motorů. Garáž byla v tom čase po dobu jednoho 

týdne vytápěna nechráněným ocelovým košem, kterému se říkalo koksák. Důvodem bylo 

snadnější startování motoru traktoru. Nájemce boudy pan Duben si byl nebezpečí požáru 

vědom, a tak nařídil zaměstnancům, aby na topení v garáži přísně dozírali. Inkriminovaného 

dne zatápěl 15. letý Štefan Zbončak mezi 17-18 hodinou a hořet začalo ve 20 hodin. K hašení 

dorazili hasiči z Pece pod Sněžkou a Špindlerova Mlýna. Hasilo se kýbly. Dřevěná Výrovka 

shořela a zděnou Havlovu boudu se podařilo zachránit. Havlovu boudu pravděpodobně někdo 

úmyslně zapálil 6. února 1947. Vyhořela a už nebyl obnovena.  

        Snímek provizorní Výrovky je z roku 1960. V pozadí je Zadní Planina 1423 m. n. 
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Až do 90. let minulého století sloužila návštěvníkům provizorní útulna z bývalé kůlny, než ji 

nahradila diskutabilní architektura současné Výrovky, pohrobek socialistické výstavby. Ze 

svých turistický výletů v létě, lyžařských cest i závodů v zimě, a nakonec i z období zalesňování 

vrcholových partií klečí, jsem dobře poznal pouze toto velice užitečné provizorium.  

V provizorním stavu zůstala až do roku 1990, kdy ji nahradila nová stavba. 

Nová bouda Výrovka. 

Od Výrovky vede stezka nahoru, po úbočí Liščí hory a v úseku nad Modrým dolem prochází 

úsekem, ve kterém výška nafoukaného sněhu v jarním období dosahuje i několika metrů. 

 

    S Jirkou Koberou na trase od Výrovky k Luční boudě, nad Modrým dolem, 30.4.2017. 
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Stezka protíná sedlo mezi Luční a Studniční horou. Míjí kapličku, o které jsem již psal a 

uvidíme tu i nejbližší ze čtyř bunkrů „řopíků“. Během dvouleté výstavby hraničních opevnění 

před vypuknutím 2. světové války se podařilo dokončit téměř deset tisíc pevnůstek. 

 

Lehké opevnění vzor 37 je železobetonová stavba v rámci výstavby československého opevnění. 

Lidové označení „řopík“ vzniklo již v druhé polovině třicátých let podle zkratky ŘOP 

(Ředitelství opevňovacích prací).  

ŘOP výstavbu řídilo a zadávalo externím stavebním firmám. Se stavbou opevnění je spojováno 

jméno Ing. Stanislava Bechyně jenž vyvinul speciální recepturu portlandského cementu 

(nazývanou A cement). Tento typ cementu měl prodloužený počátek doby tuhnutí, díky čemuž 

bylo zajištěno dobré propojení jednotlivých vrstev betonu, a také se omezilo množství 

hydratačního tepla, vytvářeného při tuhnutí 

 

Luční bouda podle všeho byla pro obchodníky putující do Slezska důležitým bodem. Její počátky 

sahají už do první poloviny 17. století. Tento snímek pochází z roku 2019. 
 

Leží v nadmořské výšce 1410 m, na Bílé louce pod prameništěm Bílého Labe i Úpy. Nejstarší. 

Největší.Nejnavštěvovanější.Nejdiskutovanější. K Luční boudě se hodí mnoho superlativů. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDelezobeton
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_opevn%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98editelstv%C3%AD_opev%C5%88ovac%C3%ADch_prac%C3%AD
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V roce 1869 objevili při přestavbě mlýnice boud kámen s letopočtem 1623 (nebo 1625), tedy 

rokem, který můžeme považovat za začátek nepřetržitého osídlení Luční boudy. Dokazovat by 

to mohla i skutečnost poměrně čilého provozu na „slezské stezce přes hory“ již ve druhé 

polovině 16. století. Na mapě Čech se však objevuje až roku 1720. 

Prvním známým a doloženým hospodářem na Luční boudě byl Christoph Erben. Víme to 

z kupní smlouvy.kterou s ním roku 1707 uzavřela Vrchlabská hrabata Morzinové. 

Obří bouda - pohlednice z roku 1910. 

 

Luční bouda - pohlednice z roku 1915. 
 

Pokračování od Luční boudy do Slezska bylo zpřístupněno teprve v roce 1997. 
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8.  Běžci, který svého času dokázal porážet Zátopka, bylo     

     85 let  
 

Ivan Ullsperger z Jablonce dokázal svého času 

předbíhat i Emila Zátopka. Znají ho stovky 

někdejších učňů jabloneckého učiliště LIAZ. 

Znaly ho stovky atletů z celé republiky jako 

skvělého sportovce, ale i funkcionáře a 

spravedlivého rozhodčího. 

Ale široká veřejnost? Asi málokdo si vzpomene, co 

Ivan Ullsperger, dokazoval v padesátých letech 

minulého století. Totiž, že i mašina Emil Zátopek je 

k předběhnutí. 

Ivan Ullsperger se narodil 1931 v Bulharsku. 

Matka pocházela z Lublaně, otec byl Čech a přišli 

sem žít poté, co se Bulharsko vymanilo z nadvlády 

Osmanské říše a shánělo kolonisty. První školní 

kroky absolvoval Ivan ve slovinském Mariboru, 

ještě před válkou ale s rodinou žil v Rakousku. Už 

od malička přitom musel projevovat svou fyzickou 

sílu. 

„V Rakousku mi nadávali do cizáků. A tak jsem se musel rvát. Vyhrával jsem, což bylo špatné, 

i když jsem měl oporu v mém bratrovi, který tenkrát závodně boxoval. Jednou na mě spolužáci 

poštvali kovářova syna, on byl jinak velice hodný a spíše zakřiknutý. Ale porvali jsme se a on 

nakonec utekl,“ směje se Ivan Ullsperger. 

V deseti ho chtěli do Hitlerjugend, těm ale nerozuměl a neměl rád celý ten humbuk. Navíc cítil, 

že on ke germánské rase nijak moc netíhne. “A tak se rozhodli, že maminka není zárukou, že 

mne bude vychovávat podle říšských představ, dali mě do dětského domova, nosil jsem tam 

uniformu. Naštěstí to netrvalo dlouho, maminka získala místo v Jablonci.“ V roce 1944, přesně 

na Hitlerovy narozeniny 20. dubna, Ivan Ullsperger poprvé uviděl město, které se mu po zbytek 

života stalo domovem: „Ž měl ten jejich vůdce narozeniny, bylo celé město vyšňořené. Takže 

nás tu přivítali pěkně.“ 

Češtinu v podstatě neznal, a tak se na něj i v Jablonci dívali jako na Němce, měl nastoupit na 

německou školu, což také nechtěl. Ale pak přece jen chlapecké touhy zvítězily a Ivan nastoupil 

k německým modelářům. Chodil do zámečku, který zná snad každý Jablonečan i mnohý 

přespolní, do sídla někdejšího spolku Schlaraffia, který dodnes stojí u autobusového nádraží: 

„Měli to tam krásně vybavené, koukal jsem jako v Jiříkově vidění.“ 

Přišel konec války a mladý Ivan se potlouká kolem zámečku, který je zavřený a hlídaný Čechy. 

„Tak já na ně slovensky, aby mě pustili dovnitř. A oni pustili, mohl jsem si vzít spousty matriálu 

na modely, jen motorky mi zakázali,“ 

Začal obdivovat cyklistiku. Chlapci nejen z Jablonce za ním chodili pro rady i opravy svých 

strojů a sem tam Ivanovi přinesli nějaký díl z bicyklu: „A já si postavil svoje kolo a jezdil jsem 
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jako blázen. Tehdy se začal jezdit závod Praha Varšava a já jsem ho chtěl jet už jen z hecu. Ale 

kolo mi ukradl.“ 

Hodně četl. Protože uměl skvěle německy, těsně po válce měl v Jablonci, odkud bylo odsunuto 

do té doby většinové německé obyvatelstvo, doslova žně. Přečetl snad všechny knihy Karla 

Maye, ale i sportovní ročenky, kde ho zaujaly články o Paavo Nurmim, před válkou 

excelentního finského atleta (devět zlatých a tři stříbrné medaile na olympijských hrách v letech 

1920 až 1928).  

Již tehdy získává přehledy o stravování, návycích, vitamínech. To vše zúročil v dalším životě: 

„Zjistil jsem, že mám stejné rozměr jako Nurmi, jen lýtka jsem měl trochu slabší. A protože 

kolo bylo pryč, rozhodl jsem se, že začnu běhat. Mým hrdinou byl řecký voják, který běžel do 

Marathonu.“  

Ivan nastupuje do Armádního tělovýchovného klubu (ATK), kde 

se potkává s Emilem Zátopkem. S Emilem se ale déle zná 

z běžeckých tratí: „V ATK se z nás stali parťáci, kamarádi.“ 

Spolu trénovali, žili i v jednom bytě. „Chvíli jsem u Zátopků 

bydlel, ale mamince se to nelíbilo. Tak jsem se zase odstěhoval, 

i když to bylo oběma líto.“ 

V roce 1950 se koná Mistrovství Evropy v atletice v Bernu. 

Zátopek jede, Ullsperger zůstává doma. „Mrzelo mě, že mě 

nevzali, i když jsem měl limit.“ Na Letních olympijských hrách 

1952 v Helsinkách Emil Zátopek září, Ivan zůstává 

doma…Zatím. 

Trénuje dále a upnul se na LOH 1956. První srážka se životem 

přichází na Ivana několik měsíců před uzavřením limitů pro 

LOH. V roce 1955 musí na dvě operace s kýlou. „Máš po 

sezóně,“ řekl Emil (Zátopek). „Ale já mu řekl, že si udělám limit 

na olympiádu do konce sezóny.“ Po operaci se vyptával, co 

všechno může dělat, úplně změnil přípravu. „Emil viděl, jak 

běhám čtyři týdny po operaci. Ale uběhl jsem Běh Rudého Práva. Přemluvili mě. Abych závodil 

v hlavním závodě a já ho doběhl v pohodě.“ 

Na řadě je mezinárodní atletický závod s Maďarskem. Ivan neběží kvůli rekonvalescenci. 

Soustředí se na tradiční běh Běchovice. „Ivane, my bychom souhlasili s Běchovicemi, ale slib 

nám, že neuděláš rekord trati. Aby nebylo jasné, že máš formu,“ velí shora. Ale Ivan to neslíbil. 

„Druhý den staršina říká, že mám zákaz běžet. Proč?  Najednou jsem zahrál na jinou notu: 

Soudruhu plukovníku, má státní výbor možnost armádnímu týmu rozkazovat?“ A plukovník 

s politickým zástupcem rozhodli ať běžím. Rekord jsem překonal, jen vedle mě jela pořád 

sanitka,“ směje se atlet. 

