ESSEX 1969 - 1974
2. května 1969 jsem přiletěl do Londýna na obrovské letiště HEATHROW (v roce 2016 zde
prošlo 75.7 miliónů cestujících za rok, což jej řadí na druhé místo ve světě co do počtu
mezinárodní dopravy cestujících). Oproti ospalému letišti v Praze to byl šok.
Hned u pasové kontroly jsem vyzkoušel svou angličtinu jako tlumočník, neboť zde byla
velice pěkná česká dívenka v bílých šatech a neuměla ani slovo anglicky. Letěla do USA, ale
protože měla dost času, tak se chtěla podívat do Londýna. Samozřejmě, že ji pasový úředník
nikam nepustil, tuším, že neměla ani vízum.
V hlavní hale jsem se postavil poblíž ampliónu a čekal, až se o mne přihlásí paní Jeevesová. A
skutečně, po krátkém čase jsem v tlampačích zaslechl své jméno a vydal se směrem
k informacím. Následovala jízda taxíkem z letiště, nikoliv po obchvatu města, ale přes večerní
Londýn, směrem severovýchod do městské části jménem Chigwell. Ve dveřích mě uvítal pan
Jeeves, který rukou naznačoval tahání za vítací zvon.

Ulice, kde bydleli Jeevesovi, 8 Oak Lodge Ave, Chigwell, Essex.
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Ráno jsem byl brzy vzhůru a z prvního patra s úžasem pozoroval okrasný trávník u Jeevesů na
jedné straně a pěkná auta na straně druhé. Byl jsem ubytován v pokojíku, který patřil Joyce,
zatímco ona byla na studiu Bristolu. První dny jsem trávil prohlídkou a focením okolí.
Naprosto vše bylo jiné. S pěti librami, které jsem si přivážel, jsem se ale daleko neodvažoval.

Paní Jeevesová před svým domem.
Taky jsem se velice rychle naučil, že když mi paní Jeevesová chtěla přidat něco na talíř, tak to
nebylo dobré být po česku zdvořilý a upejpat se. Nemělo totiž žádný smysl napoprvé odmítat
a teprve na podruhé nebo na potřetí přijmout nabízené jídlo, jak se to dělalo u nás doma. Když
jsem totiž řekl, že nechci, tak paní Jeevesová jídlo odnesla pryč.
Paní Jeevesová byla ženou v domácnosti, to znamená, že nechodila do práce. Její manžel
pracoval jako pokladník pro městskou část Woodford. Universitní vzdělání neměl a do této
poměrně vysoké funkce se vypracoval vlastní pílí a neustálým studiem.
Že se v Anglii jezdí vlevo, jsem už věděl,
ale že se tam ukazuje i směr k tajným
lokalitám, to tedy byla pro mne novinka.
Ruská CIA to musí mít v Anglii docela
fajn (hnědé značení bylo umístěno
v roce 1992).
Velice rychle jsem se začal zajímat o
práci. Když pan Jeeves slyšel, že jsem
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dělal v automobilce, tak jen zakroutil hlavou, přestože továrna Ford byla kousek odtud,
v Dagenhamu. Za pár dní mě zavezl na pohovor k manažerovi sportovního a rekreačního
centra Grange Farm Sports and Camping Centrum, asi 2 km od domu Jeevesových. Začínalo
letní období a toto sportovní a kempinkové centrum, které bylo doslova na předměstí
Londýna, čekalo zvýšený provoz, takže jakákoliv pomoc byla vítána. Generální manažer
sportovního areálu, důstojník britské armády v záloze, Mr. Harry Collett, mě přijal do práce
jako brigádníka / studenta. Od Jeevesů do Grange Farm Centre (GFC), jak se běžně tomuto
místu říkalo, to bylo kratší po stezce přes pole a louky, necelou hodinu chůze.

