Royal Air Force Debden
Cestou z GFC k Lesovi do Buckhurst Hill jsem vždy přecházel bývalé letiště RAF, žádná
oplocenka ani omezení, zůstaly tam už jen betonové dráhy nějaké boudy a obrovské kupy
zeminy porostlé náletem dřevin, prostě opuštěné území ponechané ptákům a motýlům, pod
kterým tekl meandrující potok Roding. Jednou jsem se tu setkal s policistou na koni, chtěl
vědět, odkud a kam jdu, můj přízvuk mu musel prozradit, že nejsem místní, a tak vyzvídal,
byl ale velmi slušný a přátelský, oba jsme měli dost času a pro mě to byl příjemný zážitek.
Přes staré letiště, které bylo součástí komplexu Royal Air Force Debden, jsem chodil dost
často, ať už k Lesovi nebo k zastávce metra Buckhurst Hill či k soukromému učiteli
angličtiny v Buckhurst Hillu, a protože jsem v té lokalitě trávil déle než čtyři roky a pracoval
s lidmi, kteří se v této lokalitě jako děti schovávali do krytů při bombardování Londýna a
určitě se zájmem sledovali cvrkot na letišti, tak krátce nakouknu do tohoto období.
Letiště Debden, jako jedno z nejvýznamnějších letišť zapojených do obrany Londýna v Bitvě
o Britanii v roce 1940, bylo určeno pro stíhací letadla a původně mělo dvě travnaté dráhy,
které však byly nahrazeny betonovými dráhami v roce 1940. V průběhu Bitvy o Britanii byl
velitelem základny Novozélanďan vice-admirál Keith Park.

Bitva o Britanii. Letadlo Hawker Hurricane 17. Perutě, Debden na ploše, zatímco další
přistává, červenec 1940.
V roce 1942 se letiště stalo domovskou základnou pro tři RAF „Orlí perutě“ pilotované
americkými dobrovolnými piloty (ještě před vstupem USA do války). V témže roce bylo
předáno americké osmé vzdušné flotile USAAF, piloti odtud létali nejprve na anglických
letounech Spitfire a později na amerických P-47 Thunderbolt. Po vstupu USA do války zde
byla umístěna snad nejznámější skupina osmé vzdušné flotily USAAF tzv.“ Vlčí smečka“
(Wolfpack), ve které bylo nejvíce leteckých es z celé flotily. 56. skupina Wolfpack létala na P47 Thunderbolt a sestřelila více německých letadel ve vzdušných soubojích než kterákoliv
jiná formace.
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Britanie vedla bitvu proti Německu ze šedesáti sedmi letišť ve východní Anglii. Jen samotná
osmá vzdušná flotila USAAF spotřebovala během bojů trvajících tisíc a devět dní miliardu
galonů (1galon = 4.5 litrů) paliva, svrhla sedm set třicet dva tisíc tun bomb a přišla o téměř
devět tisíc letadel a padesát tisíc mužů (W.G.Sebald).
Bývalí dobrovolní piloti „Orlí perutě“
z USA, nyní v řadách USAAF osmé vzdušné
flotily si vychutnávají kouřovou přestávku.

Anglický letoun Spitfire v službě „Orlí perutě“.

Americké letouny P-47 Thunderbolt používané ve „Vlčích smečkách“.
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Důstojníci USAAF vyhlížejí návrat pilotů ze 4.
letecké skupiny na kontrolní věži v Debdenu,
25.září 1943.

Letci z 56. letecké skupiny sedí nebo stojí před stíhačkou P-47 Thunderbolt (Blesk) na
základně Debden.
Jedním z pilotů byl Hubert A. Zemke (19141994)
Elitní stíhač, 17 sestřelených letadel na P-47, 2.5
letadel na P-51. Nevrátil se na základnu 30. října
1944, poté co se jeho P-51 ztratilo v bouři.
Válečný zajatec v táboře Stalag Luft I, kde byl
vybrán jako velitel amerických letců.
Odešel z letectva v roce 1967.
Plukovník Hubert „Hub“ Zemke byl vojákem
z povolání v USAF a jedním z leteckých es
amerického letectva za 2. světové války, velitel
skupiny, která si získala přezdívku„Wolf Pack“
(Vlčí smečka).

P-47 Thunderbolt (Blesk).
Rodiče imigrovali z Německa
a žili ve státu Montana. Jeho
němčina mu později přišla
velice vhod, ale mezitím, po 1.
světové válce, panovaly v USA silně protiněmecké nálady, a když Zemke začal chodit do
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střední školy, tak byl neustálým terčem šikany. Zemke
se nedal a začal usilovně trénovat box, a to mu
přineslo řadu úspěchů jak ve škole, tak i ve státě
Montana. Jeho životní filosofie získaná v boxerském
ringu, a vypilovaná vojenským tréninkem, z něho
vytvořili velitele úspěšné „Vlčí smečky“. Doporučoval
svým mužům:“…využívejte svého rozumu, odhadněte
sílu protivníka, udeřte tam, kde ho to nejvíc bolí…a
vždy držte iniciativu.“
V roce 1940 odešel Zemke, jako pozorovatel RAF do
Anglie, aby mohl studovat taktiku, jak RAF, tak i
Luftwaffe, což mohl následně uplatnit po vstupu USA
do války. V roce 1941 byl poslán jako instruktor na P40 Tomahawks do SSSR.

Spitfire (Plivač ohně) byl jediným
letounem, který se vyráběl po celou dobu
války. Zůstává v oblibě i mezi sběrateli a
v provozu jich je okolo 54.

K této době bezesporu patří hudba Glenna
Millera, jenž vedl swingový orchestr a hrál
v něm jako sólista na trombón. Při letu z Anglie
do Francie, v prosinci 1944, zmizelo jeho
letadlo, nad kanálem la Manche.
Melodie „Americká patrola“, kterou složil
Frank Meacham, pomáhala udržovat morálku,
jak civilistů v USA tak i letců a vojáků.
Jeden komentář z YouTube to vystihuje velmi
přesně: “Glenn nikdy nalezen…Ale jeho hudba
žije i po 70-ti letech…Děkuji za skvělou hudbu,
ať jsi kdekoliv…“

https://www.youtube.com/watch?v=EAVejLjXVdw
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Další zážitky z GFC
Grange Farm Centrum bylo v 60-tých letech pod správou městského obvodu Chigwell
(Chigwell Urban District) a naší nadřízenou institucí byla tedy městská rada.
Zmínil jsem už objekt koňských stájí, kde bylo umístěno rehabilitační středisko pro postižené
lidi. Tento objekt byl sice v areálu, ale měl jiný management a spadal pod jakousi charitativní
nadaci, a protože členové Britské královské rodiny mají patronát nad mnohými nadacemi, tak
i k nám na GFC jednou přiletěla princezna Anna. Jen ona sama byla patronkou více než 200
organizací, ale současně také známou krasojezdkyní. Na mistrovství Evropy získala zlatou i
stříbrnou medaili, a jako první zástupce Britské královské rodiny se zúčastnila olympijských
her.