Blíží se konec sezóny. Utkání s Anglií, Ivana nenominují, byť chce udělat limit na olympiádu. 

„Kdo v tom měl prsty, nevím. Chlapi cestou z Anglie napadli Emila, že za tím je on, ale to 

podle mě nebyla pravda.“ Co teď, limit potřebuje. Ale blíží se druhá operace kýly. 
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Postupuje do běhu L´Humanité v Paříži. „Pole běželo, utíkal nám Polák. Rozjel jsem to. Až 

moc rychle jsem ho dohnal, měl jsem toho za chvíli plné zuby. Dohnal nás i Emil. Ten nakonec 

vyhrál, Polák byl druhý, já třetí.“ 

Armádní přebor přespolního běhu 

v Českých Budějovicích. „Zdálo se 

mi, že běžíme pomalu, běžel jsem 

vepředu s Emilem. Viděl, že se 

vyloženě flákám, a on běžel. Sjel mě 

a já začal běhat, už jsem byl čtyřicet 

metrů před Emilem. Zvolnil jsem a 

Emila mně začal dotahovat. Znovu 

jsem zabral.“ Na cílové rovince jsem 

první. Ale bylo to velice rozpačité, 

lidé rozčarovaní, ani netleskali. „Při 

vyhlášení vítězů měla malá holčička 

dát kytičku vítězovi, ale běžel 

k Emilovi. On jí říká, že ji má dát mě 

a ona se rozbrečela. Byl jsem až zklamaný, že to tak dopadlo. Dokonce i moje sestra mi 

vynadala, že jsem Emila porazil,“ vzpomíná Ivan Ullsperger. 

Při přeborech v Brně Zátopek říká Ivanovi: „Poběžíme pět 

kilometrů, poběžím naplno tři kilometry, pak do toho dáš 

vše ty. Vyhrál jsem asi o patnáct vteřin.“ Olympijský limit 

zvládne Ivan na závodech v Kladně. 

Jer jaro, olympiáda v Melbourne se kvapem blíží. 

S manželkou Ivan Ullsperger rád jezdí na kole, nejen pro 

formu, ale i kvůli faktu, že je to zadarmo. „Tak jsme také 

jeli z Turnova do Jablonce. Makal jsem, makal, bylo mi 

trošku nevolno, doma jsem měl vyšší teplotu.“ To trvalo pár 

dní, než přišel na ošetřovnu. Lékař mu doporučí dva dny 

klidu a Ivan odchází. „mezi dveřmi mě chytil lapiduch a že 

mám injekci proti tyfu. Ještě jsem si šel zaběhat. Najednou 

jsem se začal klepat, bylo mě strašně zle, a tím to začalo. 

Doktor, že to nic, ať si odpočnu.“ Snažil se běhat, hlava ho 

ale pekelně bolela. Jel do nemocnice. „Očkovali vás proti 

tyfu, vy jste byl ale nemocný, to se nesmí. Buďte rád, že žijete, na 98 procent to končí smrt a 

vy žijete,“ vysvětlil mu primář. 

Trénuje, ale už to nejde. „Byl jsem v olympijském družstvu, ale nešlo to. Tak jsem se rozloučil.“ 

Výkonost se vytrácí. Přesto se Ivan dostal zpět na určitou roveň. Velká cena Bratislavy 

družstev. „Já šel jako náhradník. Prosil jsem, ať mě tam nedávají. Tam mi Emil řekla, že patřím 

do starého železa. Od té doby ho družstvo nemělo rádo. Rozkřiklo se to před mistrovstvím 

republiky.  

Reprezentanti začali Ivanovu fandit, Emila neměli rádi. „Tehdy poprvé jsem si řekl, že musím 

běžet proti Emilovi. Věděl jsem, že nejsem a asi už nikdy nebudu stoprocentní. Ale věděl jsem, 

jak Emil běhá.“ 
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Věděl, že Zátopek má krizi kolem 7 až 8 

kilometru.  „Vyběhli jsem, lidé začali 

fandit Ivane, Ivane, bylo mi to až trapné. 

Krize na Emila opravdu přišla, předběhl 

jsem ho, stadion řval. Pak se Emil vzchopil. 

Zmírnil jsem schválně, aby mě dotáhl. 

Kuse před koncem jsem se tvářil, že toho 

mám plné zuby a čekal jsem, že Emil 

nastoupí. Posledních dvě stě metrů už jsem 

mu utekl.“ I tak zůstali kamarádi. 

Ale už to tak neběhá, výsledky jsou stále 

horší a horší. „Nemohl a stále nemohu jsem spát, třeba jen dvě hodiny, hlava urputně bolí. Když 

jsem nemohl spát, pořád jsem pracoval na zahradě. Tak, že lidé ji obdivovali.“ 

Po nemoci a pobytu v nemocnici si pomalu zvyká na námahu a za chvíli zjistí, že to není tak 

hrozné. Nastupuje do učiliště LIAZ jako instruktor jemné mechaniky, tím byl vyučen. Rozhodl 

se, že bude vychovávat sportovní mládež podle sebe. „Bojoval jsem vždy proti celku. I na 

učilišti jsem měl jinou představu tréninku.“ 

Posílají ho zklidnit situaci do Dětského domova v Jablonci, kde v té době zasahují i policisté. 

„Děti neměli ani ponožky do bot. Tak říkám vychovatelkám, ať sepíšou seznam. Šel jsem s tím 

na výbor a spustil jsem tam.“ Před Vánocemi už je v ústředním skladu inventura, že prý nic 

nevydají. „Dostal jsem to jako stranický úkol, i kdybych měl volat na ÚV,“ vymýšlí si Ivan a 

uspěje. „Dostali jsem všechno, ale jako odvézt? Bylo toho na náklaďák. Volal jsem, že 

potřebujeme náklaďák do Rychnova k vlaku. Děti i vychovatelky byly šťastné.“ 

Mnoho svěřenců Ivana Ullspergera se stalo reprezentanty. Ale i Ivan se pomalu dostává do 

formy a začíná soutěžit ve veteránských kategoriích. „Kamarád přišel s tím, že se chystá série 

závodů k 30. výročí konce války s vrcholem v Japonsku. Tak jsem se přihlásil do celého seriálu 

a všechno jsem vyhrával.“ Postupuje do Japonska. Závody jsou brány jako neoficiální MS 

v atletice. 

Ivana ale přepadly problémy se žaludkem. „Dlouhou dobu se to nelepšilo, říkal jsem si, že 

nestihnu snad ani to Japonsko.“ Atleti si musí cestu zajistit sami, včetně jídla na cestu. „V 

obchodě jsem si koupil jen dva balíčky karlovarských sucharů.“ 

Na lodi do Japonska bylo všem špatně, jen Ivanovi se konečně udělalo dobře. „Nikdo moc 

nejedl, tak jsem si bral jídlo od nich, i do zásoby. Běhal jsem na lodi. Koukali na mě jako na 

blázna, pak začali běhat taky.“ Už v dějišti mistrovství běhal v parku, po ulici, lidé mu tleskali. 

K výkonu jej vyhecoval přílet západoněmecké výpravy. „Přiletělo obrovské letadlo. Japonci je 

vítali jako bratry ve zbrani. Ve mně hrklo. Vadilo mi, že je tak vítají. Řekl jsem si, žádný 

Němec, žádný Japonec nesmí být přede mnou.“ A tak nějak samo sebou závod na 25 kilometrů 

vyhrál. Jeho jméno je zvěčněno v publikaci vyšlé k MS. Na prvním místě ve své kategorii. 

„Dokázal jsem běhat poctivě, i za veterány jsem běhal stejné nálože jako v armádě. Na 

olympiádu bych měl na špičku. Bez bobulí, nepil jsem ani kafe.“ 

Zprávu o úmrtí Ivana Ullspergra přinesl tisk Nové Jablonecko 14.6. 2017 
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Zleva doprava: 

Václav Poláček, Ivan 

Ullsperger, Karel 

Holomek a Jaromír 

Krupka. V roce 1951 

běželi štafetu 4x1500. 

Tento snímek byl 

vyhotoven v roce 

2010 u příležitosti 

návštěvy Karla 

Holomka z Kanady, 

kam se ještě před mým 

příchodem do 

Jablonce odstěhoval. 

 

8 b.   Anglický tým v běhu na lyžích 

Peter Finch a jeho 

bratr Brian na svém 

prvním lyžařském 

výcviku v Krkonoších 

v roce 1982. První 

Peterova otázka byla 

„na co jsou tyhle 

věci?“ a ukázal na 

lyže a na hůlky. 

 

Ten výlet si pamatuji 

dobře. Na letišti 

v Praze se Peterovi 

ztratil kufr, ale byl 

tam jiný, naprosto 

stejný, který patřil nějaké paní. Její adresa byla uvedena na visačce, a tak jsme vzali její kufr a 

vydali se na Slapy, tam totiž bydlela. Přijeli jsme do jakéhosi parku, kde stála stará vila. 

Zazvonili jsme, otevřela nám paní a s omluvou ukázala na Peterův kufr, prostě si jej na letišti 

spletla. Pozvala nás dál a otevřela láhev whiskey. Peter i Brian s radostí přijali, ale já jako řidič 

nemohl. Peter ji rozpovídal, uměl to. Všude ještě byli Vánoční ozdoby. Paní měla dánský 

cestovní pas, a právě se vrátila z návštěvy své sestry ve Stratfordu on Avon v Anglii. 

V místnosti s ní byla její dcera, která se vrátila z návštěvy svého otce v Austrálii. Paní nám 

vyprávěla, že před 2. světovou válkou se provdala do Československa za průmyslníka, který 

vlastnil továrnu. Po válce jim všechno komunisti sebrali a nechali pouze tento dům. Po nějakém 

čase se manželé rozvedli a pán emigroval do Austrálie. Paní zůstala v Československu kvůli 

dětem, protože si myslela, že zde budou mít lepší vzdělání.  

Peter a Brian si to užívali, popíjeli a ochutnávali vánoční lahůdky. Já jsem z toho nebyl moc 

nadšený, spěchal jsem domů a jízda na sněhu za tmy mě radost nedělala. Ještě ten večer jsem 

s nimi jel na ples do sousední vesnice. Přijeli jsme domů, a ještě ten večer jsem s nimi jel na 

ples do Prosečného. Zážitek, který si Peter pamatuje dodnes! 



466 
 

9.    František Vaculík 

 

František Vaculík v myslivecké uniformě 

 

František Vaculík (1921-2011) 

V letech 1938-1942 absolvoval Vyšší státní lesnickou školu absolvoval. V roce 1946 se stal 

lesním adjunktem pro lesy hraběte Kinského v Chlumci nad Cidlinou. Od roku 1947 se podílel 

na správě Městských lesů Dvůr Králové. 

Od roku 1962 působil u VčSL-Závod lesnicko-technických meliorací (LTM) ve Vrchlabí jako 

inspektor biologické (převážně lesnické) činnosti závodu. V této funkci připravoval Speciální 

hospodářské plány (SHP) pro břehové porosty, ochranné lesní pásy nebo obnovu lesních nebo 

účelových porostů biologickou rekultivací na druhotných půdách po těžbě nerostů. 