Grange Farm Centre, Chigwell
Pracovní doba byla od 8.00 – 17.00 hodin, s tím, že v 10.00 hodin byla 20 min. přestávka na
čaj, od 13.00 do14.00 hodin přestávka na oběd a odpoledne od 15.00 hodin opět přestávka na
čaj. Můj první úkol byl sběr odpadků pod vedením staršího pána, kterému mohlo být okolo
60 let. Jmenoval se Dick a vůbec jsem mu nerozuměl, jednak kvůli jeho cockney přízvuku (
dialekt angličtiny, kterým tradičně hovořila pracující vrstva Londýna), ale co bylo horší, že
většinou po areále chodil bez zubů a nasazoval si je pouze k obědu.
Vyfasoval jsem rukavice a takové dlouhé kleště, do kterých se uchopil odhozený předmět a
šup s ním do pytle. Areál měl rozlohu několika hektarů a s přibývajícím létem zde bylo více a
více návštěvníků, nejvíce však samozřejmě o víkendech, kdy probíhaly sportovní zápasy a
přijížděli také lidé ze severovýchodní části Londýna. Byla tu fotbalová, ragbyová a kriketová
hřiště, tenisové kurty s koupalištěm i golfové hřiště, a hlavně rozsáhlé piknikové a
kempinkové trávníky. K tomu i moderní ubytovny pro mladé lidi, kam jezdili převážně
studenti z Evropy, jídelna a obrovská hala s jukeboxem (hudební automat na přehrávání
gramofonových disků). Hrálo a tančilo se zde každý večer.

Na jaře 1969, kdy The Beatles ještě byli spolu, neustále zněla jedna z jejich posledních
písniček - Get back Jo Jo - Vrať se zpátky Pepíku. …………….zatím ale ne!!!!!.
https://www.youtube.com/watch?v=p6gKe9Fr2ok
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Téměř každý den jsem něco objevoval, např. tuto nesrozumitelnou nedělní hru-kriket. Jak je
možné, že to hrají celé odpoledne až do večera, a oba týmy mají stejný bílý dres? Protože
kriket je velice důležitá součást anglické kultury, tak se k němu vrátím později.

