Groundsman
Počátkem podzimu 1969 jsem byl přeřazen k partě, která pečovala o sportovní a okrasné
plochy areálu GFC. Můj nový šéf, starší pán s knírkem, v brýlích a speciální přikrývkou hlavy
(něco mezi kloboukem a čepicí) se jmenoval William Andrew Styles. Hned na úvod mi pan
Styles řekl, abych mu říkal Bill, všichni mu tak totiž říkali, tedy kromě jeho manželky, která
jej vždy nazývala William, a bylo na ní vidět, že se jí moc nelíbilo, když my ostatní jsme mu
říkali Bill (William je totiž hovorově Bill).

W. A. Styles v roce 1973. Vždy měl sako a kravatu. V jeho levé kapse byla krabička s tabákem,
cigaretový papír a mašinka na výrobu cigaret. Čas od času Bil přestal pracovat, vyrobil cigaretu a řekl
mi:“Čas na práci, čas na kouření, Joe“. Bill se stal jedním z mých nejlepších přátel v mém životě, a
často na něho vzpomínám.

Můj první úkol, který jsem od nového šéfa dostal, bylo vyplet dlouhý záhon hortenzií před
studentskou ubytovnou. Délka asi 100m, šířka asi 1.5 m. Záhon byl silně zarostlý pýrem
plazivým a mým úkolem bylo odstranit všechny podzemní oddenky. Pracovní nástroj-rycí
vidle; jak jsem poznal v následujících letech, žádný anglický zahradník se bez tohoto nástroje
neobejde, což o českých zahradnicích nemusí vůbec platit, protože k rytí používají rýče.
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Ubytovny se záhonem hortenzií pod okny.
Nevím proč, ale měl jsem pocit, že mne můj nový šéf bude hodnotit podle toho, jak to
zvládnu, tak jsem se skutečně snažil-rychle a pečlivě - žádné oddenky za sebou nenechávat.
Byl konec letní sezóny a já se obával, že mne manažer propustí, jako nadbytečnou sílu
(studentská brigáda totiž skončila), že se právě tady a teď jedná o mé budoucnosti. Takže
jsem se snažil, jak jsem nejlépe uměl. O práci jsem nepřišel a byl jsem přijat jako
ASSISTANT GROUNDSMAN – pomocný správce sportovních hřišť.