Pro přípravu SHP úzce spolupracoval s výzkumnou stanicí VÚLHM Opočno v Orlických 

horách a Ing. Theodorem Lokvencem CSc., jehož vědecko-výzkumná studie tvořila podklad 

k vypracovávání Rámcových směrnic pro vysokohorská zalesňování v oblasti nad lesní hranicí 

v Západních a Východních Krkonoších. 

Obdobný postup byl zvolen při vypracování Rámcových směrnic pro vyhotovování SHP pro 

hospodaření a břehovými porosty a mimolesní vysokou zelení. 

Celková rozloha oblasti nad horní hranicí lesa v Krkonoších, svěřená do péče odd. biologické 

činnosti Závodu LTM Vrchlabí činila 4153 ha z toho porostní 3770 ha s celkovým rozsahem 

rekonstrukce obnovy lesních porostů v pásmu kosodřeviny a zakrslých smrčin na ploše 908 ha, 
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v minulosti poničených vypalováním, výsekem, pastvou, dobytka a koz, včetně sklizní sena 

místních panských dominií a další intervenční lidskou činností v průběhu několika století. Po 

konzultacích se správou KRNAP byla celková plocha snížena na 662 ha. 

Po odchodu do důchodu pan Vaculík dojížděl do lesní školky v Kunčicích, kde se zapojil do 

pěstebních prací. Ve školce jsem tehdy mistroval a na spolupráci s tímto skvělým člověkem se 

nedá zapomenout. 

Několikrát jsem ho navštívil ve Dvoře Králové a mám velice dobrý pocit z toho, že jsem mu 

stačil poděkovat za vše co pro mě udělal dříve, než jeho duše odešla do hor. 

V březnu 2010 mě zaslal 

k mému svátku Josefa tento 

dopis. Přiložil k němu i své 

vlastní vzpomínky na 

Krkonoše, v kterých prožil 

mnoho krásných dnů: 

„Až na vrcholy hor, 

kam chodí vítr spát, 

v klečovém lánu 

večernice lože ustýlá, 

andělskou perutí ticha 

přikryt usíná. 

Chodím tam rád, obdiv 

horské kráse vzdát, 

když jitřní slunce její 

zelený háv stříbrem 

zdobívá, pěvuška 

podhorní svou písní 

horské ráno přivítá. 

Na údolní nivě lesa 

s lemem starčků a 

konopáčů motýlí 

posvícení slaví 

baboček a tmavých 

okáčů roje, jeví radost 

ze života, z harmonie 

přírodního děje. 

Vzdechy života lesa 

vánek s šerosvitem odnese, jeho mlčení víc, než šepotu porozumí, navždy utají, 

jeho duši k nebi povznese. 

Až na vrcholy hor, kam chodí vítr spát, tam chodíval jsem rád; nyní v duši klid, 

už jen vzpomínat.                   Západní Krkonoše, alpinské pásmo. Srpen-září každoročně.“ 
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Večer na horách    

Carissimi,  

zvláštní pocity ve mně 

vyvolával podvečerní čas 

v Krkonoších, kdy na 

Českém hřebeni předával 

den vládu nad krajinou 

stejně mocné partnerce-– 

noci. Totéž prožívám při 

zahledění a zamyšlení nad 

snímkem, který mě na ta 

místa opět zavádí. 

Zlatý sluneční kotouč se už 

odkutálel po západním 

svahu Lysé hory, aby 

pozlatil vrcholek Ještědu a 

konečně zmizel za 

vzdáleným obzorem. 

V tento čas se za 

východním okrajem 

Kotelního masivu ke 

spanilé jízdě hvězdnou 

oblohou chystal noční 

nebeský jezdec. Od 

výjezdu ho dělila už jen 

krátká chvíle. Při pohledu 

do kraje se v lehce zarudlé záři na obloze matně rýsoval vzdálený vrch Žalého, Černé 

a Světlé hory, za cimbuřím Kozích hřbetů se tyčil majestát Sněžky s jejími společnicemi 

Studniční a Luční horou. Tato záře byla od minuty k minutě sytější, aby se zjasnila, 

potom rozplynula po celé klenbě oblohy. 

Tu se náhle s pozadí Kotle vyhoupl měsíc, ohromný, vínově rudý, na nepravidelně 

zubatý Kozelský hřeben, aby na jeho pláni v měsíčním jasu roztančil festival bílé noci. 

To už jeho zvídavé oči nahlédly až na dno všech krkonošských jam, aby potom stoupal 

stále výš, pak zrůžověl až zezlatil, aby se kutálel v mihotavém hejnu hvězd, jako 

stříbrná bublina a pokračoval v nekonečné vesmírné pouti. 

Po jižních svazích Lysé hory a Kotle už sjíždějí stíny šerosvitu, aby na úpatí Vlčího hřebenu 

překryly horské sedlo Dvoraček tajemným závojem noci. V tuto chvíli tajuplné přírodní síly 

působí na lidskou duši nejmocněji, aby otevřely prostor mystickým až fantastickým 

představám. Také prostým lidským úvahám o vesmírném Řádu, o člověku samotném, o jeho 

bližních, o jeho přátelích v atmosféře, která lidskou duši povznáší nad pozemšťanské neduhy a 

nedostatečnosti. 

Pohled na ozářená okna Benecka a do Rokytnického údolí ukončuje tu krásnou chvíli zasnění 

či zamyšlení vybízí k návratu do všedního dne. Ale i v jeho realitě, v hlučném zmatku a 

kostrbatosti života se starostmi a rozbitými ideály je krásné žít. Protože stále je tu krásná 

Země a vysoké nebe nad námi, stále je tu překrásný Svět. 
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Básnění nad krásou hor mu zřejmě umožnily prožité pobyty ve srubu školky na Dvoračkách, 

kde pobýval s kolegy, přáteli nebo rodinou, včetně svého jezevčíka. 

Jeho dopis k mému svátku, z března 2010, je psán na dopisním papíru s hlavičkou Řádu sv. 

Huberta v Kuksu, jehož členem pan Vaculík byl. Toto jsou slova Velmistra Řádu Jana Františka 

Votavy (email ze den 10.04.21): 

„Františka Vaculíka jsem měl tu čest poznat a byl to skutečně skvělý člověk. Členem ŘSH byl od 

3.11.1995, pasován na rytíře řádu byl dne 3.11.1998. Jeho číslo v ŘSH bylo 25 a byl tedy 

25.novodobým členem. Zemřel tuším v roce 2011. Několikrát jsem se s ním setkal a vždy byl připraven 

pomoci ve službě řádu, mohl jsem se na něho spolehnout a v těžkých dobách byl jednou z opor řádu“.  

 

Lovecký řád svatého Huberta založil – jak známo – František Antonín hrabě Sporck dne 3. 
listopadu 1695 v Lysé nad Labem. V některých literárních pramenech se mylně uvádí, že 
tento řád byl založen až 3. listopadu 1723, ale toto datum je spojeno se slavností, na které 
přijal odznaky Řádu císař Karel VI. Členy tehdejšího řádu byly významné šlechtické rody a 
panovníci Evropy (např. princ z Modeny, saský princ, Emanuel II. z Bruganzy – infant 
portugalský etc.) Členy řádu byly i ženy. Řádovou insignií byl pozlacený, drahokamy 
lemovaný, oválný medailon se scénou vidění svatého Huberta, zavěšený řetízkem na 
kroužku. Pod medailonem byl pozlacený lovecký roh zavěšený dvěma řetízky na tomtéž 
kroužku. Insignie se nosila připevněna na šesticípé červené rozetě a na levé straně hrudi, 
roztrub loveckého rohu přitom směřoval k rameni. 

Současný Řád svatého Huberta v Kuksu byl ilegálně obnoven ve večerních hodinách dne 3. 
listopadu 1978 (na svatého Huberta) před vstupem do hrobky zakladatele Řádu Františka 
Antonína hraběte Sporcka. Svědčí o tom pergamen, který byl k této příležitosti připraven 
s nápisem tohoto znění: 

 
Ke cti a slávě České myslivosti 

svatého Huberta, patrona všech myslivců 
obnovujeme tímto 

ŘÁD SVATÉHO HUBERTA, 
založený v roce 1695 hrabětem 

Františkem Antonínem Sporckem 

František Vaculík se narodil na Moravě a jeho mluva jej prozrazovala, dokonale korektní 

gramatika a bohatá slovní zásoba laskavé terminologie. Měl rád moravské víno a když nás 
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jednou navštívil 

v Lánově, tak přinesl 

láhev lahodného 

Tramínu červeného, od 

té doby se stala tato 

polosuchá odrůda mým 

oblíbeným bílým 

vínem. 

 Měl rád lidovou 

hudbu, a proto bych 

určitě neuděl chybu 

výběrem Moravanky. 

 

 

Moravanka-To nejlepší z Moravanky 
https://www.youtube.com/watch?v=wtYlBQ6XvZw 

 

9 b.   Výlet do Prachovských skal  - 1988 

 

 

Fotil Christopher Barford. 

https://www.youtube.com/watch?v=wtYlBQ6XvZw


471 
 

10.    Thomas Schlesinger 

Nekrolog 

 

NEW Hampton – Thomas O. Schlesinger, major US armády v penzi, 

zemřel v neděli. 12. února 2012, ve fakultní nemocnici Dartmouth-

Hitchcock, Lebanon, New Hampshire. Emeritní profesor politických 

věd, učil 25 let na Státní universitě Plymouth a od roku 1967-1970 na 

Státní universitě New York. 

 

Narodil se 1925 v Berlíně a do USA se přistěhoval v roce 1940. Za 2. 

světové války bojoval v bitvě u Bulge (Německá protiofensiva 

v Ardénách) a o Most u Remagenu. Zúčastnil se války v Koreji, sloužil 

i u jednotky, která zajišťovala pokusy s atomovou bombou (1953). Dále sloužil jako tlumočník 

generála Arnolda v Rakousku, v Jižní Itálii, Německu a jako instruktor speciální jednotky ve 

speciální válečné škole J. F. Kennedyho. Získal bakalářský titul na Universitě v Marylandu 

(1958), titul Magistr (1966) a titul Doktor (1967) na Americké universitě. 

Dr. Schlesinger po sobě zanechává manželku Patricii, dceru Annie a syna Petera. 

Příspěvky na Stipendijní Fond pro nadané studenty Profesora T. O. Schlesingera, Plymouth 

State University nebo na Radu Pro Světové Záležitosti, New Hampshire, budou vítány. 

(V anglosaském světě bývá zvykem, že známí a přátelé zesnulého zasílají své finanční dary ve 

jménu zesnulého na jím vybraný fond). 

Koncem jara bude oznámena vzpomínková bohoslužba. 

Zveřejněno tiskem Concord Monitor 16. února 2012. 

