Odcházení z GFC
Na jaře 1973 jsem v našem odborném časopise- THE
GROUNDSMAN (měsíčník pro členy IOG) - narazil na reklamu
zemědělské školy Cheshire College of Agriculture, ve které se
nabízel kurz pro manažery parků a sportovišť. Zkouška 2. stupně
IOG by mohla stačit pro přijetí ke studiu, i když rozhodující pro
výběr uchazečů měl být pohovor, přímo ve škole.
Cestu na sever Anglie jsem absolvoval vlakem. Nejprve metrem do
Londýna na železniční stanici Londýn Euston a odtud vlakem na
sever Anglie do stanice Crew. Ze stanice autobusem do městečka
Nantwich, kde se nacházela Reaseheath College, neboli Cheshire
College of Agriculture
Ředitelem školy byl pan. G.J.England.
Trochu netypické jméno, většinou by
podobné jméno bylo pan English (pro
srovnání s češtinou by to bylo stejně
nezvyklé, tedy - pan Česko místo pan
Čech).
Vstupní pohovor jsem udělal a můj šéf
Bill Styles mě v mém úmyslu podporoval,
a stejně tak i Les Noble, a samozřejmě, že
i Jeevesovi. Zbývalo jen získat na svou
stranu i mého zaměstnavatele, protože se
jednalo o jeho finanční podporu.
Manažer, Harry Collett, mi tedy vyjednal schůzku na městské radnici.
Městská rada si mne pozvala k pohovoru a já se dostavil na radnici. Tehdy to byla ještě stará
budova, se starou halou, ve které jsem čekal, až mne sekretářka pustí do jednací místnosti. Po
vstupu do krásné staré místnosti, s obrazy na stěnách, jsem se posadil na židli, která byla
umístěna před velkým starým dubovým stolem. Za stolem sedělo několik radních a všichni
mě pozorovali. Padlo několik otázek, z nichž zásadní zněla:“Plánujete návrat zpátky do
našeho města?“ Musel jsem s pravdou ven a přiznat, že nikoliv, a dopadlo to přesně, jak jsem
čekal, finanční podporu jsem nezískal. Bylo zcela jasné, že nebudou hradit studie někomu,
kdo se nechce vrátit zpět do jejich služeb.
Pro mne to nebyl zas tak velký problém, protože za čtyři roky, které jsem odpracoval na GFC
jsem si ušetřil dostatek peněz ke studiu, které bylo nutné pro slibně vypadající kariéru
v trávníkářském průmyslu. Sbalil jsem kufry a vše, co jsem nemohl pobrat, jsem nechal u
svého přítele Lese Noblea,včetně jízdního kola.
Zatímco ztrácíme svůj čas váháním a odkládáním, život utíká – Seneca
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Přílohy
1.

Rozsudek

Poznámka, kterou jsem si připsal sám:“Všechny tresty jsou darebáctví: tresty samy o sobě jsou zlem“.
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V mé absenci mě Okresní soud v Trutnově odsoudil nepodmíněně k 8 měsícům vězení. Měli na
to paragraf, ale jak soudci uvádějí v předposledním odstavci, bylo tomu:“… pod vlivem
romantických představ…“. Takže odsouzen za romantiku!
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2. The Institute of Groundsmanship (IOG)

