JE TO VŠE V HLAVĚ

Život je jako jízda na kole, abychom udrželi rovnováhu, tak je nutné se pohybovat
dopředu.
Albert Einstein
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1. Před rokem 1969
Psal se rok 1962
V 15-ti letech jsem své kamarády Otu Šubrta a Láďu Zemana ukecal, že se pojedeme podívat
na ostrov, kde bychom mohli o prázdninách stanovat. Láďovi bylo tolik co mně, tedy 15 a
Otovi bylo 14, měl však z nás nejlepší kolo - Favorita s přehazovačkou. Já jsem měl kolo
značky Sportka bez přehazovačky, pouze s jedním kolečkem vzadu a Láďa, protože mu kolo
s přehazovačkou rozbil jeho bratranec, tak si půjčil dámské kolo své sestry.
Jednoho dne ráno, tuším v sobotu, protože nebyla škola, na jaře 1962, ale stále ještě byly
pracovní soboty, jsme se prostě sebrali, vzali si nějaké jídlo, ale hlavně sekyrky, pilku a
kramle na stavbu voru, neboť náš úmysl byl postavit vor, připlout a prohlédnout si ostrov.
Doma jsme samozřejmě nikomu nic neřekli; tak to chodilo, my kluci jsme a po celý den
běhali venku a hráli buď fotbal, byli u řeky Labe, někde v lese nebo jezdili na kolech; věděli
jsme, že nás nebude nikdo hledat.
Daný ostrov, který se nacházel mezi Hradcem Králové a Holicemi, jsem vídával z auta, když
jsem s rodiči pravidelně jezdíval do Litomyšle. Z naší vesnice Prosečné je to do Holic 75 km
a rybník Smilek se nachází asi 5 km před městem, směrem k Hradci Králové.

Rybník Smilek v těchto letech.
Doprava na silnici byla v porovnání s dneškem naprosto minimální, žádné velké náklaďáky a
ty co tam byly, jezdily pomalu. Osobních aut bylo také málo, v naší vesnici jich v té době
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určitě nebylo více než pět. Když jsme se např. v létě koupali ve studeném Labi, tak jsme si
lehali na teplou asfaltovou silnici, protože tam prostě dohromady nic nejezdilo.
Cestu jsem znal velice dobře, včetně přejezdu přes krajské město Hradec Králové, protože jak
jsem již řekl, jsme tudy jezdili za příbuznými do Litomyšle. Rybník u silnice nešlo minout, na
břehu jsme pojedli svačinu a začali kácet menší stromy ke stavbě voru. Byly to zelené olše,
asi 15 cm silné, a když už jsme si mysleli, že jich máme dost, tak jsme je nařezali na délku
několika metrů a spojili kramlemi. Spojování už probíhalo na vodě a k našemu zděšení se
naše dílo potopilo okamžitě, co se jeden z nás na vor postavil, protože dřevo bylo mokré a
těžké. Takže se nikam neplulo, ale sbalili jsme nářadí (kramle byly spotřebovány) dojedli
zásoby a vydali se zpátky domů.
V Hradci Králové jsme zmokli a ještě se do nás pustil esenbák za to, že jsme jeli na kole po
chodníku. Domů jsme přijeli
pozdě večer. Co nám řekli rodiče,
už ani nevím.

Jednalo se o tento malý ostrůvek,
na
který
bylo
počátkem
šedesátých let celkem dobře vidět
ze silnice.

My čtyři, co jsme spolu chodili –
já, Ota Šubrt, Slávek Jodas a Petr
Kytnar - jsme v létě pravidelně
hrávali karty, chodili k řece stavět
hráze na malém Labi a chytat
ryby, do lesa stavět „bunkry“, lézt
po stromech a sbírat houby, na
smetiště v Prosečném nebo ve
Fořtě hledat barevné kovy (ve sběrně bylo kilo olova za jednu korunu a kilo mědi za tři) a
stará rádia, která jsme rozebírali a všelijak „upravovali“.
Mezi jinými „vynálezy“, které jsme neustále
objevovali, nás uchvátil i primitivní rozhlasový
přijímač zvaný krystalka, taková malá krabička se
sluchátky. Energie, která rozkmitá membránu
sluchátka, se odebírala přímo z vysílaného signálu,
takže nebylo třeba jiného napájení. Nejjednodušší krystalky byly tvořeny zprvu jen detekčním
krystalem a filtračním kondenzátorem. Ty neumožňovaly ladění a přijímaly veškeré signály,
které na anténu dopadly. Vzhledem k množství rozhlasových stanic v začátcích rozhlasové
éry a velmi malé citlivosti tento nedostatek nevadil. Za svůj název tento přijímač vděčil hlavní
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součástce, kterou byl krystal (nejčastěji galenit)s usměrňovacími vlastnostmi. Krystalu se
dotýkala primitivní hrotová dioda z drátku (např. wolfram), která byla pohyblivá (ovládal se
malou páčkou umístěnou v kulovém kloubu), aby se na krystalu dalo najít místo s nejlepším
příjmem.
Hrajeme karty u Jodasů-zleva Ota, Slávek
a Petr (já fotím).
Další cesta v roce 1964
V předchozím roce 1963 jsme se vydali
vlakem do Chrudimi a odkud okolo řeky
Chrudimky směrem k Sečské přehradě,
která je vzdálená 15,85 km na jihozápad
od města Chrudim. My jsme ale šli po
turistických značkách okolo řeky, což
bylo asi 23 km. Stalo se, že jsme přišli i na
místo, kde byly dřevěné lavice a stolky
pro piknik a do dřeva vyřezávaným
nápisem „Kdo nesl, ať nesklízí“, takže
jsme si sedli na zem vedle těch lavic a
pojedli. Kromě potřebných věcí ke
stanování, včetně potravin, jsme ale nesli i
sekerky, pilku a kramle, protože jsme
chtěli stavět vor. První den jsme došli až
na Křižanovickou přehradu, kde jsme
postavili stan a přenocovali. K přehradě
jsme šli proti proudu, takže stavět vor
nemělo smysl a okolo vodní nádrže byly všechny slabší suché stromy naprosto
nedostatkovým materiálem (na silnější suchary jsme neměli pilu), a protože byli kramle příliš
těžké, tak jsme je pohřbili u prvního stromu Křižanovického lesa. O kus dál jsme vykopali na
poli rané brambory a uvařili si je s vepřovým gulášem k večeři. Tehdy jsme neměli plynové
vařiče a bylo třeba rozdělávat oheň a vařit v kotlíku.
Myšlenka stavět vor a plavit se po vodě určitě měla spojitost s báječnými plavbami na vorech,
které jsme stavěli u mlýna v Prosečném, kde byla velká vodní nádrž a spousta suchých trámů
a prken vhodných k budování plavidel,
jež jsme nazývaly vory. Plavidla, se
svými posádkami

Vor patří k nejstarším lidským
dopravním prostředkům.
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proti sobě narážela a snažila se vzájemně potopit. Plavat jsme neuměli, jenom s nafukovacím
kruhem, a tak to bylo dost zajímavé.

Koryto Chrudimky pod přehradou.

Příští den jsme pokračovali směrem proti proudu k Sečské přehradě, kde jsme kempovali asi
14 dnů. Moji rodiče nás přijeli zkontrolovat a přivezli i nějaké zásoby. Co nám utkvělo
v paměti, byl zajimavý záchod-velká betonová skruž s dřevěným víkem, ve kterém bylo
vyřezáno dokola nejméně osm otvorů pro sedícího uživatele, takže na jeden záchod mohlo jít
najednou dost lidí. Menší problém byl, jak si pamatuje Ota, že septik byl dost plný a jakékoliv
žblunknutí mohlo vést k ochlazení zadní partie.
Na Seči se nám muselo asi líbit, takže příští rok se mi podařilo přesvědčit kamarády
z „Kozího ringu“ (část naší vesnice, kde jsem bydlel, a kde se v padesátých letech téměř
v každém stavení chovali kozy; i u našeho domu byl chlívek, ve kterém se babička s dědou
starali o dvě kozy) i ke druhé cestě na Sečskou přehradu. O prázdninách 1964 jsme se tam
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opět vydali, tentokrát ale na kolech. Už si nepamatuji, jaké stroje měli kluci, Ota měl určitě
favorita s přehazovačkou a já měl sportku bez přehazovačky. Délka trasy Prosečné - Seč byla
přibližně 110 km.