 

Na západních universitách je instituce sabbatiklů, „velkých sobot“, kdy se pedagog může po 

šesti semestrech na ten sedmý vyvázat z výuky, studijně se něčemu věnovat a nabýt nových sil. 

Profesor na Americké universitě má každé čtyři roky nárok na akademické volno. 

Sabatikl (z latinského sabbaticus, což je z řeckého sabbatikos, a to z hebrejského šabaton, šabat) 

neboli tvůrčí volno je označení pro placené, částečně placené nebo neplacené volno 

poskytované vysokými školami vysokoškolským učitelům za účelem vědecké práce, 

sebevzdělávání, práce na publikaci a/nebo psychohygieny. Trvá obvykle déle než dva měsíce, 

nejčastěji šest nebo dvanáct měsíců. 

Při druhé návště v roce 1997 Patricie vyprávěla :“Syn Peter,  po absolvování university pracoval 

pro charitativní organizaci v Africe. Když jej tam navštívila jeho dívka, tak byla naprosto 

v šoku nad místními životními  podmínkami. Jeden příklad za všechny. Ve vesnici kde syn žil 

nebyla voda a museli si ji přivážet v kanysterch autem od nepříliš bezpečného zdroje. Jednak 

ta byla voda  závadná a někdy se stávalo, že poté, co měli natočeny všechny kanistry, tak se 

objevili ozbrojení militanti a vodu jim jednoduše sebrali. Synova přitelkyně mu oznámila, že 

buď si vybere ji a vrátí se do USA nebo odjede sama a už ho nechce vidět“. 

Pokud bych měl vybírat hudbu pro Thomase O. Schlesingera, tak jednoznačně tuto píseň: 

 

SOUSA The Liberty Bell - "The President's Own" U.S. Marine Band 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x7FD9PNpfpo 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0abat
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vysok%C3%A1_%C5%A1kola
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychohygiena
https://www.youtube.com/watch?v=x7FD9PNpfpo
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Jeden komentář od posluchače v USA: 

• Hrál jsem to venku příliš nahlas. Moji sousedé se zlobili  a zavolali policii. Policie přijela a  zatkla 

mé sousedy. 
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Tomova  důležitá sdělení v dopise ze dne 8. srpna 1989 (po první návštěvě Lánova): 

• Zajímal jsem se o práci na golfovém hřišti v Americe a on  pro mě hledal někoho, kdo by dokázal  

poradit; potřebují odbornost, ale není snadné získat pracovní povolení. 

• Byl rád, že jsem opustil myšlenku s Čínou; jeho žena má v Šanghaji bratrance a je tam hodně 

nepořádku. 

• Imigrační otázka v USA je stále trapná. 

• Změny v SSSR jsou neuvěřitelné; v Kongresu US se objevil sovětský admirál. Změny v DDR i u 

vás mohou být vzrušující. 

• Zatímco u nás v US stále převažuje konservativní linie. 

• Čas letí a právě jsem vložil studentům na internet 250 stránek a bude třeba to publikovat. 

• Pat je až po uši zapojena do problematiky ochrany přírody; naše řeka získává status 

chráněného území. 

• Náš syn se zapojil do přípravy softwaru k počítačovému mapování globálních oteplovacích    

změn. 
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Tomova  důležitá sdělení v dopise ze dne 3. května 1997 (po jeho druhé návště Lánova): 

• Bude psát děkovný dopis mému švagrovi za to, že je odvezl autem (ptal jsem se 

švagra, co to bylo a on řekl:“Vezl jsem je do Hřenska na hranici s NDR, kde 

vystoupili a dál pokračovali pěšky do Německa). 

• Oceňuje moje pracovní nasazení při dovážení trávníkářské techniky z Anglie: „Bez 

práce nejsou koláče pro nikoho v žádném režimu“ a dodává „ale to jsi věděl.“ 

• Oceňuje obnovu zničených Drážďan; integrace DDR do západní společnosti bude 

trvat velice dlouho, peníze samotné to nevyřeší. 

• Návštěva staré tety v Bonnu. 

• Vzpomíná na večerní rozhovor v našem domě. 

• Problematiku obchodu s Anglií přičítá faktu, že nejsme ještě v EU. 

• Zmiňuje stoupající golfovou hvězdu, mladého černocha Tigera Woodse. 

• Těší se na mé zprávy a posílá VŘELÉ POZDRAVY od obou - Renatě a dětem. 
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11.      Christopher B.H. Barford 

 

Za 2. světové války, v 18. letech, nastoupil k námořnímu letectvu. Šipka vlevo „You“ – to je 

on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FaireyFirefly (česky: Světluška) byl dvoumístný jednomotorový palubní stíhací 

letoun letectva britského Královského námořnictva. Ve výzbroji a výkonech překonával svého 

předchůdce Fairey Fulmar, ale do služby se dostal až na sklonku války. 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ce%C5%A1tina
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%ADhac%C3%AD_letoun
https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%ADhac%C3%AD_letoun
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_kr%C3%A1lovstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Fairey_Fulmar
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V únoru 1952 pomáhal poručík C.B.H. Barford se založením námořního letectva Austrálie a 

Nového Zélandu. 

 

Oxford 

 

Mluvil německy, italsky, francouzsky, řecky a ruštinu studoval v důchodu. Těsně po válce 

(1946-48) studoval politiku, filozofii a ekonomii na univerzitě v Oxfordu. Uvádím referenci 

jeho pomoci při projektu na téma: „Bezpodmínečný morální závazek; studium 

v kantovské morální etice, jenž zavazuje za všech okolností a nezávisí 

na vazbách nebo účelu člověka.“ 

 

Pilot v British European Airways (BEA) 

 

  
 

FLIGHT, 16 November 1956 B.E.A. pilot Lt-Cdr. (A) C. B. H. Barford, R.N.V.R. (on the right)  

                    Let 16.listopadu 1956. C.B.H Barford stojí vpravo. 

      

„Categorical imperative; a study in Kant's moral philosophy." 

I must also thank Mr. W. F. R. Hardie, Mr. L. J. Beck, and Mr. C. B. H. Barford for their 

kindness in reading the proofs. H.J. Paton. Corpus Christi College, Oxford. August, 1946. 

B BOOK 1 THE APPROACH TO THE CATEGORICAL IMPERATIVE CHAPTER I THE 

CRITICAL METHOD §i. The need for understanding Kant's. 

https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjPqJ3BxNrYAhWKPFAKHareDl4QFghYMAc&url=https%3A%2F%2Farchive.org%2Fstream%2Fcategoricalimper00pato%2Fcategoricalimper00pato_djvu.txt&usg=AOvVaw3PiRcsfaeDwiPtEL2uLX7s
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Let na Nordkapp-výběžek severní části Norska považovaný za nejsevernější bod Evropy. 

 

V létě 1954 dva Britští piloti-J. 

Wright a C. Barford-letěli letadlem 

de Havilland D.H. 87 Hornet Moth 

(G-ADNE), vyrobeným v roce 1930 

z Anglie na Nordkapp. Letadlo bylo 

celodřevěné a potažené plátnem. 

 

Letadlo bylo vyrobené celé ze 

dřeva a potaženo plátnem. 

 

Jejich let opakovali dva další 

nadšenci v roce 2010. 

 

 

 

 Půlnoční slunce nad Nordkappem. 
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„Na snímku je Christopher v kabině letadla Hornet Moth, s kterým v létě 1954, když mu bylo 

29 (čytyři roky před mým narozením) odletěl na severní mys (Norsko) a zpět do Anglie. Mám 

o tom článek v časopise, pokud chcete, mohu vám jej naskenovat“, říká Jerry Barford. 

 

Charitativní činnost. Poté co se ve Východní Evropě sesypal komunismus, tak si Christopher 

v 65 letech udělal řidičské zkoušky na nákladní automobil a jako druhý řidič kamionu převážel 

potravinovou pomoc do sirotčinců v Rumunsku a Albánii. Při přejezdu hranice mezi 

Německem a Rakouskem měli vždy problémy s rakouskými celníky. Komentoval to takto: “Až 

bude Rakousko součástí EU, tak přijdou o práci“. 

 

Do Albánie musel i létat, neboť několikrát spal u Petera Finche, neboť od něho to bylo blízko 

na letiště Heathrow. Vyprávěl, jak v Albánii pracoval na projektu pěstování průmyslového 

konopí. Družstevníci se však dostali do konfliktu se zákonem, neboť stát toto podnikání 

považoval za nezákonné za účelem výroby drog. 

 

Našich vzájemných setkání bylo několik. Při první návštěvě v Lánově, v roce 1988, jsem 

pracoval na zahradě a on mně nabídl okamžitou pomoc. Tehdy jsem vytvářel skalku z labských 

kamenů, tak jsem jeho pomoc ocenil. Dokázal však pomáhat i v domácnosti. Manželka musela 

cosi odjet nakoupit do vesnického krámku a mezitím se rozbrečel malý Honzík. Christopher ho 

začal chovat a pláč přestal. 

Druhé setkání proběhlo už o rok později, když jsme s Renatou navštívili Petera a Irenu 

Finchovi ve Woodley. Do Anglie nás přivezl Paul a jeho matka Irena nám půjčila do 

Chichesteru své malé auto WV Polo. Christopher byl nejen zkušeným cestovatelem, ale i 

dobrým hostitelem. Ke slavnostní večeři pozval i svého přítele a vzácného hosta Sira Richarda 
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H.S. Allena, kterému tehdy bylo 90 let. Byl to diplomat a velvyslanec v řadě zemí, znal sedm 

jazyků, pět z nich velice dobře. 

Od roku 1939 sloužil v diplomatických službách v Japonsku, Československu, Švýcarsku, 

Chile, Kolumbii, Polsku, Argentině, Guatemale a Barmě. Christopher jej pozval, aby si mohl 

opět poslechnout češtinu a některá slova česky i vyslovit. Sir 

Allen nám pověděl, že jeho příbuzní opatřili cestovní doklady 

pro T.G. Masaryka, když byl v Oděse. 

 V 60-ti letech byl Sir Richard zvolen členem společnosti 

Chubb Fellowship, jež poskytuje stipendium založené a 

spravované prostřednictvím Timothy Dwight College, jedné 

z dvanácti vysokých škol Yale University. Volený člen se 

stává hostujícím lektorem a je to pro něho jedno z nejvyšších 

vyznamenání, které Yale University nabízí. 

Sir Richard Allen (1903-1996). Foto z roku 1960. 

Naše třetí společné setkání se uskutečnilo opět u něho doma v Chichesteru. Tehdy jsem přijel 

do Anglie autobusem, abych navštívil svého budoucího obchodního partnera Jamese Johnsona. 

Spal jsem u Petera Finche a on navrhnul, že bychom se na kolech mohli za Christopherem 

podívat, délka trasy byla 100 km. Zavolal mu a Christopher nám nabídl, že u něho můžeme 

přespat. Irena Finchová mně půjčila své kolo a jeli jsme.  