Přílet princezny Anny na naše fotbalové hřiště. Černé policejní auto parkuje vlevo a bílá
sanitka vpravo.

Princezna při návštěvě jezdeckého rehabilitačního centra na GFC.
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Součástí areálu GHC byly ještě další dva objekty pro postižené lidi. Jeden z nich byl menší a
přijížděli tam lidé pouze na léto, zajímavé bylo, že o postižené pečovali i mladí lidé z Evropy.
Snímek invalidů
byl pořízen
v roce 1965.
Další
skupina
invalidních lidí,
kteří
rovněž
přebývali
na
GFC,
byla
umístěna
v novém
moderním
objektu, ti zde
však
žili
natrvalo.
Přicházel jsem s
nimi do kontaktu
jen
málo,
protože jejich bungalovy byly mimo naše zahrady, ale přesto nemohu zapomenout jednu
příhodu. Vzpomínám, že jednou, když jsem přivezl na kolečkové židli pacienta zpátky do
jeho objektu (už neměl sil k návratu do svého bungalovu), tak mi zdravotní sestra vyprávěla
jeho osud. Bylo mu něco přes padesát let a pracoval v Jižní Africe jako inženýr, když měl
autonehodu. Utrpěl zranění páteře a nemohl se pohybovat ani mluvit, ale slyšel a rozuměl
dobře (co ten si toho asi o sobě musel vyslechnout).

Výhled od kriketového pavilónu na nedělní zápas kriketu. Vedle tohoto pavilonu byla naše
bouda-garáž pro traktor, sekačky a nářadí.
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Kaple pro bohoslužby v areálu. Za kaplí se schovávají dva malé bungalovy-v jednom bydel
Bill Styles se svou rodinou a ve druhém kuchařka, Mrs. Moore. Okolo kaple jsem pravidelně
sekal trávníky. Na snímku dole je kempinková louka.

Jak jsem již řekl boudy, do jedné
z nichž jsem se nastěhoval, byly
postaveny na asi 60cm vysokých
sloupcích z cihel. Jako cyklista jsem
měl obrovskou radost, když jsem už
prvním rokem pod jedním z těch
domků na kuřecích nohách objevil
ležet jízdní kolo. Bylo staré, ale po
troše servisu se mi hodilo, jednak na
mé sobotní nákupy v Loughtonu, ale
i na cesty do školy.
Model kola, které jsem našel pod chatkou.
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Můj táta mi druhým rokem poslal nové kolo Favorit, které mu jeho kamarád z hospody sehnal
v Praze. Slovo sehnal je ten nejlepší termín, protože se jednalo o lepší sportovní kolo a to se
prostě nedalo jen tak zakoupit. Tehdy ještě nebyly specializované prodejny na kola, ta se
prodávala v železářství, společně s hřebíky a šroubky. Do blízkého města Hostinné jich však
přicházelo zoufale málo, údajně přišla např. pouze dvě u příležitosti starodávné poutě
Porcinkule.
Rád bych se vrátil zpátky k některým zajímavým epizodám či momentům, na které nelze
zapomenout, ale které vzhledem k časovému odstupu, nemají na sebe žádnou návaznost.
Vánoce 1969
Před vánočními svátky jsem od rodičů dostal dárek zimní boty, které náš vesnický švec, starý pan Doubek,
podrazil mechovou gumou, a v kterých jsem pak na
Štědrý večer prochodil Londýn, neboť jsem metrem
odjel na půlnoční do Westminsterského opatství
(Westminster Abbey) chrámu anglikánské církve.
Nachází se nedaleko Westminsterského paláce (sídlo
Parlamentu Spojeného království). Chrám je tradičním
místem korunovací, svateb a místem posledního
odpočinku anglických panovníků.
Po půlnoční jsem pak v zimním Londýně, chodil až do
osmi hodin ráno, kdy jel první vlak metra zpět do
Chigwellu. Pochvaloval jsem si Doubkovy boty, byly
vyšlapané, ale pohodlné a do rána jsem asi nachodil dost
kilometrů, v paměti mi však zůstala pouze vzpomínka na dva veselé chlapíky, kteří se
navzájem podpírali a ptali se mě na cestu do Austrálie. Když na tento noční maraton
Londýnem vzpomínám dnes, tak ani nemohu uvěřit, že jsem nikde neviděl žádné násilí,
žádnou policejní honičku, všude byl mír a klid.
Na GFC jsem se vrátil na Štědrý
den, asi v devět hodin, a okolo
poledne jsem byl pozván na
vánoční oběd do rodiny mého šéfa
Billa Stylese. Jeho manželka se
jmenovala Frances a jejich dva
kluci pak Martin a Graham, oba
starší o několik málo let než já.
Základem typického vánočního
obědu je vždy krůta/krocan, pečené
brambory,
Yorkshire
puding
(vajíčka, mléko, mouka) mrkev a
růžičková kapusta.
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Následovala typická anglická vánoční pochoutka
- vánoční puding. Od českého se výrazně liší, je
nejčastěji vyrobený z oříšků, hrozinek, rumu,
vajec, strouhanky, cukru, citrónů a švestek.
Polévá se koňakem, který se následně zapálí.
Puding vydrží mnoho měsíců, protože obsah
alkoholu zaručuje jeho trvanlivost.
Půlnoční mše ve Westminsterském opatství,
noční prohlídka vánočního Londýna plného
barevných světel a historie, město v ranních
hodinách téměř bez lidí, skvělé vánoční
pohoštění v rodině W. A. Stylese, to vše mi
pomohlo zapudit stesk po domově.
Někteří další zaměstnanci
Musím tyto lidi zmínit, a to z toho důvodu, že to
byli první Angličané, které jsem měl tu možnost celkem dobře sledovat v práci, a podle toho
si co nejlépe vytvářet představu o zdejších lidech (samozřejmě, že „moji“ první Angličané
byli Jeevesovi). Takže, nejprve mí kolegové groundsmani (správci sportovišť):