Pravidla a zkušební program pro základní kvalifikaci IOG - Národní Certifikát 3. stupně.
Přihlášky pouze na formuláři IOG. Poplatek pro členy IOG £1.10.0d., pro nečleny £2.0.0d.
Zkoušky proběhnou v září / říjnu po celé zemi a úspěšní kandidáti musí dosáhnout hodnocení
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60%. Písemný test potrvá 30 minut a praktické zkoušky 3 hodiny. Kandidáti praktických
zkoušek budou požádáni o předvedení šesti úkolů z uvedeného seznamu:
1. Okrasné trávníky – příprava a údržba.
2. Sportovní trávníky – příprava a údržba - fotbal, pozemní hokej, kriket, bowling,
travnaté i antukové tenisové kurty; rozměry a lajnování.
3. Výsev a pokládání travních drnů; osivo; řezání, slupování a pokládání travních drnů.
4. Travní choroby a škůdci; identifikace, prevence a kontrola.
5. Plevel v trávníku – základní znalosti a kontrola.
6. Okrasné stromy, keře a živé ploty – výsadba a údržba.
7. Mechanizace (ruční i strojní); seřizování sekaček a bezpečnost práce.
8. Hnojiva – nastavení rozmetadel hnojiv a postřikovačů; údržba techniky.
9. Provzdušňování – princip ručních i strojních aerifikátorů, jejich seřízení a údržba
10. Jiná sportoviště než travnatá – druhy materiálů.
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IOG pravidla a zkušební program pro Národní Certifikát 2. stupně.
Odpovězte na 8 otázek z 10, časový limit-3 hodiny. Pište své odpovědi pouze na jednu stranu
papíru, čitelně a inkoustem. Nákresy a diagramy použijte kdykoliv to bude patřičné. Použijte
imperiální nebo metrické jednotky.
1. Vysvětli pojem úrodnost půdy. Popiš faktory, které toto ovlivňují.
2. Písek, rašelina, zemina a dřevěné uhlí jsou materiály, které lze použít k top dressingu
trávníku. Popište (a) jejich význam, (b)základy aplikace.
3. Skarifikace, provzdušňování, kartáčování a válcování jsou úkony údržby sportovních
trávníků. Vysvětlete jejich význam.
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4. Poa annua se běžně vyskytuje v trávníku, (a) vysvětlete nevýhody její invaze např. do
trávníku bowling greenu; (b) kdy lze lipnici roční využít; (c) popište pěstební postupy
k omezení její invaze.
5. Odůvodněte využívání pesticidu při kontrole žížal např. na greenu nebo hřišti pozemního
hokeje. Navrhněte (a) vhodné chemické přípravky; (b) kdy je aplikovat; (c) pěstební
metody kontroly.
6. Okrasné stromy na sportovištích - popište výsadbu, časové termíny a péči.
7. Zhutněná místa na umělém povrchu (škvára, písek, antuka) nepropouští vodu. Popište
postup renovace a obnovení propustnosti profilu.
8. Při jakých podmínkách lze očekávat výskyt choroby Fusaria na bowlingovém greenu?
Popište pěstební i chemické způsoby kontroly.
9. Pomocí nákresů popište identifikaci těchto trav ve sportovním trávníku:- (a)Holocus
lanatus, (b) Dactylis glonerata, (c)Poa pratensis, (d)Agrostis stolonifera.
10. Aplikace hnojiv v poměru 2 uncí na čtverečný yard na tyto plochy (a) bowling green
42x42 y; (b) kriketové hřiště 25x35 y; (c) šest tenisových kurtů o rozloze 40x15y.
Vypočítejte potřebné množství na jednotlivá hřiště v librách. Všechny vaše výpočty
přiložte .
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Národní Certifikát v managementu sportovišť 2. Stupně. Prezident IOG byl tehdy A.E.R.
Gilligan, reprezentant Anglie v kriketu a dlouholetý sportovní komentátor BBC. Čestným
sekretářem IOG byl tehdy Arthur Mc Taggartt, hlavní groundsman sportoviště Motspur Park,
London University.

Certifikát o účasti na kurzu IOG v Motspur Park. Podepsán A.Mc Taggartt
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3.

Angličtina

Zpráva, která mi oznamuje úspěšné složení zkoušky z angličtiny.
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Tento Certifikát jsem obdržel 26. 04.1972

Na jaře 1973 jsem úspěšně absolvoval zkoušku z angličtiny pro žáky 9. třídy.

Od Jeevesů a Joyce jsem už v roce 1970 dostal k narozeninám Oxfordský slovník.
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4. Deník 1972 - výběr ze zápisků
Leden

Mé novoroční předsevzetí: Být šetrný a respektovat se.
 Marie Curie: “Důvěřuj v budoucnost. Posílám Vám
svá nejlepší přání k Novému roku, abych tak řekla, k roku
kdy budete mít potěšení z každého dne, aniž byste museli
čekat na to, aby dny už konečně uplynuli, aniž byste museli
čekat na to, že jednou bude lépe. Čím je člověk starší tím vice
si uvědomuje, že je třeba vychutnávat si každý probíhající
den; je to cenný dar srovnatelný se stavem milosti”.
 Život má svá pravidla, své zákony. Nezáleží ani tak
v jakého Boha věříš, je to víra a nikoliv Bůh odkup pocházejí
zázraky“.
 G.B. Shaw: ”Inteligentní lidé vždy diskutují o sexu,