Na cestě zpět mně Christopher chtěl udělat radost a zavedl nás na dostihové závodiště 

v Goodwoodu, na 

kterém se 

každoročně koná 

jeden z předních 

závodů v Anglii. 

Znal se správcem, 

který se nám také 

věnoval. Od 

závodiště už jsme 

jeli sami a první 

zastávku, kterou 

jsem udělali byla na 

čaj a koláčky 

v kostelním sále 

vesnice Bentley, Je 

to taková anglická 

tradice, že hala, 

která sousedí s kostelem slouží nejen církevním záležitostem, ale především je využívána 

veřejností pro různé společenské akce, které připravuje církev nebo i jiné organizace v obci. 

V Česku by se to dalo přirovnat k obecnímu kulturnímu sálu.  Smyslem je nejen setkávání 

občanů na zajímavých akcích, např. různé výstavy členů klubů nebo dětské zábavní programy, 

ale i získávání menších finančních zdrojů pro farnost. Je to často i požehnané místo pro 
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kolemjedoucí cyklisty, kteří zde tankují čaj nebo kávu a k tomu si mohou dopřát domácí koláče 

a dorty od místního ženského klubu 

. O pět kilometrů dál, ve vesnici 

Binsted, mě Peter zavedl k hrobu 

maršála Montgomeryho. 

 

U kostelíka na zeleném palouku je 

na úrovni trávníku do země 

položená deska s jeho původním 

jménem Bernard Law. Kdyby 

návštěvník nevěděl, že je tam 

pochovaný maršál Montgomery, 

tak by to místo celkem snadno 

minul. 

 

Na počtvrté jsme přijeli k němu všichni, v roce 1993. Tehdy 

jsme vyjeli do Anglie celá rodina, Renata, Tomáš, Honza a 

já. Měli jsme s sebou jízdní kola a stan. Pojezdili jsme na 

kolech po jihovýchodní Anglii, převážně v hrabství Hampshire a zajeli až ke Christopherovi, u 

něho jsme zůstali asi dva dny. Jeho bydliště bylo zajímavé. Velký patrový dům s několika 

prostornými byty v rozsáhlé zahradě se starými duby navazoval na dva další podobné objekty. 

To vše byl jakýsi kampus pro starší lidi. Vlastně v celém Chichesteru žili převážně starší lidé 

(populace 26,000 obyvatel), kteří se do tohoto starobylého a klimaticky příznivého městečka 

přestěhovali poté co dosáhli důchodového věku. 

Místní katedrála v Chichesteru, Holy Trinity. 
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Christopher nebyl z města moc nadšený a nechodil tam, když nemusel. Říkal, že je to docela 

smutný pohled na samé staré a nemocné lidi ve městě. Chichester leží v hrabství Hampshire, 

což je jeden z nejbohatších krajů v zemi s mírou nezaměstnanosti nižší, než je celostátní 

průměr. Jeho ekonomika pochází hlavně z velkých společností, námořnictví, zemědělství a 

cestovního ruchu.  

Když nám s nadšením ukazoval svou bylinkovou zahrádku na terase, tak pyšně ukázal i na pár 

trsů kmínu, jehož semínka nasbíral u nás v Lánově na louce. 

Naše páté setkání bylo opět u nás v Lánově. Christopher přijel svým autem, starším VW Passat 

s naftovým motorem, který si vybral pro jízdy na Balkán „vzhledem k jistotě kvality paliva do 

motoru v těchto zemích“. Byla to doba, kdy na Balkán asi hodně jezdil a snažil se pomáhat 

charitativním organisacím.  

Korespondence 

2.10.90 

Jsem rád, že Finsko bylo pro 

tebe úspěšné. Byl jsem tam 

v červnu a na lodi jsem 

odplouval do Talinu.  

• Je také dobré, že jsi 

navštívil Leningrad ( možná 

brzy Petrohrad?). Minulý rok 

jsem tam byl na 3.denní 

návštěvě a souhlasím s tvým 

hodnocením. 

• Věřím, že se ti podaří 

najít práci na golfovém hřišti 

v Anglii. Víš, že vždy můžeš 

využít můj domov, jako svou 

základnu. 

• Se zájmem jsem četl o 

tom, že letiště ve Vrchlabí je 

otevřeno zájemcům o létání. 

Vrchlabské letiště má značný 

potenciál v tomto směru, 

neboť má velice příznivou 

lokalitu, je umístěno v pěkné 

krajině a vzdušný prostor je tu 

relativně volný na rozdíl od 

mnoha podobných letišť 

v Západní Evropě, kde je 

ohromný provoz. Letiště může 

být po finanční stránce velmi 

úspěšné. Manažer by měl 

využít  informací, které jsem mu napsal, ale i zaslal předním leteckým klubům v Evropě. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Affluent
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• Ano, je to báječné, že byla 

zrušena víza mezi 

Československem a GB a doufám, 

že trend bude pokračovat i mezi 

dalšími zeměmi tak zvané 

Východní – Západní Evropy. 

• Líbí se mi, že s Honzíkem 

mluvíš anglicky, bude se mu to 

hodit. Jak se asi daří ve škole 

Tomášovi? 

• Před čtyřmi týdny jsem byl 

v Bejrútu, na návštěvě ženy 

jednoho uneseného Brita. Bejrút 

vypadal skutečně tak strašně, jak 

je presentován v TV, a přesto se 

tam lidé snaží žít normálně, jak to 

jen jde, což je dobře.   

• Ano, četl jsem o 

Československu, o tom, jak drahý 

je benzin. 1 litr benzinu za 100 

minut práce, to je špatné. 

• Je klidné nedělní ráno a já píši 

hodně dopisů a připravuji Vánoční 

lístky, protože v listopadu 

odjíždím do Thajska, Barmy, Laosu 

a Vietnamu. Současně u toho 

poslouchám desku s hudbou A. Dvořáka, „Novosvětská“ 

symfonie.  

• Před dvěma týdny jsem navštívil svou sestru v New 

Yorku, kde žije už mnoho let. Letěl jsem Concordem. 

Nejlepší pozdravy tobě, Renatě, Tomovi a Janovi. 

15.6.91 

• Jak se daří tobě, Renatě a klukům? 

• Od mého posledního dopisu jsem strávil příjemný 

víkend v Amsterdamu návštěvou mého nejstaršího syna. 

Jinak je tu nuda. 

• Dnes jsem se setkal s mladými lidmi Annou a Andrew 

Fleckem, kteří v létě pojedou na tandemu z Vídně přes 

východní Maďarsko do Vysokých Tater a dále k prameni řeky 

Labe a podél něho do Hamburku. Protože pojedou blízko 

Lánova, tak jsem jim dal na tebe kontakt a pokud budeš mít 

volno, tak by se mohli zastavit, přibližně v srpnu. Řekl jsem 

jim, že jsi nadšený cyklista. 

• Noviny píší, že Československo je ze všech post-

komunistických zemí nejdále v privatizaci a ekonomických 

reformách a přeji vaši zemi, ať se jí daří v této obtížné době (poslední část je z dalšího listu) 
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Posílám ti nové číslo časopisu 

GREENKEEPER. 

Prosím řekni mi chceš-li abych 

jej předplatil. Jak se mají 

Renata, Tom a Jan? Navštívil 

jsem Barmu, Laos, Thailand a 

Vietnam. Brzy pojedu 

s dodávkou potravin do 

sirotčince v Rumunsku. V létě 

pak do Oděsy a na Bajkal. Kdy 

zase přijedete do Anglie?  

 

29.9.96 

• Chci poděkovat za vaši pohostinost a 

skvělé, že jsem vás opět mohl 

navštívit, vidět Toma a Jana a zdárný 

vývoj v ekonomice. 

• Na vaše doporučení jsem navštívil 

Lidice a Terezin, což bylo pro mě velice citlivé a děkuji za tento typ. Pokračoval jsem do 

Karlových Varů a dále do Německa. 

• O několik dnů později jsem se vrátil zpátky do Českého Krumlova a po 30-ti letch jsem 

dokonce našel dům paní Mayové poblíž hranic. 

• Potom jsem pokračoval do Passau v Jižním Bavorsku, Rakouska a mé chalupy ve Švýcarsku. 

• Po ujetí 5500 km jsem byl rád, když jsem dojel domů. Pokud by jsi měl čas mě navštívit při tvé 

další návštěvě Anglie, tak mě zavolej. 

• Ať se ti daří v podnikání. 

• Vše nejlepší tobě i Renatě. 
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Christopherův dopis Honzovi ze dne 3. 

března 1997 

• Děkuji za dopis s kresbou krásného letadla 

Concorde. Cestoval jsem s ním vloni do New 

Yorku a bylo to báječné. 

• S radostí ti pošlu známky, které jsem sbíral pro přítele, který je teď ve francouzském 

vězení a nepotřebuje je (jednalo so zřejmě o Albánce). 

• Velice se mě líbila loňská návštěva v Lánově. Od vás jsem se jel podívat do Lidic, 

Terezína a Karlových Varů. Navštívil jsem také Český Krumlov a další zajímavá 

místa v Jižních Čechách. Domů jsem se vrátil přes Rakousko, Švýcarsko a Francii. 

• Od té doby jsem navštívil USA, Panamu a zítra jedu na dva týdny do Chile. 

• Zeptej se táty, zdali dostal rané brambory odrůda Tristan de Cunta. Jsou velice chutné  

 

V roce 2010 jsem dostal od Christophera pohled, který napsal s pomocí svých přátel. Měl 

Parkinsonovu chorobu a psal, že toto je jeho poslední dopis / pohled, že už psát nebude. 

V září 2011 pak přišel od něho e-mail, že jeho e-mailová adresa bude zrušena, protože se 

stěhuje do pečovatelského domova. Kontakt telefonem nebo psaním. 

 

E-mail od Jerryho Barforda (syn): 

Sent: Friday, January 23, 2015 12:52 PM 

Subject: Christopher Barford 

Dear Joe, 

First please forgive me if you are not the Joe Vodehnal that my father Christopher knew. I found this 

address searching the web after the phone no. that I had was not working. 

I’m sorry to say that he died on Friday the 16th, peacefully in his sleep, aged 89. Your name is on a    

list of people that he asked us to contact.                                                     Best wishes Jerry Barford 
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         Milý Joe,         23.ledna, 2015 

Nejprve se omlouvám, pokud nejste ten Joe Vodehnal, kterého můj otec znal. Poté, co 

telefonní číslo, které jsem měl na vás nefungovalo, tak jsem nalezl emailovou adresu na 

webu. 

S lítostí vám oznamuji, že můj otec zemřel v pátek, 13. ledna, v klidu ve spánku, ve věku 89 

let. Vaše jméno je na seznamu lidí, které jsme na jeho žádost měli kontaktovat. 