Kriket na hřišti v Grange Farm Centre.
Když jsem v pátek odpoledne dostal svou druhou výplatu (manuální pracující-modré límečkyměli týdenní výplaty v hotovosti každý pátek, zatímco úředníci-bílé límečky-jednou za měsíc
na svůj účet), tak jsem si pořídil skutečné rifle (blue jeans). Paní Jeevesová ale nevěřícně
kroutila hlavou, když jsem spěchal do koupelny a nové kalhoty drhnul kartáčem, co to jen šlo,
„in“ byly totiž vybledlé a použité džínsy (dnešní výrobci už zcela běžně nabízejí vyprané rifle
i s dírami).
Protože se Joyce měla vrátit ze školy v Bristolu
domů, tak bylo třeba, abych se já z 8 Oak Lodge
Avenue odstěhoval jinam. Pan Jeeves mi nalezl
výhodný podnájem v Loughtonu, sousední části
Chigwellu, což bylo asi půl hodiny chůze od GFC. Po
finanční stránce to ale byl šok. Můj týdenní plat byl
£11 a z toho podnájem byl £5. Okamžitě jsem napsal
tátovi a poprosil o zaslání mého starého stanu, což se
také stalo. Hned jak mi balík se stanem přišel na
adresu GFC, tak jsem se přestěhoval do kempu a
mohl ušetřit £5 týdně (do roku 1971 se jedna libra
dělila na 20 šilinků a každý šilink měl následně 12
pencí. Jedna pence byla tedy 1/240 staré hodnoty
libry, každá pence však měla ještě dvě menší mince
zvané halfpenny, což tedy byla 1/480 libry. 15. února
1971 přešel tento starý peněžní systém na desetinnou
soustavu a jedna libra má 100 nových pencí).
Můj druhý domov-podnájem v přízemí, Loughton.
Jedna malá episoda týkající se mého podnájmu. Rodina, u které jsem bydlel, odjela na
dovolenou a já jsem na noc otevíral okno. Stalo se, že kdosi se otevřeným oknem chtěl dostat
do bytu (zřejmě věděl, že majitelé jsou pryč) a já jsem se vzbudil a posadil na posteli.
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Vetřelec rychle vycouval zpátky. Když se domácí vrátili, a já jim to vypravoval, tak mi asi
nerozuměli, protože je to nikterak nevzrušilo, moje angličtina byla tehdy přeci jenom dosti
základní.
Stanování v GFC bylo absolutně fantastické-za léto jsem se několikrát přemisťoval na lepší a
lepší místa, a vše zadarmo! Každou neděli jsem byl pozván k Jeevesům – zatímco paní Zena
Jeevesová připravovala oběd, tak mě pan Arthur Jeeves procvičoval v angličtině. Paní Zena
pocházela z Walesu a její zpěvný velšský přízvuk vždy zněl velice přátelsky a upřímně. Pan
Arthur byl mužem autority a vždy se zajímal o mé pracovní historky. Měl jsem dojem, že
s mým počínáním na GFC byl spokojen. Jednu neděli mi pan Jeeves navrhnul, abych se
podíval do Československého klubu v Londýně a dal mi adresu.
V té době jsem začal o volných nedělích jezdit metrem z Chigwellu do Londýna, cesta tam a
zpět stála asi jednu libru. Jednou v neděli jsem se tedy vydal do Československého klubu.
Nejprve jsem byl dost zklamaný, neboť jsem ulici prošel, ale klub nikde. Znovu jsem se vrátil,
a pomalu a pozorně četl všechny nápisy, až jsem na plotě jednoho běžného domu (žádná
vlajka ani poutač) uviděl malou mosaznou cedulku s hledaným nápisem, klub byl v přízemí
domu a naprosto plný lidí. Bylo léto 1969 a fronta u výčepu hodně dlouhá. Pražský přízvuk
zněl ze všech stran. Seznámil jsem se s jedním klukem, jehož přízvuk mi připomněl vojnu ve
Frýdku-Místku, byl z Ostravy a připadal mi naprosto ztracený, tak jsem ho pozval ke mně na
GFC.
Do stejného Československého klubu jsem šel celkem ještě dvakrát; moje další návštěva byla
o rok nebo dva později, když jsem tam pozval dva kluky z Austrálie, kteří stanovali na GFC, a
jelikož měli rádi pivo, tak jsem je nalákal na plzeňské do klubu v Londýně. Nechtěli odejít!
Moje poslední návštěva v klubu pak byla v roce 1997, kdy jsem kvůli svému návratu do
ČSSR „musel nastoupit“ na pohovor v londýnské ambasádě. Chtěl jsem poznat taky nějaké
přátelské Čechy a procvičit mateřský jazyk, a tak jsem šel na plzeňské do klubu. Sedl jsem si
k prázdnému stolu, a netrvalo dlouho a přisedli si ke mně dvě staré dámy. Moje plány na
konverzaci v češtině byly liché – obě hovořily mezi sebou pouze německy.
Nedlouho po mém výletu do Čs. klubu, si takhle navečer sedím u stanu a vařím cosi na vařiči,
když se objeví ten kluk z Ostravy.
V době invaze 68 byl studentem na VŠ
a zapojil se, v rámci ostravského radia,
do vysílání proti okupantům. Protože
to viděl černě a bál se, tak utekl.
V době našeho setkání byl psychicky
na dně – neuměl řeč, nevěděl kam jít
(bude to Kanada?), a co bude dělat.
Byl na něj žalostný pohled.
Cesta za mým stanem vedoucí
k rehabilitačnímu centru a stájím
s koňmi.
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Jak tak sedíme a pijeme čaj, tak na cestě za mým stanem, přijíždí řada mladých jezdců na
koních, on je vidí a říká:“Jen se podívej, já jsem naprosto ztracený a nevím co si počít,
zatímco oni si tady jezdí v sametových kabátcích a přilbách, a užívají si pěkného dne.“ Krátce
na to odešel a už nikdy jsem ho nepotkal.
Oba dva jsme neměli tušení, že ti mladí lidé na koních, obléknutí ve slušivých jezdeckých
stejnokrojích, měli všichni obrnu a nemohli chodit. Zatímco ten kluk z Ostravy byl mladý,
zdravý, silný, inteligentní a bystrý, a celý svět měl před sebou. Jedno anglické pořekadlo
tvrdí: “Nikdy nesuď knihu podle jejího obalu“.
Blížil se čas, kdy měla končit platnost mé výjezdní doložky a já jsem se musel rozhodnout jak
dál. Zatelefonoval jsem do AZNP Vrchlabí a zeptal se ředitele, zdali mi prodlouží neplacené
volno (což bylo naivní, ale jinak to nešlo), odpověď zněla: „Ne!“takže se dalo očekávat, že na
naší ambasádě dopadnu stejně blbě, přesto jsem se tam vydal.
Československé velvyslanectví sídlilo na Kensington Palace Gardens
(což podle Google je jedna z nejbohatších ulic v Londýně). Věděl
jsem, že vstupuji na komunistické území a měl jsem smíšené pocity.
Moje obavy se potvrdily-byl jsem tam úplně sám, jenom úředníci a
já. Jejich chování nebylo vůbec přátelské, byli chladní a arogantní.
Co chcete? Prodloužit víza - bez šance!
Ani nevím, jak jsem se dostal ven, ale když jsem vypadnul a před
domem na ulici stál usměvavý „Bobby“ ve své přilbě, nebylo vůbec
důležité, že není ozbrojen, spadl mi kámen ze srdce a já byl opět
v pohodě a FREE!
Koncepce moderní policie má kořeny v před-viktoriánské Anglii,
když britský ministr vnitra, Sir Robert Peel (1778-1850) dohlížel na
vznik prvního policejního útvaru města Londýna v roce 1829. Jeho
policejní hlídky měli černé kabátce a vysoké vlněné přilby se stříbrnými odznaky. Byli
neozbrojeni a měli pouze krátký pendrek a píšťalu k přivolání pomoci, procházeli pravidelnou
trasou a vytvářeli si důvěru místních občanů. V Londýně byli policisté často ztotožňováni
s politikem, který je vytvořil, a získali si přezdívku „Peelers“ nebo častěji „Bobbies“, což byla
oblíbená přezdívka pro Roberta. Dodnes jsou tito policisté neozbrojeni.
Z té nepříjemné návštěvy jsem velice rychle spěchal znova mezi svobodné lidi a přes zelenou
oázu svobody - Hyde Park - mířil na roh
Marble Arch k historické restauraci Lyon´s
Corner House, o které byl článek v mé anglické
učebnici. V restauraci, s atmosférou 30-tých
let, jsem si objednal anglickou snídani (tak
skvělá, že se i dnes podává po celý den), už
z toho důvodu, že jiná jídla mi nic neříkala, a
k tomu samozřejmě i čaj.
J. Lyons & Co. – britský řetězec restaurací,
zpracování potravin a hotelové konsorcium založené 1884. Dnes už je to jenom část historie.
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Bob byl student a začal pracovat na GFC asi o měsíc po mně, a stejně jako
já, sbíral odpadky. Protože rozuměl Dickovi mnohem lépe, tak se od něho
dozvěděl, že za mlada pracoval jako námořník u obchodního loďstva. Jako
kluk jsem několikrát přečetl knihu Vzpoura na lodi Bounty no a teď, když
jsem vlastně pracoval s opravdovým námořníkem, tak Dick ohromně
stoupl v mých očích.
Srpnový státní svátek se blížil, a Bob přišel s myšlenkou výletu někam na
venkov. Bob se svým ruksakem balí před mým stanem (můj třetí domov).
Můj veliký ruksak vpravo byl určen pro armádu, šila ho v Technolenu moje máma, a co je
zajímavé, stále ho mám ještě dnes doma (2018).