náboženství a politice”.
Můj plat byl zvýše na £15/týdně (čistého).
Je tomu zhruba jeden rok co jsem začal s jednodenním půstem v týdnu. Každou neděli
držím 24 hodinový půst o vodě, v každém pohárku však mám trochu medu a citrónu.
Výsledek-definitivně pozitive, co se týká vůle i zdraví. Problém ale je v tom, že
na neděli večer jsem vždy pozván k Jeevesom na jídlo, a ten půst je třeba ukončit
zeleninou. K držení 24 hodinovému půstu týdně mě inspirovala kniha od Paula
Briggse „The Miracle of Fasting“. Názor pana prodavače v obchodě Natural však byl
trochu skepticý:- „To se mu to drží půst v teplé Kalifornii a když nemusí tvrdě fyzicky
pracovat“, musel jsem přiznat, že něco na tom je.
Velice důležitá událost v mém životě - získal jsem svůj první výuční list Národní
Cerifikát 3. stupně v Managementu sportovních trávníků.
Svatba Joyce Jeeves v kostele St. Marry, Chigwell.
Už dva roky vlastním rádio. Je to skvělý pomocník při výuce angličtiny, ale nabízí mi
také báječnou hudbu, např.: Sleepy Shores 1972
https://www.youtube.com/watch?v=T_NHIP-yLJ0

Únor
 Pokud jde o mou práci, tak si myslím, že mám opravdu štěstí, jsem v přírodě, ale
současně poznávám spoustou velice zajímavých lidí.
 V Londýně jsem viděl film Doktor Živago, nezapomenutelný příběh ze Sovětského
Ruska, z pohledu systému má lidský život nulovou hodnotu.(Je zajímavé, že stejné
platí i v současnosti, kdy deník pročítám – v listopadu 2018. Ruský režim pokračuje
stejnými metodami a snad i s ještě větším cynismem).
 5. února - 36 hodin půstu.
 Buď vděčný za to co máš a nikoliv za to, o co jsi přišel.
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Horníci stávkují za vyšší mzdy a dochází k výpadkům elektřiny, protože elektrárny
nemají uhlí. M.Thatcher je ve sporu s odbory (TU). Prodej svíček je na svém vrcholu.
Protože se holím elektrickým strojkem, tak tu a tam jsem po ránu neoholen. Je to
neskutečný zážitek vidět pohaslá předměstí Londýna - Loughton a Buckhurst Hill. Asi
po pěti týdnech horníci končí stávku a přijímají nabídku vlády. Největší dopad měla
stávka na důchodce (mnozí trpěli zimou) a na britskou ekonomiku.
V karavanu se mnou žije 20-30 pavouků.
Seznámil jsem se s německou učitelkou Hanou ze Západního Berlína.

Březen
 Hana uměla lichotit i milovat a není se co
divit, že jsem se do ní zamiloval, měla rudé vlasy a
byla chytrá. Když zmizela zpátky do Berlína, tak jsem
si od svého přítele Lese půjčil tři libry a znova zašel
do staré hospody The Old King´s Head, ke stolu č.14,
kde jsem seděl s Hanou, požádal vrchního o dvě
prázdné účtenky a na zadní strany sesmolil báseň
z níž pouze jeden verš stojí za publikaci: „Lásko
barvy rudé, v širém světě těžko bude druhé…“
 Zkoušky IOG ve sportovním areále Motspur
Park, London University.
Účtenka ze staré hospody, postavené už v roce1547.