Naše pracovní skupina v zimě (zprava):Les, Peter, Bill a já; vedle Lese je ještě pes Lucky.
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Práce ve skupině, kterou vedl Bill (na fotografii chybí ještě Brian a jeho otec Ernie), byla fajn
– jednalo se o údržbu zeleně, a především sportovišť. Začínal podzim a s tím i nástup fotbalu
a ragby. V areále bylo několik fotbalových a ragbyových hřišť, a protože v Anglii se kope
celou zimu, tak bylo rušno; hrálo zde mnoho různých týmů a trénoval tu i věhlasný West Ham
United (založen v roce 1895, ve znaku má dvě zkřížená kladiva a odtud pochází i jeho
přezdívka „kladiváři“), se kterým takřka celý svůj fotbalový život spojil „Bobby“ Moore. Byl
kapitánem a během více než patnácti let odehrál za West Ham na 544 ligových zápasů.
Bohužel já jejich tréninky nezažil, ale z vyprávění Billa, a především jeho syna Martina, jsem
měl možnost slyšet celou řadu historek.
Vzpomínám si na jednu, hráči West Hamu byli vysazeni z autobusu na jedné straně areálu,
odkud běželi, po krátce střižených trávnících a malých cestách, na opačnou GFC, kde na ně
čekal autobus. Mladí hráči se hnali vepředu, zatímco mazáci běželi vzadu, věděli totiž, že je
Martin sveze na vleku traktorem. Klub West Ham United sídlí ve čtvrti Stratford, východním
Londýně a do Chigwellu to bylo pouze 10 km.
„Bobby“ Moore (1941-1993) anglický fotbalista,
obránce, mistr světa z roku 1966, držitel bronzové
medaile z Mistrovství Evropy 1968, vítěz Poháru
vítězů pohárů v roce 1965. Anglickou reprezentaci
vedl na vítězném šampionátu roku 1966 jako
kapitán. Za národní tým odehrál 108 utkání.
V poli ho překonal až v roce 2009 David
Beckham, který získal 109 kapitánských pásek
(nepočítám brankáře P.Shiltona se 125 páskami).
B. Moore proti Masopustovi v zápase Anglie proti
výběru světa ve Wembley, 1963. Zápas sledovalo
87,000 diváků. Kromě Masopusta byli ve výběru
světa i Ján Populhár a Svatopluk Pluskal.
Se svou první manželkou žil Bobby Moore
v Chigwellu. Jeho životní dráha po ukončení
kariéry byla pestrá a obtížná, nedařilo se mu v obchodu a jeho manželství se rozpadlo. 14. 2.
1993 oznámil, že trpí rakovinou. O tři dny později komentoval, společně s dalším vynikajícím
fotbalistou a kamarádem J. Pearcem, zápas Anglie proti San Marinu ve Wembley. Bylo to
jeho poslední veřejné vystoupení; o sedm dní později zemřel ve věku 52 let.
Řekli o něm:
 "Byl to můj přítel a nejlepší obránce, proti kterému jsem hrál. Svět přišel o jednoho
z nejlepších fotbalistů a čestného gentlemana.“ Pelé
 „Bobby Moore byl skutečným gentlemanem a opravdovým přítelem. Byl nejlepším
obráncem v historii fotbalu“ Franz Beckenbauer
 „Moore byl nejlepším obráncem, jakého jsem kdy viděl“ Sir Alex Ferguson
Jeho fandové vyčítali Anglické fotbalové asociaci (FA), že měla pro Moora najít důstojnou
roli, například úlohu ambasadora.
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Další velkou atrakcí na GFC bylo 9-ti jamkové golfové hřiště, které bylo v provozu po celý
rok, s tím, že jeho nejnamáhavější část – greeny - byly v průběhu zimního období uzavřeny (s
ohledem na renovaci) a náhradní jsme jednoduše vysekali na dráhách. Hřiště nás prakticky
všechny zaměstnávalo po celou zimu, protože kromě renovace greenů jsme věnovali hodně
péče i otevřeným drenážím/příkopům a starým stromům. Každý podzim procházelo svou
renovací i kriketové hřiště.
Stále jsem spal ve svém stanu, ale s příchodem podzimu mě začala být zima. Pod podlážku
jsem nastlal papírové kartony, i to však nestačilo. Můj silonový spací pytel byl studený.
Někdy počátkem listopadu mě manažer, Harry Collet, dovolil, abych se přestěhoval do
ubytovny pro irské kuchařky (přicházeli pouze na sezónní období), což bylo absolutně
báječné – elektřina, teplo, sucho, no prostě fajn (domov č. 4). A když se za několik dnů
v campu objevili dva kluci z Německa a neměli kde spát, tak jsem jim prodal můj starý a
značně plesnivý stan. Jim to na jednu noc stačilo a já jsem měl navíc pár liber v kapse. Avšak
netrvalo to dlouho a idylka skončila, neboť koncem zimy se chtěl Eddy Richbell věnovat
údržbě ubytovny a já byl „odstěhován“ do betonové budovy koupaliště. Byla zde ohavná
zima, přestože jsem měl dovoleno si zatopit v ústředním topení. Pro vytápění celé budovy zde
byl obrovský kotel na koks, ale i když jsem obýval pouze jednu místnost, tak bylo nutné
udržovat kotel v chodu, což bylo naprosto absurdní.