Ještě jednou tedy dva skvělí pánové – Les Noble a Bill Styles při pokládání drnových koberců
na nový golfový green.
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Na prvním snímku je Peter. Na druhém
já a Les. Tuto fotografii musím zařadit,
přestože jak já tak i Les jsme tu už
několikrát. Snímek se totiž pojí s filozofií mého přítele Lese. Na golfovém greenu, někdy
v průběhu listopadu, jsme březovými košťaty vymetali napadané listí, neboť se stále ještě hrál
golf. Fouknul vítr, a vymetené listí bylo zpět na greenu. Les se vůbec nerozčiloval a řekl:“
Mother Nature“ (matka příroda), a my jsme se opět vrátili tam, kde jsme začali.

Zleva: Ernie, Bill a Brian (syn Ernieho). Ernie byl traktorista a v průběhu sezóny stále seděl
na traktoru a sekal golfové dráhy. V zimním čase, aby se zahřál tak, slezl z traktoru dolů a
připojil se k nám. Brian měl problémy s komunikací a nebyla s ním řeč, často se rozčiloval,
měl auto Mini-Morris a v něm také vozil svého otce. Peter byl dobrosrdečný silák, ale trochu
primitivní, jezdil do práce malou motorkou. Les chodil do práce z Buckhurst Hill pěšky. Bill i
já jsme bydleli v areále.
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Generální manažer, Harry Collett, byl bodrý pán s dýmkou, bývalý důstojník v armádě, bydlel
rovněž v areále a jezdil britským autem Hillman, jeho paní měla malý krámek s potravinami a
nezbytným zbožím pro táborníky. Kupoval jsem si zde mléko, než mě Billova žena
upozornila, že to je předražené, a bude pro mě výhodnější, když si objednám mléko u
milkmana, který každé ráno přiváží čerstvé láhve k jejich dveřím.