Se srdečným pozdravem 

Jerry Barford        

 

 

Dopis od mého přítele Petera Finche, s kterým jsem se o smutnou zprávu podělil: 

 

Milý Joe 

S lítostí přijímáme tvou smutnou zprávu – my rovněž máme na Christophera příjemné 

vzpomínky, několikrát u nás přespal, poté co se vracel z cest do Albánie a já jsem ho 

vyzvedl na letišti Heathrow. Myslím, že se narodil ve Wokighamu (okresní město pro oblast 

Woodley), ale strávil značnou část svého mládí v Itálii, proto tak dobře mluvil Italsky. Ty a 

já jsme měli pěkný výlet k němu na kolech (1991), když jsme jeli do Chichesteru přes West 

Wittering, kde jsme se koupali v moři a zastavili na čaj v Boshamu. Christopher nám 

připravil skvělé jídlo. Natrhal na své zahradě fazolové lusky a k pití přinesl doma vyrobené 

pivo, které doplnil kvalitní whiskey – měl velkou zásobu lahví na záchodě, což určitě 

nakoupil v bezcelních obchodech na letištích při svých mnohých cestách s BEA do 

zahraničí. Řekl bych, že jeho synové budou mít slušný odkaz! 

 

Já jsem Peterovi odepsal: „Pro mě odešel další člověk ze staré Anglie (stejně jako Bill 

Styles a Les Noble)“. 

„Christopherova rodina se přestěhovala z Indie, kde se 

narodil (1926), do severní Itálie, když mu bylo asi 5 let. 

Vyrůstal tam asi do 12 let. Uměl plynule italsky a z toho 

důvodu také získal své nové zaměstnání v Římě v letech 

1957-58, jako manažer BEA,  poté co přestal létat jako 

BEA pilot. V Římě se také narodil nejstarší z jeho tří 

synů Jerry, který tam prožil pět let. 

V italské části Švýcarska Ticino zakoupil srub, kam 

s rodinou jezdili na dovolenou 20 let“, napsal mě Jerry. 

 

Jerry mě potvrdil, že jeho otec by určitě s mým výběrem 

jeho oblíbené hudby souhlasil, neboť volím  

Giuseppe Verdi-La Traviata, Prelude to Act 1 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=_WomiJqiPQY
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12.   Otto Kekkonen a lesnická škola 

 

Manželé Kekkonenovi, syn 

Juha (*1967) a Kari (*1968). 

 

 

 

 

 

 

Pohled od O.Kekkonena: 

9.července 1989 

Milý Joe, Renato, Tome a 

Jane 

Děkuji za krásný večer ve 

vašem pěkném domově. Přeji 

vám hezkou cestu do Anglie. 

My zítra odjíždíme do Říma. 

Udržujme kontakt. Vše 

nejlepší Otto Kekkonen 
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Lesnická škola (Sarrijärven Metsäkoulu) 

 

Můj hostitel Otto Kekkonen se usadil se svou rodinou v  Saarijärvi v roce 1969, kde získal 

místo ředitele lesnické školy. Svou lesnickou kvalifikaci započal studiem na střední 

lesnické škole Rovaniemen Metsäkoulu a v roce 1959 získal kvalifikaci lesního technika. 

Následným studiem na Universitě Helsinky získal v roce 1967 Magisterský titul v oboru 

lesnictví („Metsänhoitaja“). Na místě ředitele lesnické školy setrval až do svého odchodu 

do penze v roce 1991. 

 

Ve svém společenském životě byl Otto velice aktivní a 

převážnou většinu svého volného času věnoval Saarijärvi 

Rotary klubu, který měl svou základnu v místní lesnické 

škole. 

Jednoho dne mě Otto oznámil, že jeho kolegové rotariáni by 

si rádi vyslechli něco o lesích v Krkonoších a navrhl, abych na příští schůzku jel s  ním. 

Finsko, se svými 5.6 milióny obyvatel, má asi 300 Rotary klubů a 12 000 rotariánů. Byla 

to pro mě příjemná výzva a téma bylo jasné „Poškozování lesních porostů kyselými 

dešti“, něco, co ve Finsku neznali. Otto překládal  z angličtiny do finštiny. 

 

Hnutí Rotary, založené v Chicagu v roce 1905, dorazilo do Finska v roce 1926. 20. léta ve 

Finsku byla poznamenána budováním nově založené Finské republiky, která se odtrhla od ruské 

říše, kde byla jako velkovévodství pod vedením generálního guvernéra této říše. Když vypukla 

druhá světová válka, bylo ve Finsku osm klubů a 270 rotariánů. 

Spolupráce s Německem během války a neklidný mír uzavřený se Sovětským svazem po válce 

zanechal jen omezenou svobodu. Ani jedna ze dvou totalitních zemí nepřijímala příliš laskavě 

angloamerické rotariánské hnutí. Obecný trend v poválečných letech, kdy se země snažila o 

bližší orientaci na západní svět, přinesl rozmach zakládání Rotary klubů ve všech částech země. 

Objevila se společenská objednávka pro Rotary hnutí. Podobné trendy v ostatních severských 

zemích přivedly všechny do první desítky ligy v rotariánské hustotě na obyvatele na světě.  

V celém Finsku se hodně mluví anglicky. Na všech klubových setkáních jsou vždy rotariáni se 

schopností docela snadno komunikovat v angličtině. Klubové prezentace se většinou konají ve 

finštině nebo ve švédštině ve švédsky mluvících regionech.  

Rotary International v současné době působí ve více než 200 zemích. V 35 000 Rotary 

klubech sdružuje 1,2 mil. členů (rotariánů) – žen i mužů, vůdčích osobností a profesionálů z 

různých oborů. Tuto celosvětovou síť spojuje myšlenka vyjádřená mottem Service Above Self, 

(Služba důležitější sebe), kdy rotariáni dobrovolně věnují svůj čas a schopnosti ve prospěch 

druhých, a to jak v rámci vlastní obce, tak v mezinárodním měřítku. Na základě etických 

principů a hodnot, jako je přátelství, integrita, diverzita, služba a vůdcovství, tak naplňují své 

ušlechtilé poslání – dělat svět lepším. 

Otto byl členem i další mezinárodní organizace, a to Kellogg Fellows Leadership Alliance 

(KFLA). Je to různorodá nadnárodní síť vůdců, aktivistů, inovátorů, myslitelů a činitelů. Věří, 

že skupiny oddaných a talentovaných jednotlivců se mohou spojit, aby své komunity vytvářeli 

spravedlivějšími. Na celém světě má celkem 1700 členů. 



489 
 

Přestože v Saarijärvi žil dá se říci na venkově, tak se musel považovat za světoobčana, 

neboť se svými studenty pravidelně zajížděl na lesnickou školu v  Leningradu, navštívil 

s nimi i lesnickou školu v Trutnově a jako člen KFLA navštívil Michigan State 

University. 

Já jsem nebyl jediným zahraničním hostem, kterého Otto pozval do Saarijärvi a nejen já 

jsem se s tímto skvělým člověkem spřátelil, naše vzájemná korespondence vytrvala až do 

jeho úmrtí v roce 2014. Už při jeho návštěvě u nás v Lánově, v roce 1988, bylo zřejmé 

že jej trápí Parkinsonova choroba. Dokázal s  ní nejen zastávat svou funkci ředitele 

lesnické školy, ale vynikal i ve volejbale (říkal, že před tím, než jde hrát, tak musí 

spolykat prášky). Zápasil s Parkinsonem až do konce a rozloučit s ním se přišlo více než 

100 jeho přátel. Syn Juha získal doktorát na technice a žije ve Švédsku a druhý syn Kari 

vystudoval ekonomiku a žije v Bruselu, kde pracuje pro EU. Jeho žena Pirkko stále bydlí 

ve stejném domě jako žila s Ottou. 

Lístek s básní  Bonden Paavo, který mě po mém návratu z Finska 

poslala  Pirkko. 

 

Je to báseň o drobném rolníkovi Paavo 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 jeho rodina 

nehladověla. 

 

Runebergovou nejslavnější prací jsou Příběhy praporčíka Ståla, 

které napsal mezi lety 1848 a 1860. Jedná se o největší epickou 

https://cs.wikipedia.org/wiki/1848
https://cs.wikipedia.org/wiki/1860
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báseň. Obsahuje příběhy z finské války během let 1808 a 1809. Ve válce Švédsko ztratilo 

Finsko, které se stalo velkovévodstvím Ruského impéria. Tato epizodicky zpracovaná báseň 

zdůrazňuje obecnou lidskost na obou stranách konfliktu a velebí hrdinství Finů. První 

báseň „Naše zem“ se stala finskou hymnou. Nedaleko naší lesní školky v Kolkonlahti, kde jsem 

pracoval, je Runebergovo museum, neboť zde ve 20. letech 20. století působil jako domácí 

učitel, aby získal stipendium. 

Každý rok se 5. února ve Finsku slaví „Runebergův den“. K tomuto dni patří tzv. Runebergovy 

dortíčky. Jejich tradice pochází od Runebergovy manželky, spisovatelky Fredriky. Byla to tak 

šetrná žena, že do svých dortíků přidávala chlebovou strouhanku, která je nezbytnou součástí 

receptu. 

Protože bych rád přiblížil hudbu, kterou Otto mě rád, tak jsem napsal Pirkko a požádal o její 

vyjádření. Od syna Juhy jsem dostal tuto zprávu:“… Věřím, že už víte, že Jean Sibelius (1865-

1957) je nejznámější z finských skladatelů. Mezi jeho skladby, které jsme já a Otto nejčastěji 

společně poslouchali, patří Finlandia, Karelia a Valse triste. Poslouchali jsme hudbu 

poměrně často. V podstatě vše od současné po klasickou. Operní festival Savonlinna jsme 

navštívili minimálně 10krát.“ 

Jean Sibelius patří mezi 

mé oblíbené skladatele 

a pro svého přítele Otto 

vybírám KARELIA. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=adKwG9ZuzFw 

 

Hrad z 15. 

století St. 

Olafa 

v městě 

Savonlinna, 

kde Otto a 

Pirkko 

pravidelně 

navštěvovali 

hudební 

festivaly.  

Pirkko ve svém dopise pokračuje: 

“Karjala je finská provincie ve Finsku. Část Karjaly byla ztracena s Ruskem ve 2. světové válce. 

Můj dětský domov je v Karélii (ve městě Ilomantsi). Tato část Finska byla také důležitá pro 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsk%C3%A1_v%C3%A1lka
https://cs.wikipedia.org/wiki/1808
https://cs.wikipedia.org/wiki/1809
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0v%C3%A9dsko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rusk%C3%A9_imp%C3%A9rium
https://cs.wikipedia.org/wiki/Finsk%C3%A1_hymna
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Fredrika_Runeberg&action=edit&redlink=1
https://www.youtube.com/watch?v=adKwG9ZuzFw
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Sibelia a dokonce tam strávili líbánky se svou novomanželkou. Národní romantické rysy v 

Sibeliových skladbách hrály důležitou roli při formování finské národní identity. 