Obrázek z příjezdové cesty GFC. Na horizontu je bukový les Londýňanů - Epping Forest, před
ním je severovýchodní část Londýna, Loughton, ve středu snímku je hlavní hala GFC a
vpravo koupaliště, vlastně jeho betonová budova s komínem od kotle na koks. V této budově
jsem krátce na jaře 1970 bydlel.
Vysvětlil jsem to Billovi, a zároveň i navrhl jiné řešení. V areálu bylo několik prázdných
chatek (spíše kůlen), které sloužili pro uprchlíky z Maďarské revoluce v roce 1956. Dřevěné
boudy byly postaveny na cihlových pilířích, měly délku asi 15m a šířku asi 5m. Bill sehnal
nějaká prkna a společně jsme vyrobili v jedné z těch kůlen přepážku (samozřejmě vše se
svolením manažera Harryho Colletta), čímž vznikla menší místnost (asi 3x5m), kterou jsem si
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vytapetoval a zabydlel; na zeď jsem si později přitloukl svůj první certifikát (viz str. 41).
Vchodové dveře jsem zajistil visacím zámkem a u vchodu udělal ještě menší budku na
plynovou bombu. Měl jsem tam dokonce i elektrickou žárovku na svícení; málem jsem však
vyhořel, neboť jsem si instaloval elektrické topení do okruhu pro svícení a drát k topení, který
jsem vedl mezi prkny a pod tapetovým papírem, se téměř roztavil. Manažer mi později
dovolil přípojku na elektrické topení z vedlejšího objektu. V dřevěné chatě jsem vydržel
bydlet téměř tři roky. Byl to můj domov č. 6, protože dle Jana Wericha:“Člověk je doma tam,
kde si pověsí svůj klobouk“.
Protože na ploše GFC bylo i přes zimní období stále několik karavanů, tak i jeden toaletní
blok, včetně umývárny, zůstával otevřený, takže sprchování i praní prádla bylo možné
kdykoliv. Pokud šlo o stravování, tak v průběhu sezóny jsem vždy měl oběd společně
s dalšími pracovníky v kantýně a snídani i večeři jsem si připravil sám, v kempu byl totiž
malý obchůdek. Později, na doporučení Billovy manželky, jsem si nechával doručovat každé
ráno čerstvé mléko ke dveřím
bungalovu,
kde
bydleli
Stylesovi.

Chata, kterou jsem s Billem
upravil k bydlení, z jedné
kůlny
po
maďarských
uprchlících, je první zleva. Je
tam vidět i malá budka pro
plynovou bombu a elektrický
kabel k topení, který jsem vedl
nejprve po plotě a nakonec
přes strom do chaty. Protože
svítí slunce, tak v průběhu
polední přestávky větrám /
suším své prádlo. Les Noble,
kolega a přítel, spokojeně
odpočívá před mou chatou
během polední přestávky.

Za mou chatou byl vysoký
plot z pletiva a za ním pak
menší travnatá plocha, na
které bylo dětské hřiště a
stabilní místo pro karavany,
které tu parkovaly delší dobu,
než bylo obvyklé pro běžnou
dovolenou. K této lokalitě se váže několik zajímavostí, ale já začnu tou nejdůležitější, tou,
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která se týkala mého bydlení. Jednou se za plotem, přímo proti mé chatě, objevil starý model
karavanu, okolo kterého se motal postarší člověk s krásným velkým černým psem. Ten muž
se jmenoval Ben, byl to Němec a přijel z Falklandských ostrovů (britské ostrovy u pobřeží
Argentiny), už nevím, zdali si sebou přivezl i ten starý karavan, ale asi ne, protože náklady na
převoz by byly hodně vysoké, takže si ten starý karavan koupil až tady v Anglii. Ben zde
v GFC začal pracovat, jako kdysi já-sbíral odpadky a udržoval čistotu. Nemohl / nechtěl se
vrátit do Německa. Na nic jsem se ho neptal, ale kdybych byl příznivcem konspiračních teorií,
tak bych si mohl myslet, že Ben tam měl nějaký hřích, nebo opačně, že mu jeho krajané
natolik ublížili, že je ani nechtěl vidět. Ale bylo jasné, že Ben byl z 2. světové války zatížen
nějakým problémem, a od té doby žil v Jižní Americe.
Přestože jsem už žil ve své chatě celou zimu, tak jsem stále spal v silonovém spacáku Made in
Czechoslovakia, a byla mě v něm zima. Ben měl teplý spacák, a tak se nabídl, že se mnou
pojede do Londýna a zavede mě do prodejny, kde mají teplé spacáky. Stalo se, a protože
nádherný péřový spací pytel stál pouhých £5, tak jsem si koupil hned dva kusy, už nikdy více
zimy v posteli! Od té doby, jsem spal už jen v trenýrkách.