Takže naše ambasáda mi neprodloužila výjezdní doložku, což mi nevadilo, hlavně aby mi
prodloužení pobytu schválili Angličané. Harry Collett mi napsal referenci pro ministerstvo
vnitra (Home Office), můj šéf Dick mi dal den volna a já vyrazil metrem do Londýna.
Myslím, že to bylo v High Holborn Street, kde v přízemí byla obrovská hala s dlouhými
řadami lavic a mnoha okýnky, za kterými seděli úředníci. Když na mne přišla řada, tak jsem
vsunul svůj pas, referenci od Harryho Colletta a požádal o prodloužení pobytu. Úředník se nic
neptal a dal mi do pasu razítko s nápisem: „Vízum se prodlužuje o 12 měsíců.“
Stejná situace se opakovala za rok, a když jsem přišel třetím rokem, tak opět bez zbytečných
dotazů přistálo v mém pase razítko, ale tentokrát s textem:“Všechna omezení se ruší.“
Rád bych se vrátil ještě k milé paní Jeevesové. Velšané jsou známi svým nádherným
sborovým zpěvem. Určitě měla ráda Treorchy Male Choir:
https://www.youtube.com/watch?v=Www8Q659WO8
Jeden komentář na YouTube: Mooli Parsnip:“Překrásné, jsem z Walesu a jsem na to hrdá“.
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Concorde
Na jaře 1969 probíhaly
testy
prvního
nadzvukového dopravního
letadla Concorde Prototyp
001.
Letová
dráha
z londýnského
letiště
Heathrow vedla nad naším
areálem, tak jsme čas od
času slyšeli i sonický
třesk,
když
letadlo
překonávalo hranici zvuku
U zemského povrchu je to
1225km/hod, zatímco ve
stratosféře je to 1060
km/hod.
Rekordy Concordu:
Nejrychlejší
let
okolo světa, včetně
mezi-přistání trval
31 hodin, 27 minut.
Nejrychlejší přelet
civilního
letadla
z New Yorku do
Londýna
trval
2:52:59 hodin.