Náš milkman.
Paní Frances, mi rovněž rozmluvila odběr lahodného smetanového mléka („není zas tak
zdravé“) se zlatou zátkou (mléko produkované plemenem skotu původem z ostrova Guernsey
obsahuje vysoký podíl tuku, bílkovin a beta-karotenu, který mléku dodává typicky žlutou
barvu), takže jsem přešel na mléko se zátkou červenou, „polotučné“. Mléko se stříbrnou
zátkou bylo „odtučněné“. V zimě se stávalo, že pokud lahve zůstávaly přede dveřmi trochu
déle, tak zátky z hliníkové folie byly narušeny, neboť mléko chutnalo i sýkorám. Milkman
rozvážel lahve s mlékem každé ráno na vozítku se třemi koly a elektrickým pohonem na
baterii.
Harry Collett měl ve své kanceláři sekretářku, která nám každý pátek, vyplácela týdenní mzdu
a jezdila autíčkem Mini. V sousední kanceláři seděl ekonom s průsvitnou a bledou tváří, Mr.
Lee, který jezdil velkým zeleným autem, jež připomínalo americké vozidlo s obrovskými
zadními ploutvemi, v nichž byla umístěna koncová světla. S ním přijížděla i jeho paní, která
pracovala v kuchyni jako vedoucí. Pan Lee a jeho žena bydleli těsně vedle areálu, a přesto
jezdili do práce tím velkým vozem. V recepci se střídali manželé, příjemní lidé, Joe a jeho
paní Christina, původem z Německa, i oni bydleli v malém bungalovu v areále. Třetím rokem
mého pobytu na GFC se z něho odstěhovali a nechali zde mezi vyhozenými a nepotřebnými
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věcmi i krásnou Bibli vázanou v bílé kůži, kterou mám stále ve své knihovně. Nepříjemný
správce objektu Eddy Richbell rovněž bydlel v areále. Dále v kuchyni, kromě děvčat z Irska,
která přijížděla na začátku sezóny, pracovaly paní Moore a paní Green, obě žily též v areále.
Paní Moore byla obrovská a sotva chodila, její manžel byl čiperný drobný muž. Paní Green
byla příjemná dáma, ale její manžel neustále litoval, že se neodstěhovali do Austrálie. Úklid
areálu měl na starost Mr. Dick, zatímco za úklid toalet, prádelny a umývárny odpovídal Mr.
Jim, který do práce jezdil na kole. S Dickem jsem měl trapnou zkušenost, když mě nachytal,
jak si v příkopě pod stromem, místo zametání listí na greenu, čtu knížku. Jim byl velice
slušný, vždy každého pozdravil, ale s nikým se moc nebavil. V areále rovněž bydlel správce
bazénu Alex, který sloužil u vojenského námořnictva a měl skleněné oko. Na bezpečnost
areálu v letním období, kdy tu byly stovky lidí, dohlížel bývalý tajný policista, od kterého
jsem naprosto zaslouženě jednou dostal přes hubu. Bylo to v společenské místnosti s televizí,
a já jsem nesouhlasil s jeho přepnutím televize. On se to snažil vysvětlit a měli jsme hádku,
při které jsem mu rukou překryl ústa. Byly tam nějaké holky z Evropy a asi jsem chtěl
vypadat jako frajer. On mi dal facku a tím to bylo vyřízeno. V kempu pracovali v průběhu
letní sezóny ještě také stevardi, pamatuji si na starého a výřečného pána, který se jmenoval
Jack (81), a to proto, že při mé snaze o emigraci do Kanady, mi říkal, že se budu muset učit
taky francouzsky. Na mou námitku, že už je snad na to pozdě, Jack odpověděl, že na jazyky
není nikdy pozdě. Dalšími stevardy na kempových pláních byli manželé Kenningotonovi,
Angličané, kteří se odstěhovali za dcerou na Nový Zéland, toho času zpátky v Anglii,
naposledy před trvalým pobytem na Zélandě. Oba byli strašně milí a přátelští. Naše debaty
(snad ani ne debaty, protože v té době byla moje angličtina dost omezená) se vesměs točily
okolo ruské invaze do ČSSR, oni byly totiž členy komunistické strany Anglie a invazi
pochopitelně schvalovali. S těmito milými lidmi jsem udržel písemný kontakt i po svém
návratu do ČSSR.
Někteří návštěvníci GFC
Už jsem asi říkal, že lokalita našeho kempinkového areálu byla pro návštěvníky Londýna
snad ze všech jiných kempů nejvýhodnější. Takže kdo chtěl vidět Londýn a spát v kempu, tak
přijížděl k nám. Spali zde ve stanech nebo na ubytovně různé mládežnické skupiny z Anglie i
Evropy. Pokud tu stanovali mládežníci z Německa, tak v jejich táboře vždy panoval naprostý
pořádek a disciplína, což se ale vůbec nedalo říci o místních školácích. Několikrát jsem
sledoval i výcviky židovské mládeže. Kluci i holky přijížděli na víkendy, aby podstoupili
organizovaný branný výcvik. Pohled na ně byl však útrpný- nevěděli, která je pravá a která
levá, byli neohrabaní, měli nadváhu a cvičení jim dělalo starosti.
V létě přijížděli i kluci a holky z Austrálie a Nového Zélandu, aby tu pracovali v kempu a
navštěvovali Londýn. Vzpomínám na dva mladé lidi z NZ, kluk asi 25 let, si přijel do Anglie
udělat pilotní zkoušky, že doma je to příliš drahé. Když končili pobyt, tak mi věnovali
péřovou deku.
Na stálém parkovišti pro karavany tu na příklad parkovali po několik měsíců angličtí cikáni
v nádherných a drahých karavanech, za okny vázy z broušeného skla.
Musím se zde zmínit i o třech děvčatech, na které nelze zapomenout. První z nich byla
z Francie, a naše známost vedla k tomu, že jsem podnikl svou druhou cestu do Francie.
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Tentokrát to ale bylo naprosté fiasko, protože mě pasoví úředníci ve francouzském přístavu
La Havre nepustili do vnitrozemí. Připlul jsem z anglického přístavu Portsmouth se svým
československým pasem, ale ten mi nebyl nic platný. Už nevím, zdali jsem neměl víza do
Francie nebo povolení od Britů k návratu do Anglie. Ale prostě můj slavný pas mi byl
k ničemu. Příští lodí jsem se musel vrátit do anglického Portsmouthu.
Další dvě byly slečny, do kterých jsem se
zamiloval až po uši. Ta první byla ze
Západního Berlína (více o tom píši v mém
deníku, který je v příloze). Známost s třetím
děvčetem trvá dodnes, jmenuje se Cathy van
Santen a žije v Holandsku. Tehdy se svou
přítelkyní přijely navštívit Londýn a já se
s nimi seznámil, když jsem projížděl okolo
jejich stanu se sekačkou z golfového hřiště.
Cathy (vpravo) byla veselá a samozřejmě, že
moc hezká. Setkali jsme se počátkem léta
1973, a koncem léta jsem za Cathy letěl do
Amsterodamu, někdy v jednu ráno, a ona
čekala na letišti (po celodenní práci učitelky).
Let byl v nekřesťanskou hodinu, ale levný,
protože jsem již cestoval na Mezinárodní
studentský průkaz, vystavený v Londýnské studentské cestovní centrále. V té době jsem již
kontaktoval zemědělskou školu v hrabství Cheshire, a měl zájem o studium v zahradnickém
oboru. Ze školy mi přišla odpověď a pozvání na přijímací pohovor. Dopis s hlavičkou
Cheshire College of Agriculture mi stačil na vydání Mezinárodního studentského průkazu,
jehož jsem využil k zakoupení levné noční letenky do Amsterodamu.
S Cathy jsme odjeli na pobřeží k jejím
rodičům a odtud pak podnikli pěší pochod (v
rámci tradiční turistické akce) po blátivém
pobřeží, neboť právě nastával odliv. Při
vzpomínce na bílé Krkonoše jsem sténal,
protože zde bylo sychravo a samé bláto.
S Cathy jsem se krátce poté rozešel, protože
můj plán byl imigrovat do Austrálie.
V roce 1978 jsem ale při svém návratu do
ČSSR navštívil Cathy v Amsterodamu znova.
Mezinárodní průkaz studenta opravňující ke slevám jízdenek.
Později Cathy, se svým partnerem Ruutem (s ním spojený příběh s StB zmíním později),
přijeli několikrát k nám do Lánova na dovolenou a moje rodina zase k nim do Holandska. S
Cathy jsem v kontaktu přes internet a u příležitosti narozenin si vyměňujeme lístky.
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Při mé první návštěvě Cathy v Amsterodamu (1973)
jsem v její sbírce gramofonových desek narazil na LP od
Holanďana Louise van Dyka (1941). Dokáže zahrát na
klavír hudbu J.S.Bacha stejně dobře, jako jeho džezové
vzory - Oscar Peterson, Bill Evans a Bud Powell.
Mimochodem v době srpnové invaze 1968 do
Československa hrál Louise po velkých ruských
městech.
Jeho hudba se mi líbila ze všech LP, které Cathy měla ve
sbírce, snad nejvíce a Cathy mi ji prostě věnovala (sama
ji měla velice ráda). Za / pro Cathy vybírám její LP „When a man loves a woman“, kterou je
možné najít na YouTube pod: Louis van Dijk Trio – Inventione.
https://www.youtube.com/watch?v=LcTEycTg4ss
Plán imigrace do Austrálie
Kanada mi nevyšla, tak jsem to
zkusil znova, ale tentokrát do
Austrálie. Bylo to asi po dvou
letech mého pobytu v Anglii.
Moje angličtina byla mnohem
lepší, měl jsem něco málo
našetřeno a práci bych dokázal
dělat stejnou, jako zde na GFC
- groundsman.