Žádné potěšení nepřichází tak snadno jako jízda na jízdním kole (J. F. Kenendy).
Model mého turistického kola sice nebyl úplně stejný, jako je tento, ale jistá podobnost tu
přeci jen byla. Pod hrazdou jsem měl místo takovéto občerstvovací stanice zabudován malý
kufr, do kterého jsem si narovnal konzervy.
Z cyklistické cesty si pamatuji pouze to, že slabší část týmu-Slávek a Petr - byli před cílem
natolik vyčerpáni, že vzhledem k protivětru, tlačili kolo i s mírného kopce. Mně bylo 17,
Slávkovi i Otovi bylo 16, zatímco Petr byl nejmladší – 13 let.

Na Sečská vodní nádrži se nachází jeden z největších izolovaných ostrovů v Česku.
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Výška koruny hráze nad
základovou spárou 42 m.
Elektrárenský
přivaděč
vody, ocelové potrubí v
délce 1280 m, do roku
2010 část 854,3 m
sestavená z modřínové
dýhy (což je zajímavé
neboť velice podobnou
konstrukci, tentokrát ale
ze
dřeva
sekvojovce
obrovského, jsem viděl na
jezeře Tokette v USA; Ø
potrubí tam byl 4m).

Pobyt u přehrady byl poznamenán
velkými dešti. Voda stoupla až
téměř k našemu stanu. Vím, že jsme
chytali ryby, ale už nevím, jak se
nám dařilo.
Jako kluci jsme i fotili a fotky si
sami vyvolávali v temné komoře.
První foťák, který jsem měl, byl na
snímky 6 x 9 cm a na jeden film se
jich vešlo 12. Film se z foťáku
vyndával ve tmě a vložil se do tzv.
tanku, což byla plastová nádoba, ve
které se film musel vykoupat
nejprve v roztoku vývojky a potom
v ustalovači.
Pak
se
nechal
uschnout a vložil do rámečku, kde
se vybral požadovaný snímek, a ten
se podložil fotografickým papírem,
celé se to na několik vteřin osvětlilo
žárovkou a papír se opět vykoupal
v roztoku. Snímek byl o velikosti
rámečku - 6x6cm nebo 6x9cm.
Jedna z mých fotek z roku 1963. Byl
pěkný letní den, pozdě odpoledne,
protože děda veze hrábě na seno a bude stavět kupky sena. Fotil jsem to z příkopu.
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Škola, zaměstnání a vojenská služba
Základní škola (ZŠ Prosečné / Hostinné 1953 -1962) - devět tříd.
Střední všeobecně vzdělávací škola (SVVŠ Hostinné 1962 – 1965) - 3 ročníky.
Dodnes si pamatuji, že zprávu o zavraždění prezidenta
Spojených států amerických jsem zaslechl prvně na
autobusovém nádraží v Hostinném. V té době, 22. listopadu
1963, jsem byl ve druhém ročníku SVVŠ.
John Fizgerald
Kennedy patří mezi nejpopulárnější z
amerických prezidentů. Jeho stálou popularitu způsobilo
několik faktorů, mezi nimiž je na předním místě jeho schopnost
pracovat s médii, jeho zásluha o znovu získané americké
sebevědomí (odvaha v Karibské krizi, zahájení projektu
Apollo) a také skutečnost, že byl zastřelen, čímž se stal obětí.
Prezident J.F. Kennedy v roce 1963.

Věčný plamen
na
hrobu
prezidenta
J.F.
Kennedyho,
Národní
hřbitov,
Arlington.

Po skončení střední školy jsem měl zájem o kariéru na vojenském letišti, ale ve vojenské
nemocnici v Jaroměři jsem neudělal zrakové zkoušky a nebyl tedy přijat. Testy byly dost
zajímavé: Listy papírů A4, plné barevných teček, obsahovala písmena a číslice ve stejné
barvě, a já jsem tyto znaky nepoznal - odchod!
Další zaměstnání, o které jsem měl zájem, byl televizní mechanik (elektrotechnika mě bavila
a měl jsem maturitu z fyziky), ale protože na okrese Trutnov brali do učení pouze jednoho
uchazeče, tak bez protekce jsem neměl šanci.
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Auto Škoda 1202.
Ale do třetice to vyšlo. Spolužák, se
základní školy, který pracoval ve
vrchlabské automobilce, mi řekl, že práce
na montážní lince je dobře placená a stále
nabírají nové lidi. Po letních prázdninách
jsem tedy nastoupil do AZNP Vrchlabí, kde
se vyráběly Stejšny 1202. Práce byla na dvě
směny-ranní / odpolední – a v porovnání
s dnešním tempem, to byla pohoda.
Montoval jsem stěrače, ruční brzdu a
topení; vždy jsem měl dost času, abych si po montáži těchto dílů sednul nebo šel podívat na
jiná pracoviště. Po jednom roce jsem nastoupil na vojnu.
Nemohu nezmínit ještě jednu klukovskou záležitost. Četba válečných knížek o partyzánech
vedla k tomu, že jsme si jako kluci hrávali v rokli za naším domem na „Němce a partyzány“
(samozřejmě, že nikdo nechtěl být Němcem, a tak se obvykle mezi námi losovalo). Ze dřeva
jsme si vyráběly nejen hokejky „samorostky“, ale i flinty.
Můj táta pěstoval na políčku u kostela heřmánek, který pak sušil na půdě MNV a dodával do
sběrny léčivých bylin. V létě, když kluci kopali do mičudy, tak jsem s ním musel jít sklízet
heřmánkové květy a sklizeň dopravit na půdu MNV. Byla tam šero a poté co jsme na podlahu
rozbalili role čistého papíru, tak jsem začal šátrat rukou v bedně různých krámů, a ucítil jsem
hlaveň jakési zbraně. Pozdě odpoledne, když provoz na MNV (v přízemí budovy) nebyl téměř
žádný, jsem na tu půdu šel a zjistil, že se jedná o samopal. Vikýřem jsem samopal vyhodil ven
do šeříkového keře a odtud jsme jej pak večer odnesli k nám do kůlny. Jednalo se o jednu
z mnoha verzí samopalu Sten, s nábojovou komorou 9x19 mm.

Britský samopal Sten stejný typ, jaký Gabčíkovi při útoku na Heydricha (4. 6. 1942)selhal.
Byla to velice rozšířená zbraň mezi britskými vojáky za 2. Světové války. Vyznačoval se
jednoduchým provedením a nízkou výrobní cenou. Zbraň byla efektivním prostředkem pro
partyzánský boj.
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Atentát na Heydricha (provedli českoslovenští výsadkáři vyslaní z Anglie v rámci operace
Anthropoid 27. Května 1942) byl považován za nejvýznamnější odbojový čin v okupované
Evropě a měl takový ohlas, že Británie a Francie odvolaly své podpisy pod Mnichovským
diktátem, který v roce 1938 připravil Československo o více jak třetinu jeho území. V celé
historii druhé světové války šlo o zcela ojedinělý případ, kdy se úspěšně podařilo násilně
zlikvidovat některého z vysokých nacistických pohlavárů, v tomto ohledu šlo o zcela unikátní
akci. Kruté řádění nacistů, které mělo být odvetou za Heydrichovu smrt, pak v mnohém
usnadnilo uznání našeho odboje a pozdějšího odsunu německého obyvatelstva ze strany
západních spojenců. Reinhard Heydrich (1904-1942) byl prominentní nacista, generál policie
a SS-Obergruppenführer , šéf Hlavního úřadu říšské bezpečnostni (RSHAS) a bezpečnostní
služby(SD) a stal se jedním z hlavních organizátorů holocaustu.
Přivlastněný samopal jsem neustále čistil a asi pětkrát z něho i vystřelil, těžko se totiž sháněly
náboje. Jednoho dne, když jsem v rámci pracovní výuky na SVVŠ byl na praxi v zámečnické
dílně továrny KRPA v Hostinném, tak přišli za mnou dva esenbáci a chtěli tu zbraň, já zapíral,
že nic takového nemám, ale oni byli neústupní, že když jim samopal nedám, tak mne vyhodí
ze školy. Nedalo se nic dělat, zavedl je k nám do „bunkru“ v partyzánské rokli, a samopal jim
dal. Někdo z kamarádů se prostě před dospělými chlubil a samopal prozradil. Na vojně mi pak
o tom četl z mého posudku velitel roty, kapitán Bartoš a společně jsme se tomu zasmáli.