Několikrát
jsem
také z areálu GFC
toto krásné letadlo i viděl. Můj přítel Brian Finch (budu o něm psát později) létal Concordem
do New Yorku jako kurýr z Londýna. Přelet přes Atlantik trval pouze 3 - 3,5 hodiny, takže se
mohl vrátit ten samý den zpět do Anglie.
Před osmnácti lety tragická havárie prakticky ukončila provoz tohoto nejrychlejšího
dopravního letadla. Dne 25. července 2000 se Concordu Air France při startu na letišti
Charlese de Gaulla v Paříži roztrhla pneumatika. Protrhl ji kovový díl, který odpadl z letounu
DC-10, jenž startoval předtím. Následovalo poškození elektrického kabelu a nádrží s palivem.
Došlo k explosi a všichni na palubě letadla zahynuli.
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Výlet do Francie
Na podzim 1968 jsem chtěl vycestovat do zahraničí co nejdříve. V novinách Mladá Fronta byl
sloupec „Dopisovat si chtějí“, s adresami (většinou děvčata), a na některé z nich jsem odepsal
- do Švédska, Portugalska a Kanady. Po příjezdu do Anglie jsem pokračoval v psaní, ale už
jenom s Evou Marií Eriksson ze Švédska.
Koncem léta 1969 jsem požádal o neplacené volno a odjel do
Francie, abych se setkal s Evou. Vlakem do Paříže, a odtud do
Marseille, kam jsem dorazil nočním vlakem ráno. Protože Eva tu
ještě nebyla, zašel jsem do nejbližšího hotelu u nádraží, s tím, že na
ni budu čekat. Hotel byl velice luxusní a nevím už proč, ale hned
jsem si dal vyžehlit své zmačkané kalhoty.

Marseille – Saint-Charles je hlavním vlakovým nádražím a současně i stanicí meziměstské
autobusové dopravy. Budova je posazena na malém kopečku a propojena s centrem
monumentálním schodištěm. Kdysi zde byla hlavní zastávka pro plavby do Afriky, Středního a
Dalekého Východu. Ale to vše bylo před rozšířením letecké dopravy.
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Marseille je po Paříži druhým
největším městem Francie a
střediskem
třetí
největší
metropolitní
oblasti
ve
Francii po Paříži a Lyonu.
Vzhledem ke své lokalitě se o
ní říká, že je hlavní vstupní
branou do Francie.
Za
největší
náboženské
komunity se považují: Římskokatolická
(405,000),
Muslimská
(200,00),
Armensko-apostolická
(80,000) a Židovská (80,000;
což je třetí největší Židovská
městská komunita v Evropě),
Protestantská
(20,000),
Východní- ortodoxní (10,000),
Hinduistická
(4,000)
a
Buddhistická (3,000).

Starý přístav v Marseille
(Vieux-Port) před katedrálou
Notre-dame de la Garde.
V zálivu Marseille jsou čtyři ostrovy, a na jednom z nich-If, byl vězněn hrdina románu
Alexandra Dumase Hrabě Monte Christo.

Pevnost na ostrově If.
V roce 1792 se město stalo centrálním bodem Francouzské revoluce a bylo místem, kde
vznikla i Francouzská národní hymna, la Marseillaise.
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Eva přijela příští den ráno
a byla téměř bez peněz.
Říkala, že jede přímo
z Německa, kde všechno
utratila. Okamžitě jsem se
odhlásil z drahého hotelu u
nádraží, půjčil si malé auto
a našli jsme starý pension
v levné části města.
Zůstali jsme zde po celou
dobu naší dovolené, autem
jezdili po městě nebo
k pláži.
Mezi
dalšími
hosty
v našem penzionu byl také
chlapík v uniformě se svou
přítelkyní. Na rameni šedé
uniformy
měl
nápis
„LEGION…“ a znak, který
připomínal lilii, usoudil
jsem tedy, že se jedná o
vojáka
Francouzské
cizinecké legie.
Naše ulice s penzionem
byla tak úzká, že auta
parkovala asi 100m odsud.