Starý karavan, ve kterém bydlel nejprve Němec Ben, pak Američan a nakonec i já.
Jak jsem se dostal k luxusnímu ubytování v karavanu já? Za plotem, asi 20 metrů od Benova
karavanu zaparkoval koncem léta Volkswagen Transporter s americkou SPZ. Přijel Američan
s velkými plány, chtěl založit cestovní kancelář pro své krajany s nabídkou cest do SSSR.
Zůstal zde pár dnů a odletěl do Ruska. Zřejmě to nebylo tak snadné, jak si představoval,
protože asi po dvou týdnech se vrátil mrzutý zpět a připravoval se na návrat domů do USA.
Od Bena, který se vracel rovněž zpět na Falklandy, chtěl Američan koupit toho krásného
velkého černého psa. Ben, že ho prodá pouze s karavanem. Američan toho psa chtěl tak silně,
že zakoupil i karavan, nastěhoval se do něho a asi týden tam bydlel, pak odletěl i se psem do
USA.
Ben i Američan odjeli, ale auto i karavan zde zůstali. Když tam byl karavan už jeden rok, a
jeho majitel nereagoval na dopisy manažera kempu, tak manažer svolil, abych jej zabydlel.
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V karavanu jsem našel i Američanovu adresu a napsal mu, ale neozval se. Takže tímto se stal
starý karavan mým domovem č.7.
Stejný model VW Transporteru,
se kterým přijel Američan.
Vozidlo se nakonec používalo na
svážení popelnic v celém areále.
Několik momentů, které mi Bena
budou připomínat:
Vždy mě oslovoval německy
„Józef“, nikoliv anglicky Joe; Byl
vegetarián s nadváhou a velkým břichem; obvykle si vařil velké množství fazolí, které
pak jedl po několik dnů; jednou jsem byl v umývárně a okolo mě se přehnal Ben na
záchod, pak mi řekl:“Józef nikdy nejez shnilé banány“ (koupil je levně).
Na plochu za plot jednou v létě přijel velký červený patrový autobus z Austrálie. Na jeho
boku byla vylepena trasa Austrálie, Indie, Pákistán, Irán a samozřejmě Evropa, po které
cestovatel, starší pán, přijel do Anglie. Pamatuji si, že v přízemí měl samé náhradní díly,
dílnu se svěrákem a autogenem, zatímco bydlení bylo nahoře.
Jak jsem již řekl, Ben byl
vegetarián, ale také pil, nevím,
jestli stále nebo jen někdy,
destilovanou vodu. Jednou vidím
Australana s ruksakem na zádech
a v každé ruce galon destilované
vody. Příští den mi řekl, že se ho
Ben zeptal, jestli by šel s ním na
nákup do Loughtonu, asi 2 km
daleko. Australan to uvítal, že si
také něco koupí a vzal svůj
ruksak. Nazpátek jej Ben požádal,
aby mu vzal destilovanou vodu,
takže v každé ruce nesl 4.5 litrů
vody. Už s ním nikdy nešel.
Model autobusu, se kterým přijel důchodce z Austrálie.
Jednou se v kempu objevila rodina z Nového Zélandu, manželé a dvě dcerky. Přijeli pěkným
mercedesem a novým karavanem. Šedovlasý pán byl finančník a pracoval v Londýnské City,
dívenky chodili do školy a hezká černovlasá mladá paní se věnovala cvičení jógy. Do kempu
jezdili pravidelně na kontrolu policajti v autě Morris Minor a jeden z nich tam začal jezdit
častěji, asi se zamiloval do mladé paní. Jógu tedy uměla výborně, říkala, že jezdila pravidelně
do Indie na různá cvičení. Netrvalo dlouho a našla v GFC své žáky, tři naprosto odlišné
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charaktery - Joe (český imigrant), Ben (německý dobrodruh) a Bobby (anglický plicista). Ben
s jeho velkým břichem nemohl udělat jednu základní cvičební polohu-v lehu na zádech dát
nohy za hlavu. Ale protože to byl vytrvalý a pracovitý Němec, tak na mě jednou přes plot
radostně křičel:“Józef, už si můžu dát nohy za hlavu!“
Model policejního auta Morris
Minor v 60-tých letech, v kterém
přijížděl obdivovatel paní cvičitelky
jógy do GFC.
Poslední dvě vzpomínky, které se
váží na můj asi jeden a půl roční
pobyt
v německo-americkém
karavanu. Ze své chaty jsem si
přinesl
elektrickou
přípojku
k vytápění, tu mi však Eddy brzy
objevil a odpojil, stěžoval jsem si u
manažera, ale Eddy vyhrál. Ani mi to ale moc nevadilo, protože tam byla zabudována malá
kamínka, ve kterých jsem si mohl zatopit. Dřeva jsem měl dost a uhlí jsem si přivážel na kole
v 10kg pytlících z nedalekého Loughtonu.
Své bydlení na GFC jsem popsal myslím dostatečně a teď bych rád ještě přidal několik
informací týkajících se okolí tohoto areálu v severovýchodní části Londýna.