Duben
 Doposud jsem neměl možnost poznat mladé lidi z Německa, to se ale během mého
čtyřletého pobytu na GFC změnilo. Do Hany jsem se zamiloval, ale byli zde i další
velice sympatičtí Němci, které jsem poznával, kluci i holky.
 Plánuji letní dovolenou s Evou Eriksson svou švédskou pen-friend. Sejdeme se
v Marseille.
 Jak poznám plevel: Když to vytrhnu a roste to znova, tak je to plevel; když to vytrhnu
a už to neuvidím, tak to byla květina.
 26.4. Certifikát z angličtiny.
 27.4. Návštěva Australia House v Londýně a dotaz na emigraci.
 Jen tehdy pochopíte jak je k vám život laskavý když vidíte, jak zachází s jinými.
Květen, červen
 Jsme ochotni prominout vlastní chyby, ale nikoliv chyby těch druhých.
 Nejdůležitějším majetkem člověka je jeho život, a protože mu byl dán, aby jej použil
pouze jednou, musí jej žít tak, aby neměl mučivé výčitky, že jej promrhal; měl by tedy
žít tak, aby se nemusel stydět za svou zbabělou a nicotnou minulost; žít tak, aby na
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smrtelné posteli mohl říci „Celý svůj život a všechnu svou sílu jsem zasvětil tomu
nejušlechtilejšímu cíli na světě – osvobození lidstva“ (citát od neznámého autora).
 Z domova mi přišel balík s novým stanem.
 12.6. Dnes jsem získal víza do Francie, kam chci jet na dovolenou s Evou.
 21.6. Podstoupil jsem test na pohlavní choroby v Londýně. Čekárna VDD
v Paddingtonu byla plná černochů, já byl jediný běloch (jedno anglické rčení říká:
„Lépe být jistý než litovat“). Test byl negativní!
.
Červenec
 1.7. Londýn - Marseille. Vlak z Paříže do Lyonu je naprosto přecpaný a já seděl na
zemi před WC.
 Po deštivé a chladné Anglii, utrápené a dlouhé cestě, mě uvítala teplá a slunečná
Marseille, nemohu se ale domluvit anglicky a policie ani taxikáři nechtějí na
angličtinu ani slyšet. Celý den čekám na nádraží na Evu a večer jdu do nejbližšího
hotelu, luxusního Terminal. Příští den Eva přijíždí, ale bez peněz. Já půjčuji malé auto
a najdeme si malý a levný penzion, příští den auto vracím do půjčovny. Po městě
chodíme pěšky a k pobřeží stopujeme. Moc si spolu nerozumíme, ale přesto dva týdny
utečou velice rychle.
 16.7. Zpět na GFC a večeře u Jeevesů.
 Následující týden jezdím do sportovního areál Londýnské University, Motspur Park na
kurz IOG, chci totiž dělat další zkoušky a čeká mě hodně nových otázek, na které
bohužel v GFC nemohu nalézt odpovědi.
 Eva mi poslala peníze, které si myslela, že mi dluží a já ji poslal přes Interfloru
nádherné květiny.
 Našel jsem si vedlejší práci na zahradě poblíž GFC, chci tam pracovat o víkendech.
 Ruské přísloví: „Nevěř nikomu, ani svému rodnému bratrovi, věř pouze svému oku, i
když vidí křivě“.
 Švýcarské přísloví:“Do toho, budˇ chceš nebo musíš“!
 Vzpomínám na Evu a do deníku zapisuji báseň THE RAINY DAY , kterou napsal
americký básník Henry W.Longfellow.
Srpen
 Poznávám nové děvče, tentokrát z Holandska:- Life is but a happy song and you are a
fool if you don´t sing along (Život jak šťastná píseň je a nezpíváš-li ji, hlupák jsi).
Cathy van Santen, Mozartstraat 88, Almelo
Tel.:010 31549011500
Září
 8.9. V půlnoci odlétám za Cathy do Holandska. To báječné děvče na mě čeká v jednu
ráno na letišti v Amsterodamu. Opět jsem zamilovaný!
 18.9. Bohužel, všechny dobré věci musí jednou skončit a v půlnoci jsem zpátky
v Londýně!
 Myslím na Cathy každý den.
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 Když se oženíš, budeš toho litovat, když ne rovněž toho budeš litovat (Socrates).
Říjen, listopad
 Životní náklady stouply od loňského roku o 20%.
 La Vida Es Sueno
life is a dream
život je sen
 Na kole jsem jel do 35 km vzdáleného Enfieldu abych poptával novou práci na
golfovém hřišti.
 V pondělí večer chodím do školy na hodiny angličtiny “O” Level. Je to náročné.
 Bill začal budovat nové golfové greeny, protože dálnice M11 nám odebrala asi 40%
stávajícího hřiště.
 Stoupnul nám plat o £2.60.
 Hledám nové metody učení po práci, celý den pracuji na čerstvém vzduchu a večer,
když se osprchuji a najím, tak otevřu učebnici, ale záhy usínám. Tento postup měním
na : - příchod z práce-studium-sprcha-večeře, ale ani to není to pravé a měním to na:příchod z práce-sprcha-večeře-spánek–nastavím budík, probudím se – učení-spánek.
Ale ani ta třetí metoda není dobrá, a tak se vracím opět na začátek.
Prosinec
 Seznam mého kuchyňského vybavení:
- 2 příborové nože 3 polévkové lžíce
2 talířky
- 1 nerez talíř
1 čajová lžička
1 pánev na med
- 1 hrnec na vaření vajec 1 hrnec na vaření - 3 čajové hrníčky
- 2 skleničky
 Opět pracuji o víkendech u boháče na zahradě, tentokrát prořezávám ovocné stromy.
Platí mi půl libry na hodinu.
 Správce objektu, Eddie Richbell, mi odpojil elektrický kabel.
 V karavanu jsou malá kamínka a jí si koupil jsem si 10 kg hnědého uhlí v malém pytli
za 31 pencí. Přeprava na kole.
 24.12. výlet do Londýna
 25.12. Dopoledne prořezávání jabloní u
boháče. Z odpolední návštěvy u Jeevesových si
odnáším vánoční dárek - sbírku povídek od
Charlese Dickense.