Francouzská cizinecká legie je jedinou jednotkou ve Francouzské
armádě, kde mohou sloužit vojáci jiných národností. Většina
legionářů stále ale pochází z Evropy, narůstá však počet příslušníků
z Latinské Ameriky. Velením bývají pověřováni francouzští důstojníci,
z nichž jen asi 10% postupuje z řad vojáků. V 60-70 tých letech (když
jsme tam byli my) plnili legionářské pluky i další úkoly, jako jednotky
rychlého nasazení všude tam, kde Francie měla své zájmy- nejen
v bývalých afrických koloniích, ale i dalších zemích po celém světě.
Poté co legionář úspěšně odsloužil v cizinecké legii minimálně tři roky, může požádat o
francouzské státní občanství. Musí sloužit pod svým skutečným jménem a musí sloužit se „ctí
a věrností“. Podobně jako legionář, který byl zraněn v bitvě, může zažádat o francouzské
občanství, v souladu se slavným heslem Cizinecké legie - „Francouzem se legionář stává
nikoliv krví přijatou, ale krví obětovanou“.
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Tento nápis na zdi mi
připomněl Pražské jaro 1968.
„Praha= komunistický ráj“.

Asi v polovině dovolené, když už mi docházeli peníze,
tak jsem vrátil vypůjčené auto a užívali jsme si město
jako chodci. Na pláž jsme se dostávali stopem a
seznámili jsme se s německým klukem a holkou, kluk
měl vodní lyže a já tak prvně lyžoval na vodě. Všechno
pěkné musí jednou skončit. Odjel jsem zpátky do Anglie a asi
za dva týdny mi přišly od Evy peníze, které si myslela, že mi
dluží, to jsem nečekal, koupil jsem náruč květin a poslal
Interflorou na její adresu.
Vzpomínku na Marseille a starý pension, mi bude vždy
připomínat tango francouzského harmonikáře Paula Dottela.

Chez Louisette avec Paul Dottel et son accordeon Le Plus Beau De Tout
Les Tangos Du Monde
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Zpět v Anglii
Po svém návratu s Francie, kdy se uklidnila letní sezóna na GFC, jsem opustil Dicka a začal
pracovat pro údržbáře, který se jmenoval George. Byl docela fajn, často si prozpěvoval a byl
neustále ve spěchu – řešil problémy s elektrikou, vodou, nábytkem, natíráním, s okny nebo
dveřmi. Protože se mi to zdálo nevhodné oslovovat starší osobu křestním jménem (bylo mu
asi 50 let) a jeho příjmení jsem neznal, tak jsem mu říkal sire (Sir). George se jen lehce
usmíval, ale za pár dnů, poté co si to dostatečně vychutnal, mi řekl, abych mu neříkal sire, ale
George. Ve své učebnici Angličtina pro samouky jsem se učil, že pán(e) – Sir - je uctivé
oslovení beze jména, ale v běžné praxi
mezi prostými lidmi se toto oslovení
používá pouze v písemné formě, jako
Vážený pane (Dear Sir). Georgovi
šéfoval Eddy Richbell, který nosil,
většinou v ruce, obrovský svazek klíčů
snad od všech dveří v areálu. Eddyho
jsem neměl moc rád, protože se mi
zdálo, že je to vychytralej mazák. No a
Eddy mi dal natěračskou práci-očistit
střechu z azbestového materiálu a natřít červenou barvou. Když jsem udělal první střechu nad
ubytovnou pro kuchařky (podobná krytina jako na obrázku), tak mě poslal čistit a natírat podstřechu před halou. Práce to byla ošklivá, protože veškeré nečistoty z azbestového materiálu
mi padaly do obličeje, jakož i kapky barvy.

Velká hala s jukeboxem (hrací automat), kde jsem natíral pod-střechu z lešení.
V té době jsem neviděl žádnou perspektivu, a už delší dobu zvažoval odchod do Kanady.
Jednoho dne jsem se sebral a odejel do kanadského emigračního centra v Londýně, abych
zjistil, jaké jsou možnosti. V salónku bylo velké množství propagačních tiskovin s úžasnými
záběry přírody Národních parků. Před samotným pohovorem s emigračním úředníkem bylo
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nutné absolvovat lékařskou prohlídkou, což proběhlo přímo v objektu budovy. Při pohovoru
se mi nedařilo uspokojivě odpovídat na základní otázky:- (a) jaké je moje povolání; (b) co
chci v Kanadě dělat; (c) jaké mám finanční úspory. Moje znalost angličtiny také nebyla nic
moc. Výsledek se dal předpokládat – zamítá se!