Chigwell
Je to městečko v okrese Epping Forest, hrabství Essex, a co do velikosti, tvoří nejnižší správní
jednotku v Britanii. Nachází se na severovýchodní hranici města Londýna, stále však ještě
na jeho administrativním území (Větší Londýn). Populace Většího Londýna je zhruba
8.200.000 obyvatel. Městem Chigwell prochází hlavní linka londýnského metra (Central
Line) a společně se sousedními lokalitami Loughton a Buckhurst Hill vytváří imaginární zlatý
trojúhelník ekonomicky úspěšné lokality.

Zastávku podzemní dráhy otevřela společnost Great Eastern Railway už v roce 1903.
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Od stanice metra směrem ke GFC vede hlavní silnice High Road (snímek ze 60-tých let).

Při cestě k metru a zpět jsem vždy procházel okolo starého hostince Ye Olde King´s Head.
Je to místo, o kterém píše Charles Dickens (1812-1870) ve svém prvním historickém románu
Barnaby Rudge: A Tale of the Riots of Eighty. Příběh je zasazen do období nepokojů, tak
zvaných Gordon Riots v roce 1780.
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Hostinec byl otevřen v roce 1547 a je jedním z nejstarších
v Anglii. Kromě Charlese Dickense tu pobývali i např.
Winston Churchill (v době své návštěvy v GFC), Orson
Wells (byl americký filmový, divadelní, rozhlasový a
televizní režisér, scenárista, herec a producent oceněný
Oscarem) nebo Marlon Brando (americký herec, filmový
režisér a politický aktivista. "Sláva byla a je prokletím
mého života a býval bych se bez ní obešel."To je výrok
herce, který se stal jednou z největších legend
kinematografie).
Za čtyři roky, co jsem chodil okolo této nádherné a staré
hospody, jsem tu byl dvakrát na večeři s jedním děvčetem
z Berlína. Skromná večeře pro dva lidi mě tehdy přišla na
pětidenní plat. Dnes je tu turecká restaurace.
Charles Dickens u svého stolu v roce 1858.
Navzdory přání Ch. Dickense, aby jeho pohřeb byl přísně soukromý, laciný a nenápadný
poblíž Rochesterské katedrály, byl pohřben v místě pro básníky, spisovatele a kulturní
osobnosti „Poet´s Corner“ (Zahrada básníků) u Westminsterské katedrály. Jeho parte mělo
tento text: „Na památku Charlese Dickense (nejoblíbenějšího anglického autora), který zemřel
v místě svého bydliště, Higham, blízko Rochesteru, Kent, 9.června 1870, ve věku 58 let. Byl
sympatizant chudých, trpících a utiskovaných; jeho smrtí přišel svět o jednoho
z nejvýznamnějších spisovatelů Anglie.“

Ye Olde King´s Head a kostel St Mary´s, nakresleno v roce 1851.
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Naproti hospodě je původní kostel z konce 12. století.