Australian House- v Londýně.
Před samotným pohovorem jsem byl poslán na
zdravotní prohlídku do Harley Street, což je ulice ve
středu Londýna, která už od 19. století je plná
soukromých doktorů, nemocnic a zdravotních
organizací.
Zvonek na dveřích
lékaře „Pacienti  Hosté“.
V roce 1860 jich zde bylo 20 a v roce 1914 už téměř 200. Po
druhé světové válce, když Dělnická strana založila státní
zdravotnický systém, tak jich tu bylo okolo 1,500. Dnes je
zaměstnáno v Harley Street více než 3000 lidí v různých klinikách,
lékařských a záchranářských ambulancích a nemocnicích.
Za lékařskou prohlídku jsem musel zaplatit deset guineí (v té době
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byl stále ještě používán starý peněžní systém, kdy jedna libra měla 20 šilinků, zatímco jedna
guinea měla 21 šilinků, což v desetinné soustavě znamenalo £1,05). S lékařským dokladem
jsem se vrátil do Australského domu, kde jsem jej přiložil ke své žádosti o imigraci. Asi za tři
týdny mi moje žádost o imigraci přišla poštou kladně vyřízena. V té době jsem už byl díky
mému šéfovi, Billovi Stylesovi, členem Institutu of Groundsmanship (IOG), což byla
organizace sdružující pracovníky trávníkářského průmyslu a nabízela se možnost získání
vyšších kvalifikací a s tím i perspektiva zajímavých a dobře placených zaměstnání. Nabídku
imigrace do Austrálie jsem tedy prozatím odložil a rozhodl se využít studijních možností
v Anglii.
Makání na sobě
Možnosti sebezdokonalování, které se nabízely v Anglii, byly snad neomezené. Loughton
College bylo skvělé místo nejen ke studiu angličtiny, ale i pro sportovní aktivity. Už doma na
vesnici jsem se seznámil s judem (trénoval nás chlapík, který byl u parašutistů a pral se za
Duklu Jičín), a tak jsem se přihlásil do kurzu i v Loughton College. Do stejného kurzu juda
chodil také jeden starší bělovlasý pán, byl to Ir, a měl prodejnu s elektrospotřebiči. Já už jsem
žil v Anglii nějakou dobu, vždy jsem si dokázal vše vyprat, ale nic jsem nežehlil. Ten milý
pán mi věnoval ze svého obchodu žehličku, abych si mohl žehlit. Považoval jsem to ale za
ztrátu času, takže jsem žehlil pouze límečky košil a konce rukávů.

Vlevo je průkaz klubu juda a vpravo pak průkazka karate.
Když kurz juda skončil a začal úplně nový kurz karate, tak jsem přihlásil. Pokud probíhal
v Loughton College tak to nebyl problém, ale následující rok byl přemístěn do východní části
Londýna, do Stratfordu. To znamenalo jízdu metrem, vyšší náklady, ale hlavně zápasy
s černochy, a ti nás bílé nešetřili. Stratford byla lokalita se silnou populací barevných
imigrantů a v 70-tých letech působila tato část města docela depresivně. A když jsem pak od
jednoho černocha dostal pořádný výprask (ránu na ucho, na které jsem dlouhou dobu neslyšel
a ránu na solar plexus, po které jsem šel k zemi), tak jsem tam už nejel. S uchem jsem šel
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k doktorovi, ale nic nemohl dělat. Jakou jsem asi za šest týdnů měl radost, když jsem opět
slyšel zpívat ptáky na stromech! Tímto bojové sporty pro mne skončili.

Náš karate klub ještě v Loughton College. Trenér, Mr. Bell, měl 3. Dan.