Kanadský dům se nachází na Trafalgarském náměstí. Britský král George při jeho otevření
řekl:“Kanada je velká země; jednak doslova, protože se prostírá „od moře k moři“, a jednak
i vzhledem ke svým úspěchům a ke své budoucnosti: je tedy správné a nezbytné, aby její
přední oficiální zastupitelé sídlili v důstojném prostředí, jež odpovídá významu dominia,
s dostatečným úřadem pro vykonávání stále rostoucích a důležitých povinností.“
Když zamítnuto, tak zamítnuto, Anglie stále skýtala mnoho neprobádaných oblastí:-předně to
byla angličtina, kterou bylo třeba se dobře naučit, a v té době už jsem chodil každý týden do
školy, kde se mi opravdu líbilo. Jednalo se Loughton College of Further Education, kam mne
přihlásila paní Jeevesová. Byla to střední průmyslová škola, kde probíhala nejen denní výuka,
ale i odpolední a večerní kursy v mnoha předmětech, přednášel zde např. kytarista a zpěvák
Mark Knopfler ze skupiny Dire Straits. Paní Jeevesová mě vzala k sekretářce, které
vysvětlila, kdo jsem, a že mám maturitu. Byl jsem zařazen do letního kursu, kde kromě mě
byl jenom jeden další kluk, jinak samé hezké holky z Evropy, které zde pracovaly jako au
pair. Jedna studentka byla z Prahy a žila zde již delší dobu. Doporučila mi, abych šel do kina
na film Dr. Živago. Úžasný film, nic takového jsem v Československu neviděl. Česká au pair,
to měla trochu zamotaný. Pečovala o děti a zároveň byla milenkou chlapíka, který chodil za
její paní. Za nějaký čas, když jsem ji přišel navštívit, tak mi řekla, abych ji už nechodil
navštěvovat, protože se provdala a její manžel to pochopitelně neviděl rád.
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Kurz byl ukončen koncem léta, ale
na podzim jsem se opět přihlásil do
stejného ročníku.
Můj první certifikát v Anglii,
z června 1970. Vprostřed je díra po
hřebíku, kterým jsem si tento cenný
dokument přitloukl na dřevenou zeď
mé chaty (více později). Tužkou jsem
si nahoru připsal „Londýn je
moderní Babylon“ – vše jsem totiž
viděl očima venkovana zpoza železné
opony.
Tabulka ilustruje nabídku kurzů,
které dnes nabízí střední škola
Epping Forest College (dříve
Loughton College of Further
Education).

Jsou zde následující obory: stavebnictví; turistika a letectví; veřejné služby/státní správa; sport
a fitnes; kadeřnictví a kosmetika; dětské školky; zdraví a sociální péče; obchod,
administrativa, informační a komunikační technologie; divadlo; maturitní předměty;
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odpolední a večerní kurzy; media produkce; umění a design/fotografie; příprava k zapojení do
života; hudba.

Všechno je jinak (oba
snímky pocházejí z roku
2017). Koncem 60- tých let,
kdy jsem tu studoval já, zde
byly
naprosto
odlišné
budovy, mnohem více zeleně
a volného prostoru. Dnes
je tu parkoviště pro 200 aut.
Už tehdy jsem přišel na to,
že jednou z nejdůležitějších pomůcek pro studium jazyka, ale i kultury národa, je rádio.
Poslech BBC Radio4 byl pro zdokonalení mé angličtiny naprosto zásadní. Rádio, které jsem
si v té době koupil, značka Philips, mám ještě dnes.