V kostele St. Marys měla svatbu i Joyce Jeevesová. Zleva její
kamarádka, rodiče manžela, bratr manžela, manžel Richard
Grey, Joyce, pan Arthur Jeeves a paní Zena Jeevesová.

Hlavní silnice pokračuje za starou hospodou směrem ke GFC (už jen 5 minut chůze). Snímek
je rovně z 60-tých let.
Po cestě od stanice podzemní dráhy, po levé straně, téměř naproti staré hospodě, jsem vždy
míjel krásné sportoviště (18 ha), kterému vévodil důstojný dům. Jednalo se o historicky
chráněnou budovu Chigwell Hall jejímž majitelem byla od roku 1967 Metropolitní policie.

Metropolitan Police Service (MPS), lidově nazývaná „Met“,
odpovídá za dodržování zákona teritoria Většího Londýna, s
výjimkou finančního centra City of London.
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Chigwell Hall je sídlem sportovního a společenského klubu Metropolitní policie, ale kromě
toho je budova využívána také pro oficiální a svatební obřady. Před domem je bowlingové
hřiště a bílý stožár na vlajku.
Hned za vchodem do našeho areálu GFC bylo stavení s obrovskou
zahradou a opraveným domkem pro zahradníka. Ve starém
velkém domě žil Joe Brown (1941), hudební a televizní celebrita.
Natočil řadu filmů a presentoval hudební programy na BBC. Na
svatbě mu dělal svědka George Harrison ze skupiny Beatles.
V době kdy jsem pobýval na GFC Joe Brown nacvičoval se svou
kapelou právě v tom opraveném zahradnickém domku
J.Brown MBE při vystoupení v roce 2010. V roce 2009 získal Řád
Britského Impéria (MBE)za služby v hudebním průmyslu.

Asi třetím rokem mého pobytu na GFC jsem se rozhodl získat vedlejší práci na některé
z okolních zahrad. Na dveře u Joe Browna jsem také zaťukal, ale nikdo mi neotevřel. Byl
jsem mnohem úspěšnější u jeho souseda a práci na zahradě u něho získal. Jednalo se většinou
o víkendové úkoly v rozsáhlé zahradě. Majitel, obchodník se starým železem, jezdil autem
Bentley, což bylo stejné jako Rolls Royce, a jeho dům byl asi 200-300 let starý. Když mě měl
zaplatit za práci, tak z kapsy vždy vytahoval hrst bankovek. Já jsem nosil odpracované hodiny
v hlavě, protože on přicházel platit vždy nepravidelně, a když se zeptal, kolik mi dluží, tak
jsem musel mít připravenou odpověď. Platil dobře, víc než jsem vydělával v zaměstnání. Za
nějaký čas si najal stálého zahradníka, se kterým jsem spolupracoval a skvěle si rozuměl.
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Takto vypadal dům z hlavní ulice, ve kterém bydlel obchodník se starým železem z Londýna.

Se svým kolegou zahradníkem (1972).

Práce u boháče mě bavila, hlavně jsem to měl blízko. Ze své chaty / karavanu jsem přešel přes
parcelu určenou pro dlouhodobě parkující karavany, prolezl plotem a byl na jeho zahradě.
Jednou, když jsem se prodíral houštinou směrem k plotu obchodníka se starým železem, tak
jsem našel úžasné náramkové hodinky zn. RICOH. Byly japonské a naprosto perfektní kopií
švýcarských hodinek ROLEX. Natahovaly se pohybem ruky a vydržely mi až do 80-tých let.
Něco se na nich porouchalo a já je vzal na opravu do Vrchlabí. Opravář mi řekl, že takové
hodinky ještě neviděl, a že je tedy nedokáže opravit. Uložil jsem je do šuplíku, a když bylo
mému klukovi Tomášovi asi deset let, tak se pustil do jejich opravy on. Od té doby už jsou
naprosto, ale naprosto neopravitelné.
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Buckhurst Hill, Epping Forest, Debden,
Debden i Buckhurst Hill jsou předměstím (nejnižší správní jednotkou v Britanii) města
Loughton, okres Epping Forest.