Sibeliova série Karelia byla dokončena v roce 1893 a Finlandia v roce 1899. Tyto skladby 

nesou barvy raného finského národního cítění, nacionalismu a touze po svobodě. Finové chtěli 

zajistit, aby Karjala zůstala součástí Finska. Všimněte si, že Finsko se poprvé stalo nezávislým 

na Rusku v roce 1917. 

 S pozdravem 

Pirkko” 

 

 

Vzpomínka na práci v lesní školce. Na lísku je 33 podpisů včetně manažera Erkki Rantalainen 

a Veera Minkkinen, která mě darovala dva čajové hrníčky. 

Obecná finská rčení 

• Finsky: Aamu on iltaa viisaampi. 
• Česky: Ráno je moudřejší večera. 

 

• Finsky: Niin metsä vastaa, kuin sinne huudetaan. 
• Česky: Jak se do lesa volá, tak se z něho ozývá. 

 

• Finsky: Mikä laulaen tulee, se viheltäen menee. 
• Česky: Lehce nabyl, lehce pozbyl. 
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• Finsky: Tyvestä puuhun noustaan. 
• Česky: Nauč se chodit, než se naučíš běhat. 

 

• Finsky: Ei ole koiraa karvoihin katsominen. 
• Česky: Nesuď knihu podle obalu.  

 

• Finsky: Hädässä ystävä tunnetaan. 
• Česky: V nouzi poznáš přítele. 

 

• Finsky: Oppia ikä kaikki 
• Česky: Učíme se celý život. 

 

• Finsky: Vakka kantensa valitsee 
• Česky: Vrána k vráně sedá. 

 

• Finsky: Ei vara venettä kaada 
• Česky: Jistota je jistota. 

 

• Finsky: Jokainen on oman onnensa seppä 
• Česky: Každý člověk je strůjcem svého štěstí. 

 

 

• Finsky: Ei auta itku markkinoilla. 
• Česky: Neplač nad rozlitým mlékem. 

 

• Finsky: Luja tahto vie läpi harmaan kiven. 
• Česky: Když se chce, tak to jde. 

 

Finská přísloví 

• Finsky:Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten. 
• Česky: Prázdné lodě dělají největší rámus. 

 

 

• Finsky: Maasta se pienikin ponnistaa 

• Česky: Z malých žaludů rostou mocné duby. 
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                             Oslava letního slunovratu v Saarijärvi v 19. století a dnes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ID karta do městské knihovny v Saarijärvi. 
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Finské školství 

 

V 70. letech proběhla ve Finsku reforma školství. Své omezené zdroje nasměrovali do 

vzdělávání a na jejich systém se dnes jezdí dívat lidé z mnoha zemí. Už v počátku změn byly 

určeny dvě priority a) stav životního prostředí, klimatické změny a b) zlepšení vzdělávací 

soustavy, jež povede ke zdokonalování všech lidí. 

 

Finský vzdělávací model bývá jiným státům dáván za vzor díky kvalitním učitelům, 

neselektivnímu vzdělávání či dlouhodobým vzdělávacím cílům v politice. „Vaše výuka je dost 

tradiční. U nás nezvoní, naše hodiny trvají devadesát minut a děti chodí o přestávkách ven,“ 

říká ředitelka základní školy ve finském Oulu Saloranta Seppo návštěvníkovi z Evropy 

 

„Měli jsme podobný systém jako v mnoha dalších zemích v Evropě – tedy tradiční systém 

zaměřený na výkon a známkování. V sedmdesátých letech minulého století však začala 

reforma, která trvala dlouho a spoustu věcí změnila. Dnes se zaměřujeme na profesionální 

učitele, i v mateřských školách máme mnoho učitelů s diplomem. Dbáme na to, aby měli velkou 

motivaci dělat svoji práci dobře“. 

Reforma děti sjednotila, sloučila je do stejných škol. Rodiče nyní zapisují děti do nejbližších 

škol bez ohledu na to, jakou školu považují za lepší či horší, a za základní vzdělání už se nic 

neplatí. „Také jsme začali poskytovat velkou podporu dětem s poruchou učení. Odpovědnost 

za školy jsme přenesli ze státu na obce. S reformou se začal vyvíjet systém, který máme nyní – 

začali jsme víc podporovat školy a učit se respektovat učitele“, pokračuje Oulu Saloranta 

Seppo. 

 

Na otázku, jak by charakterizovala finský školský systém odpovídá: “ Napadá mě jedno slovo-

důvěra. Školy a učitelé mají ve Finsku velkou nezávislost na vládě. Vláda věří tomu, že ředitelé 

vědí, jak řídit školu, a nemluví jim do toho. Zároveň tu panuje vzájemná důvěra mezi učitelem 

a žákem, učitelem a rodiči. Nemáme inspekce nebo maturity. Nevyžaduji po učitelích, aby mi 

podávali hlášení. Prostě věřím, že to, co dělají, dělají dobře. Uvědomujeme si, že děti tráví 

spoustu času v budovách, a to by se mělo změnit. Takže jejich výuku koncentrujeme hodně 

ven, snažíme se je vzdělávat v přírodě, učíme děti lásce k přírodě. To na počítačích nejde“. 

   

Děti ve Finsku tráví opravdu hodně času venku, a to v každém počasí. Ne vždy mají děti třídní 

výuku, pracují na různých projektech, učitel důvěřuje tomu, že odvedou dobrou práci, i když 

nebudou sedět v lavicích před ním. Někdy třeba děti mohou jít samy ven a pracují na zadaném 

úkolu. Je důležité střídat několik vzdělávacích prostředí, nebýt pořád na jednom místě. Děti se 

nemusí učit jen tím, že sedí před učitelem. 

 

Profese učitele je ve Finsku velmi populární. Je těžké dostat se na pedagogickou fakultu, 

dostane se tam méně než deset procent uchazečů. Až nejlepší z nejlepších jdou skutečně učit na 

školy. Mají velkou motivaci přenést zkušenosti nabyté na univerzitě do praxe. „Když jsme vloni 

sháněli učitele, přišlo nám sto sedmdesát životopisů od uchazečů“, říká ředitelka. 
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Ve školách podporují kritické myšlení 

Rozpoznat fake news učí mladé žáky ve Finsku už od základních škol. Vedou je ke 

kritickému myšlení. 

Finsku se možná podařilo ukázat směr, ve kterém leží řešení otázky, jak může společnost jako 

celek odolávat propagandě a falešným zprávám. Severská země sází na vzdělání a „aktivní 

obranu“ namísto úporného vyvracení falešných zpráv a začíná se jí to vyplácet. Finský příklad 

může inspirovat i střední Evropu. 

 

V dubnu 2015 spustilo Rusko nejen českou, ale také finskou verzi státního informačního kanálu 

Sputnik, finský Sputnik už o dva roky později „dopípal“. Neujal se, skoro nikdo ho nečetl a 

Rusko jej uzavřelo, neboť Finové falešné informace snadno odhalí. 

Magazín Foreign Policy (FP) přinesl obsáhlý materiál zabývající se otázkou, proč se Finsku 

daří odolávat propagandě a fake news, tedy zcela smyšleným či notně překrouceným zprávám.  

Finsko volí zcela jiné techniky než například pobaltské země či Ukrajina, sázející na zákazy a 

pokutování ruských televizních kanálů, což v důsledku kontraproduktivně dává propagandě 

argument o cenzuře. Některé postupy jsou ovšem specificky finské a není možné je naráz 

převzít a použít jinde. Finsko má ale podle Mika Aaltoly z think tanku FIIA oproti jiným 

zemím při boji proti ruským dezinformacím výhodu. „Mluvíme velmi neobvyklým 

jazykem a je to pro nás snadné odhalit, když se někdo ze zahraničí snaží protlačit falešné 

informace. Máme také s Ruskem historické zkušenosti, vždycky se nás snažili 

ovlivňovat, takže je v naší DNA rozumět těmto vlivům,“ upozorňuje 

 

Krátce řečeno, Finové těží z kvalitního vzdělávacího systému, z letité zkušenosti s 

životem ve stínu mocného východního souseda, vysokou úrovní a efektivní činností státní 

správy. Pasivně jim pomáhá to, že nejsou hlavním cílem ruského zájmu a jejich 

ruskojazyčná menšina je zanedbatelná.  

„Nejlepší reakcí není ani tak uvádění (nepravdivých) informací na pravou míru, jako 

spíše schopnost mít vlastní pozitivní narativ a držet se ho,“ cituje FP analytika, odborníka 

na veřejnou diplomacii a strategickou komunikaci Jeda Willarda, který pro finskou vládu 

sestavoval strategii proti dezinformacím. Stovka finských státních činitelů se pak jeho 

technikám učila, ne nějak pokoutně, ale na armádní základně u Helsinek. Před 

dezinformacemi roku 2015 varoval i finský prezident. Země zkrátka bere problematiku 

vážně. Co znamená onen pozitivní narativ? Dezinformacím rozleptávajícím důvěru lidí 

ve státní instituce se daří tím hůře, čím se dané zemi daří lépe. A Finsku se daří , v 

nejrůznějších žebříčcích kvality života, odolnosti korupci a podobně se pravidelně 

umísťuje v absolutní špičce. 

 

Finský vzdělávací systém mnohem méně, než ten český sází na memorování dat a 

testování vědomostí. Známkování je výjimkou, prakticky neexistují domácí úkoly, během 

výuky je hodně přestávek, učitelé jsou na univerzitách vybíráni z těch nejlepších a 

školství dbá, aby nebyli přetěžováni. 

 

Čelit digitálním hrozbám jako jsou fake news a jiné programové dezinformace se proto tamní 

obyvatelé učí od mladých let. Jak taková příprava vypadá přímo při výuce na základní 

škole?  „Dětské zprávičky sledujeme každý týden. Chceme, aby si zvykli sledovat i 

zpravodajství, nejen dětské pořady jako třeba animované seriály. Zprávičky jsou sice 

http://zpravy.idnes.cz/novy-rusky-web-sputnik-0vk-/domaci.aspx?c=A150306_153503_domaci_jw
http://www.finlandtimes.fi/culture/2015/04/28/16329/Sputnik-to-launch-news-service-in-Finnish
https://thebarentsobserver.com/en/society/2016/03/sputnik-closes-nordic-language-services
https://foreignpolicy.com/2017/03/01/why-is-finland-able-to-fend-off-putins-information-war/
http://yle.fi/uutiset/osasto/news/us_experts_gird_finnish_officials_for_information_war/8616336
http://yle.fi/uutiset/3-8388624
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připravované pro děti, ale témata jsou stejná jako ve 

zprávách pro dospělé. Děti díky tomu mají možnost trochu 

pochopit svět okolo nich, a to je něco, na co se soustředíme,“ 

vysvětluje jedna z učitelek na Jätkäsaarské základní škole v 

Helsinkách Maria Hokkanen. 

„Stále ale existují oblasti, ve kterých by se Finsko i další 

evropské státy měly zlepšit. Ke vzdělávání úředníků a 

občanů nebo průběžné kontrole témat na sociálních 

sítích by měla přibýt také lepší kontrola bankovnictví. 