Přestože mi můj táta poslal nové kolo, tak si nepamatuji, že bych nějak zvlášť moc jezdil, co
jsem a ale dělal pravidelně, bylo běhání po našem nádherném golfovém hřišti. Práce začínala
až od 8 hodin, a protože jsem bydlel v areále a byl jsem u naší garáže za 5 minut, tak jsem si
chodil často ráno běhat - rosa na posekaném hřišti, mlhavé opary okolo řeky Roding, výhled
na Epping Forest, zpěv ptáků, nádherný vzduch a klid.
Tou dobou zde ale řádila nemoc stromů, která naprosto změnila ráz celé britské krajiny.
Během 70-tých let zmizely milióny jilmů, které byla v krajině i v parcích naprosto
dominantní. Před vypuknutím epidemie bylo v Britanii na 30 miliónů jilmů a počátkem 80tých let uhynula většina z nich. Starý jilm je mnohem větší než starý dub, takže ráz krajiny byl
okamžitě jiný. Jednalo se o environmentální katastrofu, z které se krajina bude vzpamatovávat
po staletí. Nemoc jilmů-grafióza-v Anglii běžně známá pod názvem holandská nemoc
(choroba byla objevena ve 20-tých letech minulého století v Holandsku), je šířena kůrovcem,
který se živí celulózou z jilmového dřeva, tu však neumí rozložit, a proto na sobě přenáší
houbu, která ji rozkládá.
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Houba zamezuje protékání mízy cévami, což způsobuje postupné usychání nejdříve větví,
později celého stromu. Virus, který tentokrát byl zavlečen do Evropy dodávkou dřeva ze
Severní Ameriky, byl však mnohem účinnější než ten, který objevili v Holandsku. Léčba
choroby, kterou přenášel hmyz, nebyla přes všechny pokusy o injektáž do kmenů úspěšná, a
tak, aby se předešlo šíření choroby, byly napadené jilmy káceny a páleny.
Lidé mladší 50-60 let nemají potuchy, co z krajiny zmizelo. V ČR byly poslední zbytky
uschlých jilmů na Pálavských vrších vykáceny v 70. letech 20. století. Dnes je vzácností
uvidět zdravý, starý vzrostlý jilm, a pokud ano, tak roste vždy izolovaně mezi jinými druhy.
Více vzdělání
V Loughton College jsem pokračoval ve studiu angličtiny a navštěvoval kurz zakončený
zkouškou, kterou skládali patnáctiletí Angličané, tzv. „O“ Level. Kromě toho jsem ještě
chodil na soukromé hodiny k velšskému učiteli do Buckhurst Hill a jemu platil jednu guinea /
hodinu (v době, kdy můj plat byl o něco málo vyšší než 10 gunieas za týden).
Ve svém novém povolání, a jako člen IOG, jsem složil základní zkoušku 3. Stupně-operatér,
poplatek činil £1.10.0d (jedna libra, deset šilinků a nula pencí). Byl to docela zážitek, protože
jsem jel do Londýna metrem a pak vlakem do jižní části města na sportoviště London
University-Motspur Park. Zkouška byla ve formě písemné a praktické. Písemný test trval 30
minut a skládal se z objektivních otázek, tzn., že u každé otázky se nabízely tři odpovědi, a
bylo třeba zaškrtnout jednu z nich. Praktické a ústní zkoušky trvaly 3 hodiny a jednalo se o
splnění 6 úkolů z připraveného seznamu. Zkouška dopadla dobře a já získal svůj první výuční
list v oboru „Údržbář sportovišť“.
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Příští rok jsem skládal vyšší zkoušku-IOG 2. stupně, opět v Motspurk Park. Zde už bylo třeba
znát více, než co jsem doposud poznal ve své práci. Zakoupil jsem si tedy tzv. Trávníkářskou
bibli, „Turf culture“, která pojednávala o managementu všech typů sportovních trávníků a
navštěvoval všechny přednášky naší pobočky IOG v severovýchodní části Londýna, kde Bill
zastával pozici pokladníka. Písemné zkoušky trvaly 3 hodiny a praktické také 3 hodiny. Opět
jsem uspěl a na základě těchto zkoušek, plus certifikátu “O“ Level z Angličtiny, jsem mohl
žádat o přijetí na jednoroční kurz, který probíhal na zemědělské škole, obor zahradnictví, ve
městě Nantwich, hrabství Cheshire, ale k tomu se dostanu v příští kapitole. Před tím si ještě
velice rád připomenu zážitky z mojí „chmelové brigády“.
Dovolená v Kentu
Druhým rokem na GFC jsem se seznámil s jedním starším pánem, který sem jezdil pravidelně
za svým invalidním přítelem, aby jej povozil v kolečkové židli po areále, jmenoval se pan
Middleton. A milý pan Middleton, jakmile slyšel, že jsem Čech, tak usoudil, že rozumím
pivu, a dokonce, že jsem už i trhal chmel, tak mi dojednal chmelovou brigádu v hrabství Kent,
což byla vyhlášená oblast na pěstování ovoce a chmele, a proto má i přezdívku „Zahrada
Anglie“.
Čekala mě dovolená a můj šéf Bill
Styles mi vřele doporučil, abych tam
určitě jel. Řekl mi, že období sklizně
chmele bývalo kdysi obrovskou
příležitostí pro chudé rodiny
z Londýna, neboť se dostali na
venkov a do přírody.
Na chmelové dovolené jsem strávil
dva týdny, a v průběhu nedělního
volna
jsem
měl
možnost
prozkoumávat
místní
krajinu.
Vzpomínám na dvě zvláštnosti.
Zahrada Anglie byla plná spadaných
jablek, nikdo totiž jablka nesklízel. Když jsem se ptal farmáře proč tomu tak je, smutně mi
odpověděl, že jablka z Francie se na britském trhu prodávají levněji.
Druhá zvláštnost byly malé opuštěné a zchátralé boudy rozházené po okolí. Došlo mi, že zde
kdysi asi bydleli trhači chmele z Londýna. Takže si udělám výlet do uličky vzpomínek a
poslechnu si něco málo o tom, co kdysi bývalo největším bohatstvím Kentu.
Video https://www.youtube.com/watch?v=ZEaj3pXRR2s, z s názvem Hop Pickers (1957; Sběrači
chmele) ukazuje autentické záběry ze života trhačů chmele. Dozvíme se např., „že trhání
chmele byla rodinná záležitost, na kterou se všichni těšili. Byly zde rodiny, které přijížděly
pravidelně po čtyřicet let, a nebylo neobvyklé, když ve skupině trhačů byly i tři generace.
Mnozí z nich přijížděli z Jižního Londýna, tzv. „cockney“. Před lety přicházeli pěšky, dnes
přijíždějí auty, náklaďáky, vlakem nebo i na kole. Před 2. světovou válkou zde pracovalo
zhruba 7000 lidí po tři týdny, zatímco dnes se jejich počet snížil na polovinu.“
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Pilná
rodina
mohla
vydělat
£40 za čtyři
týdny, což se
rovnalo
mzdě
průměrného
muže za deset
týdnů práce.

Takto na chmelovou brigádu vzpomíná jeden londýnský kluk:“ V létě 1940 mi bylo šest let,
když jsem odjel „chmelařit“s matkou a mladší sestrou někam do chmelnic v Kentu. Trhání
chmelových šišek se mi moc nelíbilo, ani běhání a hraní v chmelnicích, protože to všude
vypadalo stejně a kdykoliv jsem se zatoulal trochu dál, tak jsem se vždy ztratil, kromě toho,
zápach chmele byl všude okolo, a zdálo se, že je i v našem jídle. V té době to ale byla naše
nejlepší příležitost k prázdninám, a kromě toho se zde daly vydělat i nějaké peníze, i když
93

v našem případě to nebylo zas tak moc. Byl to ale zároveň i čas Bitvy o Britanii a na obloze
bylo stále co sledovat. Při jedné takové akci se zdálo, že se jedná o střet pouze mez dvěma
letadly, německým bombardérem a našim Spitfirem. Moc si z toho už nepamatuji, jenom to že
ke konci se bombardér naklonil a ztratil ve velkém mraku, zatímco Spitfire zatočil na opačnou
stranu. Asi obě dvě letadla letěla nad
mraky, protože za okamžik byl
Spitfire na druhé straně mraku,
zatímco bombardér letěl dolů
v plamenech a kouři. Všichni jsme
nadšeně křičeli, když nad námi
Spitfire udělal vítězný vrut, ale
zároveň jsme si všimli padáků, které
se snášely dolů od zasaženého
bombardéru. Určitě jsem přestal
křičet, protože to vypadalo, že
skuteční a živí Němci dopadnou
blízko nás. Ulevilo se mi, když nás
parašutisti přelítli a spadli za malým lesíkem chalupami. Té noci jsem měl velký strach, že by
mohli Němci v noci na nás přijít. Přestal jsem se bát teprve, až jsem se příští den dozvěděl, že
posádka bombardéru byla zajata.
Informace týkající se příležitostí výdělku trháním chmele bylo
možné získat z podobných brožurek „Vydělej si peníze na
dovolené sběrem chmele v Kentu“.
Ještě jedno video, 'Hopping Down in Kent' (Chmelaření
v Kentu), ve kterém vzpomínají rodilí Londýňané na svá
chmelařská léta:
https://www.youtube.com/watch?v=K9Px8GFeIMU