Základní vojenská služba 1966 – 1968
Narukoval jsem na podzim 1966 k útvaru civilní služby Ministerstva vnitra do Kutné Hory.
Dobře si pamatuji první den v kasárnách - svélknout civil a nakrátko ostříhat hlavu; stříhal mě
vězeň (alespoň to tvrdil), který mi říkal, že když bude chtít, tak mě může zabít, ale protože
jsem nechtěl dopadnout tak špatně, dal jsem mu láhev slivovice, kterou jsem si s sebou přinesl
z domova a on byl spokojen.
První měsíc jsem nevěděl, kde jsem – hotový blázinec, kterému se říkalo „přijímač“. Přestože
jsem přijímač prováděl u spojařů, tak jsem skončil u zdravotnické roty,a protože jsem uměl
dobře běhat a udělal jsem maturitu z češtiny za „dostatečně“ tak mě velitel poslal, spolu
s několika dalšími kluky, do PŠ (poddůstojnická škola) ve Frýdku Místku.
Z PŠ mám dvě vzpomínky: Jednoho večera jsme měli cvičit noční boj v Ostravě, v místě kde
město ustupovalo uhelným dolům. Přivezla nás tam nákladní auta V3S, někdy po večerce (po
22.00 hodině), začalo se střílet slepými patronami a všude bouchali dýmovnice. Každý
bojoval za sebe. Někdy okolo půlnoci jsem narazil ve tmě a v kouři na bagr, do něho jsem se
vyškrábal (dveře byly otevřené) a na sedadle usnul. Za čas jsem se probudil a opět zapojil do
bojů. Nikdo mne nepostrádal.
Ze zdravotnických přednášek se pamatuji pouze na slova našeho velitele majora Šivice (sekáč
a sympaťák), který nám vysvětloval, kam dát polštářek pod zadní partii dívenky, se kterou se
chystáme souložit- nikdy pod zadek, ale „vždy pod bederní obratle, vy naivkové.“
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Lehko na cvičišti.

Na stratu závodu v obřím
slalomu. Závody pořádala
jednotka MV CO, která byla
umístěna v B. Bystrici.
Místo- Donovaly, N.Tatry.

Lyžování
mi
docela
zpříjemňovalo vojnu. Na
sjezdovkách jsem závodil
v Nízkých
Tatrách,
zatímco na běžkách pak
v Krkonoších. V obřím
slalomu jsem vypadl hned
v druhé brance, protože
jsem uměl dobře zatáčet jenom na jednu stranu. Na dřevěných běžkách jsme trénovali
několikrát ve Špindlu, kde jsme byli ubytováni v luxusní vile ministerstva vnitra. Záměrem
našeho velitele byla příprava na biatlon, což tehdy byl relativně nový sport (na OH byl prvně
v roce 1960). Zatímco však biatlonisti používali lehké malorážky, my jsme se dřeli se
samopalem.
Na jaře 1968, když náš útvar začal cvičit zásah proti demonstrujícím studentům, jsem se začal
učit anglicky. Když major Kalášek, velitel politické výchovy, odcházel z kasáren domů, tak
mě nechával klíč od své kanceláře, kde jsem mohl nerušeně studovat Angličtinu pro samouky.
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V té době jsme jako poddůstojníci začali sbírat
„trofeje“-povýšení na četaře, Vzorný voják,
fotka před zástavou pluku nebo pochvalný
dopis rodičům.

Zprava - velitel roty npor. Bartoš, velitel čety podp.
Kuriš, a velitelé družstev-Pergler, Vodehnal a
Chvojka.
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Invaze 1968
(Následující snímky jsou převzaty z knihy „Invaze 68“ českého fotografa Josefa Koudelky;
stejné platí i o nápisech a textech v italice u snímků).
21. srpna 1968 jsem byl doma na „opušťáku“, když v 7 hodin ráno nad naší vesnicí prolétly
stíhačky s neznámým označením dvou bílých pruhů a v rádiu dávali dramatickou hru, což
bylo pro tento čas divné. Právě začínala invaze spřátelených armád do Československa…

Vrátil jsem se do kasáren, a tam byl naprostý zmatek. Co dělat když jsme byli napadeni
našimi spojenci? Co se dělo na velitelství, si už nepamatuji. Je dost možné, že před hlavní
bránu přijela vojska cizích armád, v každém případě jsme ale zůstali uvnitř. Náš útvar, který
měl pomáhat Praze v případě války, byl po několika dnech vyslán do Prahy, aby zde vystřídal
ruské vojáky na strategických místech s tím, že už si „město před nepřítelem uhlídáme sami“.
Kdo by ale měl být ten nepřítel, jsme netušili, byli zde jen oni. Náš zdravotnický prapor měl
dvě roty zdravoťáků plus vozidla. Zdravoťáci dostali za úkol hlídat budovu Československého
rozhlasu.

Ať žije Rudá armáda, ale někde jinde; Vrazi, táhněte domů.
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Včera drazí-dneska vrazi; Sovětský cirkus opět v Praze. Zn.:Nedráždit, nekrmit!; Nechceme
ruskou svobodu; Dubček vás nevolal, táhněte za Ural!; Lenine vstávej, Brežněv se zbláznil;
Pryč s ruským bolševismem; Proletáři všech zemí, odejděte; Naše mrtvoly nepotřebují vaši
pšenici; Nezapomeň, cenzura je konec pravdy; Vynucená dohoda neplatí; Brežněv, váš car.
13

“Vaše místo je v Moskvě”.
14

Z knihy Zdeňka Mlynáře „Mráz přichází z Kremlu“(Zdeněk Mlynář byl v době invaze
tajemníkem ÚV KSC):“ Náhle se rozletěly dveře Dubčekovy pracovny, asi osm vojáků vtrhlo
dovnitř, obstoupili nás zezadu kolem velkého stolu a namířili své zbraně na naše zátylky.
Vojáci zpřetrhali všechny telefonní linky v místnosti, zavřeli okna, aby nebylo slyšet volání
zástupů, které se shromáždily za řetězem parašutistů, zpívaly hymnu a střídavě skandovali
různá hesla a Dubčekovo jméno. Seděli jsem kolem stolu teď už mlčky, za zátylkem samopaly
parašutistů“.
Toto mi připomnělo obsazení Zimního paláce v Petrohradě, 7. listopadu 1917, kdy bolševici
bez boje (palác byl hlídaný kadety a ženským oddílem o síle 137 žen) vstoupili do
Malachitového sálu, kde seděli ministři Kerenského vlády, a pozatýkali je.
15

„Bratři“ s tvářemi venkovanů.
/…/ Všichni mrtví, všichni ranění, všichni,
všichni jsou oběti okupantů! Nezemřeli by, nezemřeli, nebyli by ranění, kdybychom nebyli
okupováni! Jsme v právu! Je našim právem dělat všechno, doslova všechno, abychom dali
najevo svůj odpor. A jestli jsme rozumní a všechno neděláme, je to naše věc, naše rozvaha!
Nelze však, nesmí se ani pouhou myšlenkou, pouhým slovem připustit, že někdo si svou
smrt zavinil sám. To bychom mohli rovnou tvrdit, že padlí občané Prahy za pražské
Květnové revoluce byli také blázni a nechali-li by Němce v klidu, nikomu by se nic nestalo.
Rozum a rozvaha jsou dobré zbraně, ale mohou být a jsou též výrazem strachu. Oddělme
jedno od druhého! Uvědomme si to a připusťme to, není na tom nic špatného. Vždyť o to
větší bude potom naše odvaha a o to jasnější bude náš rozum.
Jsou to okupanti a střílejí do nás. Nikdo je nepozval a oni nejsou ničím jiným než vrahy.
Vrahy bezbranných dětí! Hanba jim!
Literární listy, zvláštní vydání, 28. srpna 1968
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Sovětský export:Tanky, olovo, smrt…