Díky praní špinavých peněz totiž Rusko a další země 

mohou zkoušet financovat kandidáty, kteří vyhovují 

jejich zájmům“, tvrdí Mika Aaltola. 

 

„Modrá je barva našich jezer a bílá představuje sníh, který 

pokrývá naši zemi v zimě,“ popsal finské barvy v roce 1870 

místní literát Zacharias Topelius. Bílá vlajka s modrobílým 

křížem se stala oficiální vlajkou Finska v květnu 1918, 

necelého půl roku po vyhlášení samostatnosti. V roce 2018 

uplynulo 100 let od založení Finska 

 

12 b.    Korespondence  
  

V říjnu 1990 jsem napsal dopis do anglické firmy Rolls-Royce, Crew, abych opět navázal 

kontakt se svým přítelem P.M. Phillipsem 

(str. 122). Věděl jsem, že už dlouho bude 

v důchodu, ale teď když to šlo opět cestovat 

do Anglie, tak jsem ho chtěl navštívit. 

 

Obratem mě přišla odpověď: 

 

„Vážený pane,  

 

Děkuji za Váš dopis ze dne 30. října, týkající 

se navázání kontaktu s panem P.M. 

Phillipsem. Pan Phillips odešel do penze a 

odstěhoval se na jinou adresu, přesto mu 

však Váš dopis odešlu. 

 

S upřímným pozdravem 

 

M. A. Yoromans 

Manžer sociální péče 

 

 

 

 

https://t.co/vbYx3Uobbp
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Děkuji za tvůj 

dopis, 

skutečně od 

našeho 

setkání se 

událo mnoho 

změn, situace 

se drasticky 

zhoršila. 

Naše domácí 

situace je 

velice 

nešťastná. 

Nedávná 

neštěstí 

v Pobaltí a 

obrat 

doprava. 

Ekonomické 

vyhlídky jsou 

téměř nulové 

a do 

budoucna 

mám méně 

důvěry než 

dříve. Jenom 

Bůh ví co nás 

čeká. 

Pokud jde o 

naše 

Bělorusko, 

tak nás čeká 

stagnace na 

dlouhou 

dobu. Nelíbí 

se mi tanky a obrněná vozidla v našich ulicích a střelba v TV. Krize v Perském zálivu přináší 

krev, teror a utrpení… 

 

Dopis od běloruského cyklisty, kterého 

jsem potkal v Leningradě na nádraží na 

cestě do Helsinek. Saša chtěl přijet k nám 

s velkou skupinou cyklistů a s tím jsem 

nemohl souhlasit. Konec korespondence. 
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13.    Odchod ruských vojsk 

 
Před třiceti lety, 21. 

června 1991, opustil 

poslední železniční 

transport se 

sovětskými vojáky a 

jejich vojenskou 

technikou území 

ČSFR, 27. června 

opustil naše území 

také poslední sovětský 

voják. Sovětská 

armáda tím ukončila 

svůj třiadvacet let 

trvající "dočasný" 

pobyt na území 

republiky 

 

 

 My odejdeme, ale přátelství zůstane 

 

 

Bojový arzenál sovětské armády činil: 2505 bojových vozidel, 1218 děl a minometů, 76 

bojových letadel, 146 bojových vrtulníků, 1220 tanků. Na konci 80. let bylo v Československu 

73 500 ruských vojsk, 40 000 jejich rodinných příslušníků, 83 posádek. 
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14.     Miloš Forman 
 

Miloš Forman, původně Jan Tomáš Forman (18. února 1932 

Čáslav, Československo – 13. dubna 2018 Danbury, 

Connecticut, USA), byl česko-americký režisér, scenárista a 

herec. Byl držitelem dvou Oscarů za nejlepší režii, tří Zlatých 

glóbů a ceny BAFTA ve stejné kategorii. 

 
Muzikál Hair zaujal Miloše Formana barevností a pocitem 

svobody, který z něj pramenil. Původní autoři ale 

Formanovi moc nevěřili, a tak se natáčení dlouho 

odkládalo. Miloš Forman v rozhovoru pro Radiožurnál v 

roce 2009 přiznal, že při výběru herců neměl na začátku úplně volnou ruku. 

O roli projevila zájem i Madona nebo Bruce Springsteen. Film se natáčel až koncem 70. 

let, kdy ideály hippies ztratily na aktuálnosti. Nebylo ale lehké film prosadit ani z jiných 

důvodů. Forman jako režisér neměl předtím zkušenosti s muzikálem. Snad žádný z jeho 

snímků nebyl ze začátku tolik podceňovaný. Ale pak to přišlo. Dnes patří k jednomu z 

kultovních snímků květinových dětí. 

 

Příběh muzikálu (filmu): 

Claude Bukowski odjíždí z Oklahomy do New Yorku, aby mohl za pár dní nastoupit do 

vojenské služby. Původně má v plánu prohlédnout si památky, jenže v Central Parku potká 

davy zpívajících hipíků. Se čtyřmi z nich (Bergerem, Jeannie, Hudem a Woofem) se seznámí. 

Sdělí jim své plány, ale vysmátý Berger ho zatáhne do party, kde se kouří tráva a berou 

různé drogy, hlavně LSD. V parku také vidí projíždět místní zbohatlíky a jejich dceru Sheillu, 

do které se na první pohled zamiluje. 

Následující den vidí Berger v novinách článek o slavnosti, kterou pořádá Sheillina rodina. 

Dostanou se tam, ale po Bergerově tanečním a pěveckém představení (písnička I got Life) na 

stole na ně majitel zavolá policii. Ve věznici zpívá Woof o krásném pocitu, jaké je to mít co 

nejdelší vlasy – (hlavní písnička filmu Hair). Z vězení se za pomocí Clauda dostane nejprve 

Berger, který za pár hodin sežene peníze na zaplacení pokuty i pro ostatní. Poté jdou všichni 

oslavovat do Central Parku, kde se zpívá, tancuje a samozřejmě fetuje. LSD ale vystačí jenom 

na Clauda, a tak poprvé pozná, jaké je to být na pořádném tripu. Večer se jdou všichni koupat 

do nedalekého jezera. Když jsou ve vodě sami Sheilla a Claude, ostatní z party jim vezmou 

oblečení a naštvaná Sheilla jede domů v taxíku polonahá. Claude se s Bergerem pohádá, protože 

to je jeho poslední večer a chtěl si ho užít. 

Ráno nastoupí do armády. Mezitím co se s ostatními vojáky připravuje a cvičí, Sheilla přečte 

dopis ostatním od Clauda, je teď v Nevadě a Berger za ním spontánně naplánuje výlet. Jakmile 

dorazí na místo, nastane první problém. Vojáci mají pohotovost, takže na základnu nikdo nesmí. 

Sheilla proto svede jednoho vojáka v baru a opilého ho svleče, společně s ostatními mu 

ukradnou oblečení a auto. Berger se ostříhá a vydává se za vojáka. Nejprve chce Clauda odvézt 

v kufru na piknik za ostatními, ale protože je každou hodinu počítají, Berger se s ním na jedno 

odpoledne jednoduše prohodí. Mezitím co si Claude užívá s kamarády, na základně panuje 

zmatek. Všichni vojáci se mají seřadit, sbalit si všechny věci a připravit se k odletu 

do Vietnamu. Zmatený a vyděšený Berger si v šoku sbaluje batoh, a nakonec se přihlásí pod 

https://cs.wikipedia.org/wiki/18._%C3%BAnor
https://cs.wikipedia.org/wiki/1932
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%A1slav
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensko
https://cs.wikipedia.org/wiki/13._duben
https://cs.wikipedia.org/wiki/2018
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Danbury_(Connecticut)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Connecticut
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cechoameri%C4%8Dan%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Re%C5%BEie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sc%C3%A9n%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Herec
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oscar_za_nejlep%C5%A1%C3%AD_re%C5%BEii
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_gl%C3%B3bus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Zlat%C3%BD_gl%C3%B3bus
https://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A1_akademie_filmov%C3%A9ho_a_televizn%C3%ADho_um%C4%9Bn%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Oklahoma
https://cs.wikipedia.org/wiki/New_York
https://cs.wikipedia.org/wiki/Central_Park
https://cs.wikipedia.org/wiki/Psychoaktivn%C3%AD_droga
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diethylamid_kyseliny_lysergov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=I_got_Life&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlas
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Hair_(p%C3%ADse%C5%88)&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Diethylamid_kyseliny_lysergov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Nevada
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vietnam
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jménem Bukowski. Těsně poté se Claude vrací na základnu a se zděšením zjišťuje co se stalo, 

snaží se ještě najít Bergera, ale už je pozdě. Berger s ostatními vojáky odlétá do Vietnamu. 

U tisícovek hrobů na Arlingtonském národním hřbitově stojí stará parta, ovšem už bez Bergera. 

Jeho jméno George Berger (2. října 1945-6. dubna 1968) je vytesáno na kameni před nimi. 

Všichni zpívají závěrečnou píseň za padlé vojáky Let the Sunshine in. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.     5 x snímky z Dolního Lánova a okolí 
 

                          Dolní Lánov leží v prvním zamlženém údolí pode mnou. 

 

„Víš, musíš se opravdu rozhodnout, kde chceš žít; zdali chceš žít v džungli nebo v zoo. 

Protože pokud chceš krásu, chceš svobodu, džungle je ... to je tvůj svět. Ale jsi tam v 

nebezpečí, musíš žít s hady, žraloky, tygry, skunky, víš, s komáry, pijavicemi. Chceš být v 

bezpečí, musíš žít v zoo. Jsi chráněn. Víš, pokud jsi jehně, tygr na tebe nezaútočí. Víš, 

každý den dostaneš něco k jídlu; to je v pořádku. Musíš tvrdě pracovat, ale žiješ za 

mřížemi, a co je úžasné-žiješ tam za mřížemi a sníš o kráse džungle. Teď se stalo to, že 

se klec otevřela a všichni vyběhli za svým snem. A najednou, no jo, je to krásné-ano, 

můžu jít kamkoli chci, dělat, co chci, ale kam chci jít? Panebože, tady je tygr a tady had. 

Ach, ouvej, a lidé mají tendenci se vracet. A budeš překvapen, kolik lidí raději žije v zoo; 

nejsou připraveni platit za svobodu; myslí si, že svoboda by měla být, víš, zadarmo, 

dokonce i jako samozřejmost, což nikdy není, nikdy není.“ 

Miloš Forman 

 

 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Arlingtonsk%C3%BD_n%C3%A1rodn%C3%AD_h%C5%99bitov
https://cs.wikipedia.org/wiki/1945
https://cs.wikipedia.org/wiki/1968
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Let_the_sunshine&action=edit&redlink=1
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                                    Pohled z D. Lánova směrem ke na Kotel (1435 m). 

                                        Pohled z D. Lánova na Černou horu (1299 m). 
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V lyžařské stopě. 