Na první stranu jsem si vepsal:
„Až budeš starý a šedivý a stále usínat, a
podřimovat u krbu, tak si otevři tuto knihu.“
 . Celé Vánoční svátky jsem prořezával
ovocné stromy u boháče.
 29.12. Dnes jsem opět zakoupil 10kg uhlí.
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31.12. Poprvé jsem zatopil v malých kamnech a naladil Radio Praha, ale nejenže byl
špatný příjem i program byl vcelku hloupý - o emigrantech. Líbila se mi pouze scénka
o Spejblovi a Hurvínkovi.
Na závěr roku jsem si do deníku opsal tento verš (autor neznámý)
„Stín i světlo, ponuré dny i světlé,
zlo i dobro bude tvůj úděl, jako každého.
Neděs se ani nebuď oslněn a zůstávej na stezce.
Životní úspěchy a nikoliv slasti přinášejí trvalé štěstí“.
Ale i svůj verš: „Byl to dobrý rok, rok kdy jsem se učil líbat, rok kdy ona řekla vítej a
nabídla vše, co měla.“

Na Silvestra jsem musel mít melancholickou náladu, protože mám v deník poznamenanou
píseň “Where have all flowers gone”, kterou nazpíval Pete Seeger:
https://www.youtube.com/watch?v=T1tqtvxG8O4

Tehdy jsem ještě neznal Franka Sinatru. Dnes bych raději volil jeho píseň „It Was a Very
Good Year“(Byl to moc dobrý rok): https://www.youtube.com/watch?v=ydcUaTpiHgQ
Přesně jak to píše jeden posluchač na YouTube: „Netušil jsem jak vynikající zpěvák je Sinatra
až teprve tehdy, když mi bylo více než šedesát, nyní si cením věcí, které jsem v mládí
považoval za samozřejmé, Tim.M.“
Deník 1973 - našel jsem pouze jeho první stránku






Odříkání je bolestné na chvíli, ale nakonec je milé.
Lekce o akciích od přítele Lese Nobela.
Lidé, kteří vědí, kam jdou, se nikdy nemusí ptát na cestu.
„Hledej a najdeš, zaklepej a dveře se ti otevřou“, Bill Styles.
Často sním o lyžování v krásných horách. Hodně snů však končí tím, že nemám
zpáteční lístek do Anglie a já se zděšením budím.

5. Reference
Pro toho komu je to určeno
Pan Josef Vodehnal pracoval pod
mým dohledem 3 roky.
Vždy byl naprosto kompetentní,
efektivní a pracovitý. Pečoval o
golfové hřiště, má však i všeobecné
znalosti o managementu všech
sportovišť. Velice rád odpovím na
jakékoliv dotazy, které se jej mohou
týkat.
W. A. Styles, Head Groundsman
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Pro toho komu je to určeno

Pan Josef Vodehnal je zaměstnán v tomto Sportovním areále od května 1969. Přijel s velice
omezenou znalostí angličtiny a bez jakýchkoliv zkušeností práce na sportovištích.
Od samého začátku se osvědčil, jako spolehlivý a pracovitý člověk, v tomto úsilí pokračoval
neustále.
Většinu svého volného času trávil pan Vodehnal studiem angličtiny, kterou nyní poté, co
získal stupeň „O“ v anglické literatuře, plynule hovoří.
Kromě toho získal z vlastní iniciativy výuční list 3. stupně v Managementu sportovišť a nyní
se připravuje na zkoušky 2. stupně.
Bez váhání mohu doporučit pana Vodehnala kterémukoliv budoucímu zaměstnavateli, i když
jeho odchod nás bude mrzet.
Generální manažer H.A.Collett
116