17

Po Praze se objevila nová hesla a jedno je velice zajímavé:“Rudí bratři, vraťte se do svých
reservací“! Vinnetou

Snímky vznikaly asi týden před naším příjezdem. Budova rozhlasu byla poničená zvenku, ale
i zevnitř. Rozbitá technika, kterou vojáci vyházeli z oken, všude vyházené regály s papíry na
18

podlahu; našel jsem tam např. podepsané fotografie Františka Pláničky (jeden z nejlepších
fotbalových brankářů světa) nebo Aji Vrzáňové (dvojnásobná mistryně světa v krasobruslení
1949 a 1950). Chaos, odpadky a fekálie po chodbách…Služba trvala 24 hodin a poté odjezd
zpátky do kasáren.
Moje stanoviště bylo v suterénu, kde bylo parkoviště osobních vozidel. Vrata byla zamčená a
nice se tam nedělo. Naproti tomu dveře auta T603, což bylo zřejmě vozidlo ředitele rozhlasu,
byla otevřena, a tak jsem se tam několikrát po půlnoci pohodlně prospal. Kluci u hlavního
vchodu odmítali vpustit do budovy i ruské důstojníky. Služba trvala 24 hodin a poté jsme
odjížděli zpět do Kutné Hory.
Sovětský svaz nepatří na
Olympiádu
Celý sportovní svět prožívá
letošní rok jako rok olympijský.
Po celou historii novodobých
olympijských her a také letos
v Mexiku nepůjde jen o zlaté
medaile, nýbrž především o
oslavu tělesné i duchovní
kultury národů a jejich
přátelské vztahy, tak jak to
vyjadřuje olympijská charta.
Násilné činy proti národům
byly vždy olympijským hnutím
odsouzeny a provinilé země
byly z účasti na OH vyloučeny.
Posledním
případem
bylo
vyloučení
JAR
pro
nespravedlivé chování její
vlády vůči černochům. Sovětský
svaz
byl
jedním
z nejaktivnějších propagátorů
vyloučení JAR.
V těchto dnech však vystupuje
Sovětský svaz v roli mnohem
hanebnější. Násilná okupace
ČSSR je v takovém rozporu s humánním posláním olympijské myšlenky, že Sovětský svaz tím
ztratil právo účasti na XIX. olympijských hrách v Mexiku.
Ať žije vznešená olympijská myšlenka a nechť naši českoslovenští sportovci jsou jejími
nadšenými nositeli.
Zasloužilý mistr sportu Emil Zátopek v.r.

Rudé právo 24.srpna 1968
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Emil Zátopek(1922-2000)byl vytrvalostním
běžcem na dlouhé tratě a nejvíce se proslavil
získáním tří zlatých medailí na OH 1952
v Helsinkách. Vyhrál běh na 5,000 metrů a poté i
závod na 10,000 metrů, ale jeho třetí medaile
přišla z maratonu, do kterého se přihlásil na
poslední chvíli, nikdy totiž na této trati
nezávodil. Měl přezdívku „Česká lokomotiva.“
V roce 1954 Zátopek, na trati 10,000 m, jako
první běžec překonal bariéru 29 minut. O tři
roky dříve překonal rekord v běhu na 20 km.
Jako jeden z největších běžců 20. století byl znám
svým brutálním přístupem k vytrvalostnímu běhu
a vymyslel metodu intervalového tréninku.
V roce 2013 jej redaktoři časopisu Runner´s
World Magazine zvolili za nejlepšího běžce
všech dob. Je jediným sportovcem, který vyhrál
závod na 5,000 metrů, 10,000 metrů a maraton
na jedněch OH.

V své zemi je považován za hrdinu. Byl vlivným členem KSČ, podporoval ale demokratické
křídlo strany a po roce 1968 byl degradován, vyloučen z armády i KSČ. Rovněž byl odstraněn
ze všech důležitých funkcí a pracoval jako dělník v několika různých profesích, včetně uklizeče
ulic. V roce 1990 Zátopka rehabilitoval Václav Havel.
Zátopek zemřel po dlouhé nemoci v Praze v roce 2000 ve věku 78 let. V prosinci roku 2000
mu byla posmrtně udělena medaile Pierra de Coubertina..
Jeden z jeho citátů:“Vítězství je skvělá věc, ale přátelství je ještě lepší.“

Netrvalo dlouho a naše jednotka se opět stáhla do kasáren v Kutné
Hoře. Vojna pro mne končila a vojska RVHP tu měla zůstat až do
počátku 90-tých let. Myslím, že se u nás měli dobře, natolik dobře,
že se jim ani nechtělo odcházet.
Po revoluci, 17.11.1989, byl poslanec za OF Michael Kocáb povřen
Federálním shromážděním za odsun cizích vojsk. Vykonal skvělou
práci a poslal posledního z nich domů do konce března1991.
Hudebník a zpěvák Michael Kocáb, tuším, že zpívá písničku ze
srpna 1968 „Ivane bež domů, čeká tě Nataša“.
20

Moje učitelka angličtiny – paní
Bernardová
V září 1968 jsem se vrátil z vojny, nastoupil do automobilky ve Vrchlabí a okamžitě začal
hledat někoho, kdo by mi dokázal pomoci s angličtinou. Po ruské invazi jsem toužil co
nejdříve odjet pryč, perspektiva v automobilce ani v ČSSR nebyla valná a já nechtěl, aby mi
strana říkala, co mohu a nemohu dělat.
Netrvalo dlouho a mé pátrání přineslo první úspěch – kontakt v Hostinném. Zazvonil jsem ve
starém domě u starých dveří a otevřela mi postarší paní s holí. Byla to paní Bernardová, paní,
která, aniž jsem si to tehdy uvědomoval, mi současně otevírala dveře do světa, neboť to byla
právě ona, kdo mi poskytl šťastnou adresu do Anglie. Ve stejném roce 1968 se totiž na
semináři učitelek ve Švýcarsku seznámila s anglickou studentkou a dala mi nejen její adresu,
ale i moji první referenci v životě. Jak jsem později poznal, reference ve svobodné zemi mají
obrovskou váhu, něco jako stranické legitimace v zemi nesvobodné. Rozdíl je však v tom, že
v prvním případě se hovoří o přátelství a znalostech, odbornosti a lidskosti, zatímco v tom
druhém je to o disciplíně, poslušnosti a prospěchářství.
Kromě pokračování v samostudiu podle učebnice „Teach Yourself English“, kterou jsem
pořídil už na jaře 1968, když jsem ještě byl na vojně, mi paní učitelka doporučila zakoupit i
„Angličtinu pro jazykové školy 1-4 ročník“. Přicházel jsem jednou týdně a učil se jak
vyslovovat anglicky nová slovíčka z minulé hodiny angličtiny. Při rychle ubíhajících
hodinách, které probíhaly v obývacím pokoji, mě ze svého starého a pohodlného křesla u
kamen sledoval starší pán s teplou dekou na kolenech. Když mi to šlo tak si mne pozorně
prohlížel a když mi to nešlo, tak zavřel oči a spal. Byl to manžel mé paní učitelky, pan
Bernard.
V té době jsem pracoval ve Vrchlabské automobilce na páse, kde se dělaly vozy Škoda 1202 a
já vydělával asi 2200 Kčs/měsíc. Moje matka v textilní továrně vydělávala 1200,-Kč/měsíc.
Moje paní učitelka si počítala asi 10 Kč / hodinu. Pro porovnání mohu uvést i situaci z Anglie,
kde jsem počátkem 70-tých let rovněž nějaký čas chodil na soukromé hodiny angličtiny. Můj
plat byl 11 liber týdně a jedna hodina mne stála 1.05 libry (1 guineu).