„Rodiny žili v těchto boudách,
vařili před nimi a bylo zde
rušno. Přicházeli jsme i v 60tých letech, když už mechanizace
běžela na plné obrátky. Pro
místní jsme byli imigranti
z Londýna. Dnes jsou zde místo
nás
imigranti
z Východní
Evropy. Stále tu ještě je několik
polí, ale sklizeň se provádí
mechanicky, veškerá romantika
je pryč.“
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Snímek z počátku 70-tých let, když jsem tu o „dovolené vydělával peníze sběrem chmele“.
V 70-tých letech už jednotlivé šišky chmele nikdo netrhal, postup byl takový, že se nejprve
rostlina, která se šplhala po drátě do 5-6m, u země i s drátem ustřihla, a pak celá strhla dolů na
vlek tažený traktorem. Plné vleky se odvážely ke kombajnu, který odděloval šišky od rostlin.
Nejlepší šišky byly vždy na vrcholu rostlin, a často se stávalo, že právě tyto vršky zůstávaly
buď ještě uchyceny na drátech, nebo spadly na zem a posádka vozu to ignorovala, protože
měla dost své práce. Moje zkušenost ze sběru v roce 1963 v Markvarci, mi ale nedala, a tyto
spadlé nejlepší kusy jsem vždy posbíral. Když mi pak brigáda končila, tak se farmář loučil se
slovy:“Ostatním to neříkám, ale budeš-li chtít přijít příští rok zase, tak jsi vítán.“Ti ostatní
byli angličtí studenti, kteří měli asi raději pivo než chmelové šišky.
Chmelařská vesnice s tradičními
sušičkami zeleného zlata, mnohé
z nich jsou více než 300 let staré
a v Kentu se ještě dnes dají vidět.
Mnohé
z nich
jsou
však
přestavěny na obytné domy. Uhlí
nebo dřevěné uhlí se spalovalo v
jejich dolní části a horky vzduch
vysušil šišky přes noc, příští den
se odvezly do Londýna. Cílem
bylo snížit vlhkost chmelových
šišek na 8%.
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Přestavěný „oats house“(sušička chmele) na obytný dům.

Markvarec, okr.Louny, snímek z dnešních let, kaple na návsi, kde jsem se školou, už v roce
1963 jako student, byl na chmelové brigádě. Za první republiky působila na Markvarci
odbočka Českého chmelařského spolku. Tehdy měla obec 140 obyvatel, dnes jich tu žije okolo
osmdesáti.
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Své vyprávění z GFC bych rád zakončil mini episodou, která se mi přihodila v létě 1969. Už
nevím při jaké to bylo příležitosti, ale zalhal jsem totiž jedné paničce, která bydlela blízko
našeho GFC, že jsem z Jugoslávie (poté co Rusové bez námahy obsadili naši zem, tak jsem se
někdy trochu styděl, že jsem Čech), ale dostal jsem se do velikého trapasu. Ona totiž
v Jugoslávii byla, moc se jí tam líbilo, a protože tam plánovala znovu jet, tak chtěla, abych jí
učil jugoslávsky. Průšvih! Už si nepamatuji, jak jsem se z toho vyvlékl, ale fakt je, že od té
doby jsem už nikdy netvrdil, že pocházím z jiné země než z Československa. Co to znamená
být hrdý na svou zem, jsem však rovněž poznal na GFC. Bylo to na společné umývárce, kde
vedle mne při ranním holení byl mladý muž, a na mou otázku odkud je, vypnul hruď, zabušil
na ni se slovy „z Texasu“!
Čtyři roky strávené v tomto úžasném kosmopolitním prostředí pro mne znamenaly naprosto
jedinečné časy objevů a poznávání, a to především po lidské stránce, přiznávám, že jsem měl
štěstí na lidi. Ze zapadlé vesnice v Podkrkonoší jsem najednou a bez přípravy, bez propagační
masáže dnešních dnů, byl umístěn do obrovského divadla, ve kterém jsem se stával neustálým
pozorovatelem. Když jsem šel spát, tak jsem se těšil, že jdu zadarmo do kina, protože se mi
vždy zdávaly neskutečně zajímavé sny. Pamatuji si na jeden, že jsem propadal na SVVŠ
z ruštiny, ale říkal jsem soudružce učitelce:“Ale mě to nevadí, já umím anglicky!“
Kdykoliv to šlo, tak jsem o nedělích jezdil do Londýna, na výlet mi stačila jedna libra. Jak
jsem již uvedl, můj plat byl £11 týdně. Pět liber jsem utratil za stravování a nákup potřebných
pomůcek, pět liber jsem šetřil a £1 jsem mohl utratit za výlet do Londýna.Zde byla natolik
kosmopolitní společnost, především v místech jako Hyde Park, že nebylo ani možné cítit se
sám. Prostě byl jsem jedním z nich. Každou neděli jsem se těšil na pondělí, že půjdu do práce,
kde zase něco objevím nebo někoho zajímavého potkám.
Popis mého čtyřletého pobytu na GFC je tímto u konce. Než však začnu novou kapitolu, tak
se ještě jednou musím zmínit o člověku, který pro mne v těchto letech (ale i dodnes) hodně
znamenal a na kterého jsem se vždy těšil při mých cestách do Anglie po roce 1989.
W.A.Styles byl pro mne reprezentantem té staré dobré Anglie, nedostižitelným vzorem,
přítelem, rádcem, učitelem a já měl to štěstí, že jsem v jeho společnosti mohl být denně od
rána do večera po čtyři roky.
Bylo úžasné ho sledovat, jak se chová k ostatním lidem v práci, ke svým podřízeným, k
manažerovi, k cizím lidem, ke kolegům groundsmanům, jaký má respekt k zakladateli areálu
Siru Donaldu Allenovi, ke královské rodině, co si myslí o politice a 2. světové válce. Uměl
odhadnout charaktery vyčuraných osob a jasně je pojmenovat. Nebál se říci, co si myslel, ale
byl vždy taktní. Nikdy nebyl hrubý ani sprostý, když ale chtěl na něco zanadávat/zaklet, tak
použil slovo „bugger“.
Do práce jsem nosil zápisník s otázkami z angličtiny a kdykoliv byla příležitost, tak jsem se
Billa ptal a on vysvětloval. Jednalo se o rčení, přísloví nebe běžné fráze, vzpomínám např. na
„An apple a day keeps the doctor away” (Doslovný překlad:“Jablko každý den udrží doktora
ven“). Vysvětloval mi termíny, které jsem nenašel ve slovníku. Jednou se mi stalo, že mi Bill
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řekl, abych zkontroloval praporky na greenech našeho golfového hřiště, no a já, abych to měl
dřív hotovo, tak jsem si vzal kolo, ale bohužel jsem s ním přijel až na green, uviděl mě
Brian a z dálky na mne křičel a nadával. Jediné slovo, které jsem mu rozuměl, bylo „fak“, i
když jsem neznal význam slova, tak mi bylo jasné, že jsem udělal něco špatně. Ve slovníku
jsem žádné takové slovíčko nenašel, a tak příští den, na cestě domů z práce, jsem to říkal
Billovi, a on mi vysvětlil význam slova „fuck“.
Bill mě učil nejen angličtinu, ale především základy mého nového povolání groundsmana.
Díky jemu jsem vstoupil do profesní organizace IOG, a také díky jemu jsem měl možnost na
vlastní oči vidět / poznat trávníkářský průmysl, protože mě přivedl na výstavu techniky a
všeho, co se týkalo managementu sportovních trávníků a okrasné zeleně. V našem malém
sportovním areále GFC bych nikdy netušil, co vše to obnáší. Každoroční výstavu pořádala
organizace IOG v areále sportoviště Londýnské University Motspur Park na rozloze mnoha
hektarů. Nikde v Evropě snad podobná výstava tehdy nebyla a ani nemohla být, protože tolik
sportů na různých trávnících a tolik tradiční parkové úpravy bych těžko někde jinde hledal.
Termín trávníkářský průmysl si v Čechách nedávno nikdo ani nedokázal představit, protože u
nás známe většinou pouze fotbalový trávník, který je ale často v tak špatném stavu, že jej ještě
i dnes někteří sportovní komentátoři nazývají terénem. Díky klimatickým podmínkám a
anglické kultuře patří trávníky neodmyslitelně do anglické krajiny.
Termín „sportovní trávníky“ opět pochází z Anglie, neboť všude, kam vstoupila noha
anglického kolonizátora, s sebou přinesla své domácí sporty, které se hrají na trávnícíchkriket, golf, bowling, polo, fotbal, ragby a tenis. Můj přítel, zasvěcený hráč kriketu, Peter
Finch, kdysi řekl: “Kriket byl největším darem Anglie jejím koloniím.“ Každý z těchto
trávníků má odlišnou specifikaci a odlišný management, což v průběhu let vedlo
k obrovskému sortimentu trav, chemických prostředků, hnojiv a techniky. Samozřejmě, že
povinností groundsmana je i péče o umělé povrchy a povrchy pro atletické disciplíny.
Nelze ale opomíjet „okrasné trávníky“, které mají obrovskou tradici v oboru anglického
zahradnictví. Když se americký turista před lety podivoval nad kvalitou trávníků v Anglii, a
ptal se, jak to dělají, dostal odpověď: “To není tak těžké, stříháme a válcujeme“, ale turistovi
to nestačilo, tak se ještě zeptal.“A jak dlouho děláte?“, odpověď byla „300 let.“
Na jaře 1973 mi Bill řekl „Jedem
se podívat do Londýna na Chelsea
Flower Show“formálně známou
jako Velká květinová výstava.
Snímek z Chelsea Flower Show
Nejprestižnější
květinovou
výstavu na světě, jež inspiruje
milióny lidí a přichází s novými
trendy v zahradní architektuře,
pořádá každé jaro Královská zahradnická společnost (RHS) v zahradách areálu vojenské
nemocnice Chelsea, již od roku 1912. Celý objekt, založený anglickým králem Charlesem II.
v roce 1682, má rozlohu 26.5 ha a slouží jako domov důchodců pro přibližně 300 válečných
98