V okolí městečka Chigwell jsou ještě tři lokality, kam jsem pravidelně v průběhu mého
čtyřletého pobytu na GFC chodil a všechny tři jsou rovněž na hlavní lince londýnského metra.
V Buckhurst Hill žil můj kolega z práce a jeden z nejlepších přátel v mém životě Les Noble,
mně bylo 22 let a Les byl o 45 let starší. Jeho práce v GFC se týkala především všeho, co bylo
spojováno s kriketovým hřištěm, Za mlada také kriket aktivně hrál a často zmiňoval i jméno
jakéhosi hráče „Mr. Phula“ a dodával „hrál hodně kriket v Indii“ (více v kapitole o kriketu).

S Lesem v jeho oblíbeném lese Epping Forest.
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Počátkem 30-tých let získal Les zaměstnání v Londýnské City (v průběhu 19. století bylo City
považováno za přední světové obchodní a finanční centrum, které i dnes zůstává jedním
z nejdůležitějších míst pro obchodní kontakty. V Indexu světových středisek obchodu, z roku
2008, byla City na prvním místě), avšak když o několik let později přišla světová hospodářská
krize, tak Les o místo přišel.
Protože měl rád kriket, a v době velké nezaměstnanosti práce nikde nebyla, tak za nízkou
odměnu začal pečovat o kriketové hřiště v Buckhurst Hill, a u této práce groundsmana
(údržbář sportovních hřišť) už zůstal natrvalo.

Epping Forest
Kromě toho, že je to okres, se jedná se o starý, původně královský les, s převahou buků, bříz a
habrů, o rozloze 2,400 ha, délce 19 km a nepravidelné šířce (max. 4 km). Už od doby
královny Viktorie přijížděly rodiny z chudých londýnských čtvrtí na své nedělní výlety právě
sem do tohoto lesa. V roce 1882 královna prohlásila: “Přináší mi velké potěšení, když mohu
věnovat tento krásný les mým lidem na věčné časy“, od té doby se tomuto lesu říká „Lidový
les“ nebo také „Les Londýňanů“ protože z Londýna zde metrem mohou být za 20 minut.
Právo sběru suchého dřeva z doby královny Viktorie stále platí: “Dospělí obyvatelé mají
právo sběru jedné otýpky na osobu za den.“Počátkem 19. století zde zanechal své stopy i
jeden z největších anglických zahradních architektů Humphry Repton, který navrhl zahrady
okolo Warren House, sídlo správy Epping Forrest.
Rekreační aktivity jsou: pěší a cyklistická turistika, orientační běh a jízda na koních. Je zde na
60 fotbalových hřišť i golfové hřiště, které bylo založeno v roce 1888. Plochodrážní
motocyklové závody mají své zázemí v High Beach od roku 1928.
Les Noble miloval Epping Forset, ke kterému to měl asi patnáct minut chůze a do svého lesa
chodil pravidelně každou neděli po obědě na vycházky, mnohokráte jsem se k němu
připojoval. Ve stejné ulici jako on, bydlel i jeho kamarád Horace, vdovec a nadšený fotograf.
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Neděle v Epping Forest – zleva Horace, já a Les.