Kdo byli paní Bernardová a její manžel Robert Bernard
Paní se narodila 1907 v městečku Trebnitz a její dívčí jméno bylo Maria Morawa. Její otec byl

správcem pivovaru. Trebnitz byl v té době součástí Německa a Češi zde tvořili etnickou
menšinu. Od dětství trpěla dětskou obrnou. „Otec hrál na klavír a společně se svým přítelem,
který hrál na housle, bavili celou místní smetánku (myslivce, úředníky, správce a statkáře)“
vzpomíná paní Bernardová. „Tenkrát ještě nebylo rádio a gramofon měl málokdo. První
světová válka učinila konec krásným časům.“
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Snímek byl pořízen v roce 1987.

V průběhu 30-tých let cestovala paní Morawa po Západní
Evropě, kde byla zaměstnána jako vychovatelka / učitelka, což ji
většinou zařizovali její příbuzní. Trávila dlouhý čas ve Francii,
kde si zdokonalovala franštinu, ale i angličtinu a hru na klavír.
Koncem třicátých let pozvala paní Bernardovou její teta, matka
představená Římské unie řádu svaté Voršily (křesťanská světice,
pana a mučednice, která žila ve 4. století), do Hostinného. Byl
zde klášter, sirotčinec se školou a paní Bernardová tu pracovala
jako vychovatelka a učitelka. Jak v období nacistické okupace, tak i za komunistického
režimu byly řádové školy rušeny a zabrána velká část klášterů. Mimochodem stejný řád
řeholních sester voršilek pečoval o umírajícího presidenta Václava Havla na jeho chalupě na
Hrádečku v roce 2011.
V roce 1942 se Maria Morawa provdala za krejčího Roberta Bernarda, který byl mnohem
starší než ona a pocházel z blízkého městečka Bad Kudowa. Narodil se v druhé polovině 19.
století (1875) a než zemřel (1973) tak napsal své paměti „Zpětný pohled do života“. Písmo,
psané černým inkoustem a perem, bylo upravené ale obtížně čitelné, neboť bylo psáno starým
písmem. Jeho přítel v Německu pak tuto práci přepsal do současné němčiny. Na titulní stranu
vložil pan Bernard motto Jeana Paula (skutečné jméno Johan Paul Friedrich Richter, 17631825) “ Vzpomínky jsou rájem, z kterého nemůžeme být vyhnáni“. Tento Německý autor
převážně humoristických románů byl do značné míry ovlivněn irským satirikem, básníkem
esejistou, a pamfletistou Jonathanem Swiftem (1667- 1745) jehož citát „Faleš má křídla,
zatímco pravda pomalu pokulhává za ní“ platí snad stále intensivněji.
Paní Bernardová popisuje svatbu ve svém deníku takto: “Robert měl kvůli svému zápornému
postoji proti nacistické vládě u městského výboru Bad Kudowa špatnou pověst, a tak byli ti
ničemové rádi, že mu mohou něco pokazit a nedali mu na poslední chvíli povolení ke sňatku.
Odůvodnili to tím, že byl o 33 let starší než já, a dosud, přestože byl tolik let ženatý s první
manželkou (známou spisovatelkou, která mu zemřela před 10-ti měsíci), tak neměli žádné dítě.
Mám si prý vzít mladšího muže, s kterým mohu mít ještě děti, a tak být užitečná nacionálně
socialistickému státu. To všechno jsem se dozvěděla teprve pár hodin před církevním
obřadem, který se nesměl konat, dokud nedošlo k úřednímu obřadu. Já jsem tenkrát ještě
bydlela v 1. patře střední školy, a tak jsem měla o pár schodů níže, v konferenční místnosti
učitelů, telefon. Ten jsem dostatečně využila. Už v elegantních svatebních šatech mi kadeřnice
připevnila svatební závoj, a v tom jsem pádila z mé ložnice dolů k telefonu a zase zpátky do
mého bytu. Když mě v Bad Kudowa nechtěl radní úředník Schäfer oddat kvůli velkému
věkovému rozdílu, že přeci ještě mohu mít děti, jsem mu odpověděla, že gratuluji, že budu mít
hned rodinu, ale že nechci kluka pro vojnu, aby šel na smrt, chci jen holku. Všichni úředníci,
kteří mě slyšeli, se v tichosti bavili. Ještě více ale, když se za devět měsíců objevila moje
Beate, tak se úředník blamoval v celém hrabství, neboť se všude o mé odvaze vypravovalo“.
Svatba se nakonec uskutečnila v jiném městečku.
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Během nacistické okupace byl Robert Bernard uvězněn za urážky Hitlera. Se svým bratrem
Josefem pašovali do Kudowy české noviny a při domovní prohlídce u nich byla nalezena i
zakázaná literatura K.Čapka (K.Čapek byl na seznamu osob, o které mělo zájem gestapo). Při
soudním procesu byl Robertův bratr Josef poslán do koncentračního tábora Sachsenhausen a
Robert uvězněn v hlavním městě Slezska, Breslau (Wroclaw).
Po válce Robert a jeho bratr navštívili presidenta Beneše, Svobodu a Nejdlého („který
všechno zkazil“ cituji z deníku) v Praze a žádali presidenta, aby poslal do oblasti Kladska (kde
žila česká menšina) československé vojáky, a aby toto německé území včlenil do ČSR.
President slíbil, že o to bude usilovat, ale nakonec bylo vše jinak.
Na Postupimské konferenci, v srpnu 1945, bylo totiž toto území (obsazené Rudou armádou)
dáno pod správu Polska. Češi, kteří usilovali o
jeho přičlenění k ČSR, byli v horším případě
pozavíráni či dokonce zaplatili životem nebo
v lepším
případě
šikanováni.
Rodině
Bernardových hrozilo, že budou mít velké
problémy, a tak jedné noci utekli se skupinou
dalších Čechů přes hranice do Náchoda, a dále
pak do Hostinného, kde měli již kontakt na tetu.
Rozpor o území mezi ČSR a Polskem byl
ukončen v roce 1958 a oblast Kladska připadla
Polsku.
Postupimská konference v roce 1945 – Winston Churchill, Harry S. Truman a Josef Stalin.
Dnes se ono městečko jmenuje Kudowa Zdroj a jsou to stále lázně, které využívají stejný
zdroj minerální vody jako Lázně Běloves u Náchoda, odkud pocházela minerálka IDA.
Dramatický průběh útěku z Kudowy je popsán v deníku paní Bernardové takto: „Útěk vedl
Robert a uskutečnil se v březnu (1945) v noci, z Bad Kudowa do ČR. 18-ti měsíční Beatu, ve
sportovním kočárku, musel Robert i někdy nést v náručí a já mu často ani nestačila, nad
ránem jsme zaťukali na okno prvního stavení a dozvěděli se, že už jsem na českém území. Ti
co nás pozvali, byli také uprchlíci a pocházeli původně z Breslau, byli to špičky strany
sociálně demokratické, dostali jsme najíst, ohřáli se a odešli na nádraží do Hronova, odkud
jsme odjeli do Náchoda, kde se o nás postaral Červený kříž.“
O Velikonocích 1945 odjel Robert, Maria a Beata do Hostinného. Ubytovali se u řádových
sester voršilek, které pak byli odsunuté do Rakouska. Tehdejší představená nechala rodinu
Bernardových bydlet v domě, ve kterém byl dříve sirotčinec. Po válce paní Bernardová měla
hodně žáků a začala vydělávat dost peněz, které využívala k navštěvování svých příbuzných
po Evropě. Při návštěvě Lurd, kam zavítala se svou sestrou, zamřel manžel Robert. V té době
se už znala s jednatelem Invalidního spolku, panem Křepelou a po smrti manžela se podruhé
provdala. Spokojené manželství trvalo dalších patnáct let, až do smrti pana Křepely. Po svém
návratu z Anglie jsem je oba navštívil. Moje paní učitelka zemřela v roce 1998.
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Dcera paní Bernardové Beate (Blažena) říká: „Fakt, že Robert Bernard byl vězněn nacisty,
zřejmě přispěl k tomu, že jeho paní bylo komunistickým režimem tolerováno soukromé
vyučování cizích jazyků, nehledě na to, že dávala hodiny i místním úředníkům a
funkcionářům.“ Stará paní vyučovala němčinu, francouzštinu, angličtinu a hru na klavír.
Kromě němčiny, kterou ovládala již od svých dětských let, si oba další jazyky zdokonalila za
svého pobytu ve Francii. Hru na klavír zvládala rovněž od již dětství, neboť sám její otec