veteránů. Kterýkoliv muž nebo žena nad 65 let (podmínkou je, že musí být sám) mohou
požádat o umístění v domově, přičemž důstojníci musí mít odslouženo minimálně 12 let.

Královská vojenská nemocnice Chelsea.

Váleční veteráni si užívají bowling v areále Královské nemocnice Chelsea, 1945.
Květinovou výstavu navštíví každý rok 157 000 návštěvníků, avšak jejich počet je omezen vzhledem
k velikosti zahrady kapacitě, která je 4,5 ha. Výstava trvá čtyři dny a všechny vstupenky musí být
zakoupeny předem.
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W.A. Styles na výstavě Chelsea Flower Show, Londýn 1973.

Po roce 1989, když jsem opět mohl cestovat do Anglie, tak pokud můj plán cesty mohl
zahrnout návštěvu domova důchodců v Buckhurts Hill a mluvit s Billem, tak to pro mne vždy
byl velký zážitek, událost, na kterou jsem se vždy těšil. Jeho zaměstnavatel, Chigweel District
Council, se k Mr. Stylesovi zachoval velice pěkně, když mu i jeho ženě Frances, zajistil místo
v novém moderním domově důchodců. Měli zde svůj byt a veškeré pečovatelské služby.
Pamatuji si, že když už Bill žil sám, a já ho jednou navštívil navečer, tak mi nabídl, abych u
něho přespal. Vždy rád slyšel, co dělám a jak se mi daří v podnikání. V té době jsem dovážel
osivo od přední anglické semenářské firmy Johnsons Seeds, a protože se Bill stále věnoval
své zahrádce (byla v pronájmu od města) a četl zahradnické časopisy, tak jsem v jeho slovech
pokaždé nacházel novou inspiraci.
Bill mě přivedl nejen k velice zajímavému povolání groundsmana, u kterého jsem zůstal až do
dnešních let, ale inspiroval mne i k včelaření, protože jeho med byl vždycky lepší než ten
z obchodu. Po mém návratu do země omezených možností se tak včelařství mohlo stát mým
oblíbeným koníčkem.
Výběr hudby, kterou měl můj přítel rád, jsem konzultoval s jeho syny Martinem a Grahamem
a dovolím si zde citovat staršího z nich Grahama: “Za mlada byl tatínek zpěvákem
v kostelním sboru (já i Martin jsme jako kluci též často zpívali ve sboru) a jsem si jist, že řadu
sborových písní měl velice rád, např. „All things bright and beautiful“ (Všechny krásné
věci“).
All Things Bright and Beautiful, by John Rutter - Mormon Tabernacle Choir
https://www.youtube.com/watch?v=HcEk6vFgpf4
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