Trochu historie z GFC

Vjezd do areálu GFC z hlavní silnice (1960).
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KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA V CHIGWELLU
Dnes, 12 července, 1951, Její královská výsost Princezna Alžběta oficiálně otevře Grange
Farm Centre, rekreační areál v hodnotě £200,000.
Princeznu ve 3 hodiny odpoledne přivítá Lord za hrabství Essex, Sir Francis Whitmore.
Přítomen bude rovněž vážený pan poslanec Parlamentu, Winston Churchill, O.M.,C.H., M.P.
Princezna stráví asi dvě hodiny prohlídkou areálu, včetně koupaliště a hlavních budov.
Navštíví také mezinárodní kemp Světového mládežnického hnutí, které sdružuje 40 národů.
V průběhu návštěvy budou i nadále probíhat veškeré sportovní aktivity a veřejnost bude mít
volný přístup do všech částí areálu.
BŮH OCHRAŇUJ KRÁLE
Průzkum z roku 1880 hovoří o téměř jedné třetině Londýňanů, jež lze zahrnout do různých
stupňů chudoby. Charles Dickens ve svých příbězích z 19. století popisoval ubohý stav
londýnské pracující vrstvy, a toto vedlo k probuzení charitativního cítění.
V tomto období, kterému se říká doba Viktoriánská, vznikalo velké množství drobných
charitativních spolků, jejich symbolem se například stávala tzv. „polévková kuchyně“. Zájem
veřejnosti vzbuzovaly i omezené charity města Londýna. Cena pozemků stoupala a chudí lidé
byli vytlačováni ze středu města do okrajových oblastí. Město založilo svou charitativní
Nadaci v roce 1891 a začalo s výstavbou domů pro chudé.
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V roce 1935, Donald Allen (později Sir Donald), tajemník této charitativní Nadace,
propagoval myšlenku „čistého vzduchu a pohybu“ pro chudou mládež města Londýna a na
severovýchodním předměstí Londýna, v Chigwellu, zakoupil 20 ha vhodného pozemku pro
kempink. Nadace následně pozemek pronajala za £25 ročně a současně udělila grant £1000
na vybavení kempu pro dívčí mládežnickou asociaci.
V roce 1938 nadace zakoupila dalších 42 ha na Grange Farm, Chigwell. Druhá světová válka
ale pozastavila odvážné plány Sira Donalda Allana, které měly vést k rozvoji celé oblasti. Po
válce Sir Donald získal pro svou myšlenku finanční podporu od Ministerstva školství ve výši
£80,000 a dalších £240,000 od nadace.
Byla zahájena výstavba ubytovacích prostor
pro 2000 zahraničních studentů, kteří se měli
v roce 1951zúčastnit Britského festivalu, jenž
byl oficiálně otevřen 12. června 1951
Princeznou Alžbětou, doprovázenou Sirem
Winstonem Churchillem.
Postaveno bylo rovněž i stanové městečko,
které ubytovalo na 600 učňů a studentů a
celý areál mohl počítat s mnohatisícovou
návštěvou denně. Byla zde velká hala,
tenisové kurty, fotbalová, ragbyová a
kriketová hřiště, bowlingový green, běžecká
dráha na 400m, mini golf, okrasné zahrady,
dětská hřiště a velké koupaliště se
skokanským můstkem, veškeré rekreační
plochy a sportoviště měly zůstávat otevřeny
po celý rok.
V roce 1965 Nadace schválila pronájem
areálu Grange Farm městu Chigwell za
částku £25 ročně po dobu 60-ti let. Další dva
objekty byly pronajaty charitativní organizaci
pečujícím o starší a invalidní osoby (Winged
Fellowship) a charitativnímu spolku, který
využíval jízdní koně pro rehabilitaci invalidů (Pony Riding for the Disabled). V roce 1973 byl
areál rozdělen výstavbou dálnice M11 na polovičku.
Sportovní a kempinkový komplex vytvářel ideální lokalitu pro návštěvníky Londýna, kteří
přijížděli ze všech částí Britanie, ale i Evropy a celého světa. V průběhu 70 - tých let však
nastal, vzhledem ke stoupající životní úrovni, obrat v cestovních preferencích a Britové
vyjížděli do teplejších krajů. Pokles zájmu o Grange Farm vedl k uzavření areálu v roce 1983.
Po četných pokusech o obnovení provozu sportovního areálu, došlo v roce 2006 ke zrušení
předchozích závazků ohledně jeho pronájmu a k prodeji 4 ha developerské firmě
s podmínkou, že připraví lokalitu pro sportovní účely.
V roce 2009 začaly stavební práce na obnově sportovního areálu a o tři roky později jej
otevřel Prince Edward, 60 let poté, co jeho matka otevirala původní Grange Farm Centrum.
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