velice dobře tento hudební nástroj ovládal.
Při rozhovorech s její dcerou Blaženou mne zajímala hudba, kterou měla matka ráda. Řekla
mi, že hlavním zdrojem hudebních zážitků té doby byl především rozhlas. Vzpomínala na
pořady rozhlasové redaktorky Anny Hostomské (1907-1995). Její skoro hodinové pořady byly
u posluchačů mimořádně oblíbené, nejen proto, že Hostomská dokázala vyprávět poutavě a
srozumitelně. Cyklus pořadů „Co máte nejraději“, vysílaný po dobu deseti let jednou týdně,
měl tak velkou sledovanost, že například po jednom vysílání dostala autorka až 14 tisíc
dopisů. Posluchači vítali také možnost ověřovat si své hudební znalosti v pořadech
hádankového typu. V tomto vysílání zaznělo téměř 1400 úryvků z 321 oper od 138 skladatelů.
Jako rozhlasová redaktorka připravila Hostomská s velkým přehledem a znalostmi světové i
naší hudební literatury řadu nejrůznějších rozhlasových pořadů. Plnila tím své hudebně
popularizační poslání, přitom dávala s velkým zaujetím přednost české a světové operní
tvorbě a také operetám (mj. operetě Mam´zelle Nitouche od francouzského skladatele Hervé).
Od roku 1960 k pořadu „Co máte nejraději“(s podtitulem operní pořady podle návrhů
posluchačů) ještě přibyla i „Hudba, kterou mám rád“. V něm se vyjadřovaly mnohé osobnosti
- např. Karel Höger, Jan Werich, Dana Medřická, Max Švabinský, Dana Zátopková a Emil
Zátopek - svůj vztah k hudbě.
Je možné, že tento pořad velice připomínal „Desert Islands Discs“, který už v roce 1942 prvně
připravil pro BBC Radio 4, hudební redaktor Roy Plumley.
http://www.bbc.co.uk/programmes/articles/2GMPrBkgB9jHhBjwCZ3RnxP/the-75thanniversary-of-desert-island-discs
Dodatek
V přízemí domu mé paní učitelky bylo pánské krejčovství, které vedl krejčí „Prepych“ a u
něho jsem si objednal ušití obleku do Anglie. „Prepych“ byla přezdívka pro pana Peričku,
který už z profesionálního důvodu byl vždy elegantně oblečen, což pro nás venkovské kluky
bylo neobvyklé, čili přepychové. Protože měl pan Perička kořeny na Slovensku, tak odtud
pochází jeho přezdívka Prepych. Psal se rok 1968 a krejčí Prepych měl na svém konferenčním
stolečku německé módní katalogy, takže bylo z čeho vybírat (když jsem se v roce 1978 vrátil
zpět do ČSSR tak Prepychovo krejčovství bylo zavřené, neboť jej normalizátoři přestěhovali
do socialistické krejčovské továrny ve Vrchlabí). Svůj fešácký oblek jsem ještě doplnil
hnědým „šusťákem“(moderní plášť z plastické hmoty, který poskytoval falešný dojem, že
nepropustí dešťovou vodu), elegantním kloboučkem a středně velkým sportovním kufříkem.
V kapse jsem měl cestovní pas s českou výjezdní doložkou, razítkem ze státní banky, které
potvrzovalo udělenou hotovost pěti anglických liber a britské vízum na 91 dnů. Moje cesta do
světa mohla začít.
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Pozvání a víza
Ona anglická studentka pedagogiky, s kterou se moje paní učitelka kontaktovala na jaře 1968
na semináři ve Švýcarsku, se jmenovala Joyce Jeeves a můj první dopis jsem ji poslal několik
týdnů před Vánoci. V té době bylo cestování pro běžného občana na Západ velice obtížné,
neboť vše bylo pod kontrolou diktátora - komunistické strany. Nestačilo mít pas s vízem
cílové kapitalistické země. Už cestovní pas sám o sobě bylo něco neobvyklého, protože se
většinou cestovalo do sousedních komunistických zemí, a k tomu stačil občanský průkaz
z výjezdní doložkou. Pas bylo třeba do zemí kapitalistických, tedy na Západ, a to už nebylo
tak snadné. Otázky, formuláře a
doporučení od zaměstnavatele
či místa bydliště, atd. Poté co jsem
získal pas, tak bylo třeba získat i
devizový příslib, tzn. valuty, což
bylo téměř nemožné, neboť těchto
měla
Státní
banka
velice
limitované množství a byly určeny
jen pro „určité osoby“.
Krátce před Vánoci 68 jsem
pozval Joyce k nám na dovolenou,
s úmyslem, že i ona snad bude
opětovat pozvání. Joyce velice
rychle odepsala, že děkuje, ale
protože je stále ve škole tak zatím
nemůže přijet, ale budu-li chtít já
přijet, tak budu vítán.
Zvací dopis pak napsala její matka, paní Zena Jeevesová
Takže zbývala druhá možnost, a sice výjezd na pozvání, tzn., že o danou osobu se po finanční
stránce bude starat osoba, která vystavila pozvání a Státní banka poskytne pouze směšnou
částku. Protože tehdy ve Státní bance v Trutnově pracovala přítelkyně mého kamaráda
z dětství, tak mi dokázala zajistit onu směšnou částku liber, v mém případě to bylo £ 5.00.
Kurz v té době byl £1 = 100,- Kčs.
Úřednice Státní banky mi do pasu dala razítko o udělení valut a moje kroky vedly opět na
oddělení pasů a víz, kde jsem předložil zvací dopis od hostitele a tuším opět jakýsi posudek ze
zaměstnání. Zde proběhl pohovor a vyplnění žádosti o vydání tzv. „výjezdní doložky“.
Doložka měla platnost od 2. května 1969 na 11 dnů. V té době za mou matkou přijel její bratr
z USA a poradil mi, abych jel na delší dobu než 11 dnů. Jeho argumenty se mi líbily, takže
znova na úřady. Bylo tedy třeba získat souhlas zaměstnavatele k neplacené dovolené. Moje
kroky vedly nejdříve do kanceláře odborové organizace automobilky ve Vrchlabí a teprve
s doporučením předsedy ROH (Revoluční Odborové Hnutí) jsem si vyjednal schůzku u
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ředitele automobilky. Ředitel mi dal souhlas (bylo jaro 1969) a já jsem opět odejel do
okresního města na oddělení pasů a víz, kde mi úředník přepsal v pase číslo 11 na 91.
Mé poslední kroky na cestě k vyřízení potřebných dokladů už tedy mohly vést na Britskou
Ambasádu. V té době jsem uměl asi 20 lekcí z učebnice Angličtina
pro samouky, a tak jsem se docela těšil na své první setkání
s Angličanem. Den volna z práce, cesta vlakem do Prahy, velká
stará vila s britským státním znakem, vyřezávaný dubový stůl a za
ním pán v tmavém obleku, kterému jsem předal pas a ukázal zvací
dopis od paní Jeevesové. Pas s vízem mi přišel poštou asi za 3
týdny domů.
Erb Britského velvyslanectví
Později, jsem se z dopisu od Joyce, dozvěděl, že její matku navštívil úředník z Home Office
(Min.vnitra), aby se ujistil o skutečnostech.
Tenkrát se do Prahy nejčastěji jezdilo vlakem z Hostinného. Vlak vyjížděl ze Svobody nad
Úpou a jmenoval se Krakonoš. Jel hodně brzy ráno a vracel se hodně pozdě večer, takže jsem
byl na nohou někde od 4.00 hodin ráno do 24.00 hodin večer. Ještě si vzpomínám na jednu
malou episodu z cesty domů vlakem.
V Praze na hlavním nádraží jsem si koupil
anglické noviny Morning Star (tisk anglické
komunistické strany). Na zpáteční cestě
domů jsem si noviny prohlížel a snažil se
rozumět některým větám. Naproti mně seděl
starší pán, sedmdesát plus, a oslovil mne
anglicky. Měl hezký tvídový oblek a
kravatu. Pamatuji si jen, že to byl Čech,
který žil v Australii, a už nevím, jestli se
vracel domů nebo zde byl jen na návštěvě.
Tradiční tvídová tkanina. Tvíd je obchodní označení sportovně elegantních látek s vlněným
povrchem
Odlet – 2.5.1969
Z Prahy jsem odlétal 2. května. Otec měl auto Wartburg, ale řídit z Prahy se bál. Takže do
Prahy jsem jel já a můj kamarád Olda Salátek se nabídnul, že auto přiveze zpátky domů. Táta
jel jako pasažér.
Doma jsem se rozloučil s mamkou (já věděl, že se nevrátím, ale nic jsem jí neřekl). Sestra
byla ve škole, což bylo jednodušší. Při loučení s tátou jsem mu o svém záměru mlčel.