Převážně bukový porost dovedl vždy okouzlit svými barvami.
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Bukový strom, jehož větve byly za mlada silně prořezány (anglický termín „pollarding“).
Praxe známá z doby starého Říma. Lidé tento zásah dělali hlavně ze dvou důvodů: získávali
krmení pro domácí zvířata nebo topení. Dnes lze podobný management okrasných stromů
vidět i na ulicích měst, kde dochází k omezování jejich výšky/ šířky z hlediska omezeného
prostoru.
Po 2. světové válce si Les a jeho matka zakoupili domek, ve kterém dosud žili v podnájmu.
Byl to vlastně dvojdomek, v jehož druhé polovině žila jiná rodina. V roce 1947 za něj zaplatil
£400. V dopise, který jsem od svého přítele dostal v roce 1978, mi píše, že po smrti jeho
sousedky z dvojdomku, byla její polovina domu prodána za £14, 000. Když jsem se krátce po
1989 podíval znovu do Buckhurst Hill, tak stejný dům jaký měl Les, se prodával už za
£145,000. Tomuto jevu se říká „inflace“.
Les se nikdy neoženil, i když měl svou dívku, ale ta si ho nakonec nevzala. Až do 55 let
pečoval o svou matku, a po její smrti už bylo pozdě na nějakou svatbu. V době, kdy jsem Lese
poznal, tak žil sám v 29 Alfred Road, Buckhurst Hill.
Několik krátkých episod, které nemohu zapomenout při vzpomínce na mého přítele:
Protože jako groundsman musel pracovat na hřištích i za mokrého počasí, tak bylo třeba nosit
gumové holínky, což mu způsobovalo zdravotní problémy, a tak si Les koupil kožené boty,
které nepropouštěly vodu, byly totiž vyrobeny z tulení kůže. Takovéto boty byly
mnohonásobně dražší než obyčejné pracovní boty, přesto si jich zakoupil 7 párů, na každý
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den jiné boty, aby prý mohli dostatečně prosychat. Les mi také řekl kde tyto zázračné boty
koupil a při mých výletech do Londýna, kdykoliv jsem přecházel náměstí Piccadily Circus,
tak jsem si vždy zůstal stát před výlohou luxusní prodejny s golfovou a country-výbavou a se
zájmem si prohlížel boty, tentokrát ale jako golfové polobotky, kterak tam stály v lavoru
s vodou. Tehdy samozřejmě ještě žádná goretex nebyl.
Jednou, když jsem cosi vyřizoval v Londýně, tak mi Les dal asi £300 (vzhledem k tomu, že
můj měsíční plat byl £44, tak to byla více než moje půlroční mzda), abych mu zakoupil zlaté
kapesní hodinky, což jsem také udělal.
Se svým přítelem Lesem Noblem jsem se
rozloučil v létě 1973, když jsem odjížděl do
zemědělské školy v Cheshire. Zanechal jsem
u něho některé své věci (včetně svého kola),
pro které jsem se po ukončení školy vrátil a na
oplátku jsem mu přivezl obrovskou
pokojovou rostlinu fíkovníku.
Ještě, když jsem žil v Anglii, tak Les přišel
kvůli cukrovce o nohu. Pro člověka, který
miloval procházky ve svém lese, to muselo
být kruté!
V roce 1978, po svém návratu do ČSSR, jsem
dostal dopis od jeho bratra, že Les přišel i o
svou druhou nohu a zemřel o rok později,
bylo mu 79 let.
Les ve svém lese.
Les mi jednou řekl, něco čemu jsem v té době
moc nerozuměl: “Člověk, který má alespoň
pět přátel, se může považovat za šťastného.“
Tehdy jsem si totiž myslel, že každý přece musí mít mnoho přátel. Dnes tomu rozumím, on
byl však jedním z těch nejlepších.
Dva oblíbené citáty mého přítele Lesa Nobleho (mimochodem
slovo „noble“ v angličtině znamená „ušlechtilý“): “ „Nic není
zadarmo“ (You cannot get something for nothing) a “Činy
hovoří hlasitěji než slova“(Action speaks louder than words).
Často zmiňoval také jméno muzikanta, kterého rád poslouchal Sir James Shand MBE (1908 – 2000), skotský hráč na
harmoniku. Jeho hudební znělka byla „Bluebell polka“.
https://www.youtube.com/watch?v=OfF9ELhPW1Q
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