26

Jízda do Prahy byla snadná, ale tam jsem se málem srazil s tramvají, ještě že jsem měl s sebou
Oldu. Přijeli jsme ke kanceláři ČSA, odkud jezdil pravidelný autobus na letiště. Oni odjeli a já
nechal kufřík v úschovně a šel se projít po hlavní ulici, jedním směrem to bylo do centra a
druhým směrem jsem koukal za Vltavu na Letnou, kde se na kopci váleli trosky kamenů po
odstřelu Stalinova pomníku. Směrem do centra jsem ještě potkal spolužáka ze střední školy,
Petra Mědílka, který v Praze studoval na fakultě
Mat-Fyziku. Na letišti jsem si pak dal svou
první Coca-Colu v životě (u nás to nikdo
neznal). Bylo mi 22 let a svět jsem měl ve svých
dlaních.
Posádka – kapitán a letuška- před letadlem BEA
(British European Airways). Letadlo do
Londýna létalo asi dvakrát za týden, a přesto
zde nebyla žádná tlačenice, pamatuji si, že bylo
poloprázdné
Hawker Siddeley Trident 3B. Bylo to první
letadlo s ocasním křídlem ve tvaru”T”- s třemi
motory Rolls-Royce, a také první v civilních
službách, které od roku 1965 přistávalo na automatického pilota.

Výběr mé hudby z těchto let -

Waldemar Matuška (1932-2009)

„A tak dál nosíš po kapsách sny mládí“
Dva komentáře na YouTube: Tato písnička mi vždy připomene moje mládí a hrne
mi slzy do očí. Vždy si uvědomím, že člověk žije jen jednou a
strašně krátce.
 Málokdo chápe kolik pravdy je ukryto v textu této
nádherné písně.
Píseň na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=2kdZtKy6l3s&list=PLFE9BF5EF58F8239F

Chtějícího osud vede, nechtějícího vleče – Seneca
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Přílohy
Dopis mému otci od velitele praporu

Bylo Jaro 68 a myslím si, že důstojník Kyselka se vezl na vlně postupného uvolňování diktátorského
režimu. Pochybuji, že obdobné dopisy se rozesílaly v předchozích letech.
Dopis ale prozrazuje dvě věci – přestože můj táta nikdy nebyl v KSČ, tak je zde oslovován jako
„soudruh“, tak to prostě v té době chodilo, vládla zde diktátorská strana a my všichni jsme prostě byli
„Soudruzi a Soudružky“, oslovení „Pan a Paní“ se v úředním styku nepoužívalo.
Další věc, která mne zaráží je, že důstojník Kyselka neuvádí svou hodnost, nejspíš proto, že dopis ani
neviděl a podepsán je někdo jiný.
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Dopisy od Joyce Jeeves

Chigwell
3. ledna 1969
Milý Pepiku,
Moc ti děkuji za všechny pohledy a pozdravy, které jsi mi poslal k Vánocům a Novému roku. Zprávy
od tebe mne vždy potěší.
Včera jsem dostala tvůj pohled, kde mne zveš na návštěvu k vám. Samozřejmě, že bych ráda
navštívila vaši pěknou zem, lituji však, že nebudu moci přijet.
Příští týden, 7. Ledna, se musím vrátit zpět do školy, kde zůstávám až do Velikonoc, a tedy do dubna.
Do té doby nebudu mít žádné prázdniny a musím pilně studovat.
V létě pak musím pracovat v dětském domově a nebudu mít žádné prázdniny.
Moje mamka i já bychom tě rádi pozvali do Anglie, avšak já nevím, kdy budu doma. Možná by bylo
lepší, kdybys chtěl přijet se svými přáteli. Jsou zde četné mládežnické ubytovny, které jsou otevřeny
všem mladým studentům, jak v Londýně, tak i v Bristolu, kde studuji.
Doufám, že se máš dobře a těším se, až opět napíšeš.
Vše nejlepší přeje Joyce.
Šťastný Nový rok.
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College St.Matthias
Bristol, England
25. ledna 1969
Milý Pepiku,
Děkuji za tvůj pěkný dopis a za dopis od tvé učitelky paní Bernardové. Obrázky a fotografie, které jsi
mi zaslal, jsou skutečně moc pěkné. Děkuji!
Napsala jsem své matce, zdali by si k nám mohl v květnu přijet a já tě mohla navštívit. Je to pro mě
těžké, protože nevím, co mám dělat. V květnu nemám prázdniny a až do července nebudu mít volno.
Takže zatímco já budu pracovat zde v Bristolu ve škole, budou moji rodiče sami doma v Londýně.
Pokud přijedeš do Anglie, tak se t to nebude líbit, když budeš muset zůstávat u mých rodičů
v Londýně a já tam nebudu, abych ti ukázala město a náš venkov. Pokud přijedeš sem do Bristolu,
bude pro mne těžké najít pro tebe ubytování a já ani nebudu moci se ti věnovat, protož musím stále
být ve škole. Doma nemám žádné přátele, u kterých bys mohl zůstávat, protože všichni pracují a
nemají volno až do letních prázdnin. Zeptám se však jedné mé přítelkyně v Londýně, u které bys snad
mohl zůstat, i když po celý den bys byl sám, protože ona je v zaměstnání.
Nemyslím, že bych tento rok mohla navštívit Československo,

Protože zde musím pracovat v dětském domově a moje teta mě požádala, abych s ní jela do Ameriky
na návštěvu některých amerických škol. Jela bych tam ráda, protož musím napsat dlouhý projekt o
dětských domovech a k tomu potřebuji navštívit domovy, ve kterých žijí opuštěné děti, a to v co
nejvíce zemích.
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Mám rovněž přítele, který by rád cestoval se mnou, a je tedy pro mě moc těžké se rozhodnout co
mám dělat! Ráda bych se s tebou setkala a navštívila tvou zemi a chci, abys mohl přijet sem a
navštívit nás.
Nejlépe bude, když to znovu prohovořím s matkou, tetou a mým přítelem a uvidíme, co společně
vymyslíme.

Pokud v květnu přijedeš do Bristolu, tak chci, abys zde byl spokojen a líbilo se ti tu, a já se zeptám ve
škole, zdali bys tu mohl zůstat. Znova ti napíšu a řeknu ti, co jsem zjistila. Myslím, že pro tebe je
mnohem důležitější, abys mohl tento rok přijet ty sem, než já k vám. Snad bych mohla přijet do
Československa na Vánoce nebo na Nový Rok, jak píšeš ve svém dopise. Takže udělám pro tebe, co
budu moc, abych ti našla ubytování, nevím však, kolik to bude stát.
Těším se na tvůj příští dopis a brzy opět napíšu. Prosím tě pozdravuj ode mne paní Bernardovou a
poděkuj jí za její dopis. Ráda bych jí i tebe navštívila na Vánoce, protože bude-li to možné, tak chci
v létě jet do Ameriky. Už se mi ta možnost nenaskytne, takže bych tu příležitost ráda využila.
Doufám, že jsi v pořádku, a prosím tě vyřiď paní Bernardové, jak je to pro mne těžké se rozhodnout
co mám dělat. Pro mé studium je důležité, abych mohla navštívit dětský domov, a teprve poté si
mohu dopřát skutečné prázdniny, možná na Vánoce, nebo v létě 1970. Doufám, že rozumíš tomu, co
se ti snažím vysvětlit.
Pokud přijedeš do Bristolu, musíš se jet podívat do Londýna vlakem a to je dlouhá cesta. Pokud ale
přijedeš nejprve do Londýna a zůstaneš den nebo dva u mých rodičů, tak můžeš navštívit Londýn
sám, a pak přijet do Bristolu. Můžeš však jet vlakem do Londýna kdykoliv z Bristolu.
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V květnu budu mít čtyři dny volna (říkáme tomu „poloviční-čtvrtletní prázdniny“). Pokud přijedeš do
Anglie v této době, mohli bychom společně navštívit Londýn, a potom jet na týden do Bristolu.
Během této doby však mám velice důležité zkoušky z umění a budu mít hodně práce. Nevím, co si
myslíš. Přijel bys sám, s přítelem nebo s několika přáteli?

Prosím tě napiš mi, co si myslíš a co chceš dělat. Jak říkám je to pro mne velice těžké.
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Sbohem a vše nejlepší to přeje Joyce
Snad tomu budeš rozumět, jestliže ne, tak by ti snad mohl někdo pomoci s překladem. Brzy napíši
paní Bernardové, jen co budu mít adresy pro její děvčata.
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Chigwell, Essex
15. dubna 1969
Milý Josefe,
Moc ti děkuji za dopis, který jsem dnes dostala. Tvůj dopis mě velice potěšil a omlouvám se, že jsem ti
nenapsala již dříve. Čekala jsem, zdali napíšeš, že budeš moci přijet do Anglie.
Než k nám přijedeš 2. května, tak ti musím vysvětlit několik věcí. Za prvé, telefonovali jsme na
Československou ambasádu v Londýně a bylo nám řečeno, že oni ti nemohou v ničem pomoci, ledaže
by tě vyslal tvůj zaměstnavatel z Československa, buď na studie, nebo na pracovní cestu. Jinak
řečeno, musel bys mít oficiální důvod k návštěvě Anglie. Za druhé, bez pracovního povolení z našeho
Ministerstva vnitra zde nemůžeš pracovat. Toto trvá dlouho a než povolení dostaneš, tak musíš mít
už zaměstnání. Našim největším problémem pro nás bude najít pro tebe ubytování. Sousedka, která
nám slíbila, že bys mohl bydlet v jejím domě, odjíždí v květnu na dovolenou, takže u ní zůstat
nemůžeš.
Můj otec je dost přísný a matka není příliš zdravá. Trpí rovněž duševními depresemi a onemocní
kdykoliv je ve stresu, ať už kvůli práci nebo přílišným starostem. Doufám, že rozumíš tomu, co říkám!
Otec i matka říkají, že u nich můžeš bydlet 3 týdny, a potom si musíš najít své místo. Pokud budeš
potřebovat více peněz, tak si musíš najít práci, abys mohl platit za ubytovnu, byt nebo hotel.
Nemůžeš u nás zůstat déle než 3 týdny, protože já přijedu na prázdniny domů ze školy ke konci
května, a pro mou matku by to bylo náročné starat se o více lidí delší dobu. Nejen proto, že matka
není dostatečně silná, ale i proto, že otec je dost obtížný a není snadné s ním vyjít, především tehdy
máme-li hosty.
Doufám, že mi rozumíš. Rádi bychom ti skutečně pomohli, ale budeš moci u nás zůstat pouze 3 týdny,
a pak si skutečně musíš najít svou práci a vlastní bydlení. Velmi jsme se snažili ti najít místo, kde bys
mohl studovat angličtinu, ale není to možné, dokud zde nebudeš ty sám. Lituji, že s námi nebudeš
moci zůstat 3 měsíce, ale matka by to prostě na tak dlouhou dobu nezvládla a otec by se s ní mohl
hádat.
Teď trávím své velikonoční prázdniny doma a 10. července mi začínají letní prázdniny, takže u nás
nebude místo. V srpnu jedu do Ameriky a hodně se na to těším.
Prosím tě pochop, že ti chceme pomoci, jak jen to bude možné, abys mohl zůstat v Anglii. Ale vytvořit
vhodné podmínky je pro nás stejně těžké jako to bude pro tebe. Naprosto rozumíme tvým úmyslům,
ale v našem domově to můžeme poskytnout pouze 3 týdny prázdnin. Více ti slíbit nemůžeme,
můžeme tě ale ujistit, že u nás budeš velice vítán. Co však nastane po těch 3 týdnech, bude záležet už
jen na tobě – a na štěstí!
Prosím tě napiš mi brzy do školy v Bristolu a řekni, jak ses rozhodl.
Otec i matka ti přejí vše nejlepší. Doufám, že tě brzy potkám, i když počátkem května bude stále
v Bristolu, zatímco ty budeš zůstávat 3 týdny u mých rodičů.
Vše nejlepší přeje Joyce
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8 Oak Lodge Ave.
CHIGWELL, Essex
England
19. dubna 1969
Milý Josefe,
Opět ti píšu, protože jsme právě obdrželi dopis od našeho Ministerstva vnitra. Ptali se nás,
jestli víme o tom, že přijíždíš do Anglie (vlastně, že chceš přijet k nám), a zdali budeme za
tebe odpovědni. Chtěli také vědět, co zde budeš dělat a jak dlouho se zde budeš. Moje matka
dnes odepsala na Ministerstvo vnitra a sdělila jim, že vím o tvém příjezdu a že zde chceš ve
škole 3 měsíce studovat angličtinu. Takže jsme potvrdili, že po dobu 3 měsíců co zde budeš,
za tebe budeme odpovědni. Moje matka však připomíná, abys prosím tě pamatoval, že u nás
nemůžeš zůstat déle než jeden měsíc, a na měsíce červen a červenec si musíš najít práci, aby
sis mohl hradit ubytování v jiném místě. Samozřejmě, že v rámci našich možností ti
pomůžeme najít práci i bydlení i příležitost ke studiu v průběhu května. Rovněž tě ani
nevyhodíme na ulici potom, co u nás strávíš jeden měsíc! Jak jsem již řekla, seženeme ti
místo k bydlení i práci, abys mohl vydělat na své základní potřeby. Nevím, jak to bude se
studiem, ale jsem si jistá, že najedeme školu, kde budou kursy angličtiny, i kdyby se jednalo o
večerní studium.
Když přijedeš tak nebudu doma, ale rodiče říkají, že jim musíš poslat telegram nebo
zatelefonovat z letiště a říci jim, kde se nacházíš (na kterém letišti vlastně jsi). Potom musíš
na letišti počkat a oni pro tebe přijedou. Mohou to ale udělat pouze tehdy, pokud to bude
37

jedno z londýnských letišť. Pokud přiletíš v noci, tak prosím tě musíš počkat do rána a teprve
potom zavolat nebo poslat telegram. Matka říká, že na letišti bude čekárna u terminálu i pro
české přílety, a pokud ne, tak čekej v hlavním terminálu na příjezd mých rodičů. Dám jim
tvoji fotografii, aby tě mohli poznat. Moje matka je menší postavy, má hnědé vlasy a je
celkem korpulentní. Můj otec je statný muž, ale ne moc vysoký, má málo vlasů (téměř
plešatý) a ty jsou šedivé. Pokud budou na tebe rodiče čekat, tak tě určitě budou vyvolávat
rozhlasem, zdržuje se tedy poblíž letištního rozhlasu. Doufám, že to stačí.
Těšíme se na tebe a všichni doufáme, že budeš moc přijet. Za sebe ti přeji, abys skutečně
mohl přijet a nalézt to co v naší zemi hledáš. Lituji, že po mnoha stránkách to není až tak
báječná země, avšak je tu mnoho laskavých lidí, a pokud budeš mít štěstí a potkáš správné
lidi, tak si to tu určitě užiješ! Takže doufáme, že tě brzy uvidíme, a prosím tě brzy napiš,
pokud budeš ještě mít čas, jestli skutečně přijedeš nebo ne.
S nejlepším přáním
Joyce
Z dopisů od Joyce vyplívá, že štěstí na „správné lidi“ jsem začínal mít už tenkrát, když jsem potkal
paní Bernardovou a rodinu Jeeves.
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