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Jsem vděčný Bohu za svůj pestrý život. 

Ve svém životě jsem vykonával mnoho různých zaměstnání. Přiblížím Vám jen některá z nich: 

Moje první práce byla jahodová brigáda. Byl jsem šestnáctiletý kluk a jahody jsem miloval. 

Jahůdkové plantáže v Plzni mě oslnily svůdným ruměncem zralých červených plodů různých 

druhů. Mohl jsem jich jíst, co jsem chtěl. Ostatní skončily v košíku. Nejprve jsem ochutnal 

všechny druhy jahod. Pak jsem přišel na to, které byly ty nejchutnější. Byly to dva druhy: 

jeden byl spíše malý lesklý špičatý ve tvaru protáhlého srdce a druhý velmi velký a tmavě 

červený. Za první dva dny jsem snědl tolik jahod jako za celý svůj život. Třetí den jsem už 

jahody nehltal, cpal jsem je do pusy jen sporadicky. Byl už jsem jimi přejedený, už jsem 

prostě nemohl. Úžasná brigáda!! 

Po maturitě jsem odešel pracovat do MO ČD. Nejprve jako obyčejný dělník. Takové byly 

podmínky pro všechny uchazeče o práci mistra. Nejprve se seznamte s prací dělníků abyste, 

až se po vojně opět vrátíte do firmy, už věděli, jak chutná práce. Jako dělník jsem byl velmi 

oblíbený, protože jsem se uměl neuvěřitelně štědře postříkat barvou při natírání mostních 

konstrukcí. Tehdy jsem ale také zažil jeden z nejdramatičtějších okamžiků svého života. 

Stavěli jsme železniční most přes hluboké údolí. Dospělí „makáči“ potřebovali čtvrtého. Vzali 

mne do party. Byl to velmi nebezpečný úkol. Dva vpředu a dva vzadu jsme drželi těžkou 

železnou traverzu v dlouhých kleštích. Všichni tři ostatní byli „namakaní“ svalnatí chlapi. Ne 

tak já. Kráčeli jsme odhodlaně po uzoučkém železném trámu profilu „I“. Cestička byla jen asi 

osm centimetrů široká. Můj partner, který se mnou držel druhou rukojeť kleští, šel po  

sousedním„íčku“. Těžké břemeno viselo mezi námi. Vznášelo se ve vzduchu jako masivní 

ocelový pták. Přetěžké břímě mělo v moci naše čtyři životy. Nebyl jsem si vůbec jistý, zda to 

zvládnu. Pod námi zela hluboká propast. Z obou stran. Nechtěl jsem se dívat dolů, aby se mi 

nezatočila hlava. Nebylo to ale dost dobře možné. Musel jsem přece vidět, kam šlapu. Šli 

jsme velmi pomalu. Na těch třicet metrů do smrti nezapomenu. Byla to procházka na hraně 

mezi životem a smrtí. Dělníci zdálo se, přecenili mé síly. Nebyl jsem vůbec vybaven, abych 

takovou váhu unesl. Také jsem nebyl zvyklý na práci ve výškách. Nebyli jsme nijak jištěni. 

Zatnul jsem zuby a statečně nesl svou část tíhy s ostatními třemi. Neměl jsem na výběr. Ale 

jak jsme pokračovali, moje ruka slábla. Nohy mě neposlouchaly. Jednu chvíli jsem se cítil 

hrozně. Už to nevydržím, pomyslil jsem si. Rychle shodím náklad z ruky dolů do hlubin. My 

čtyři bychom ale putovali za ním Mně je teprve 18. Byla by mně škoda. A mít ještě před smrtí 

na svědomí životy třech lidí? Dodnes nevím, jak jsem tuhle chvíli zvládl. Myslím, že jen s 

pomocí svého anděla strážného. Nějak jsem své osudové zavrávorání vyrovnal. Naštěstí si 



toho nikdo nevšiml. Když jsem těch třicet osudových metrů měl za sebou, velmi se mi ulevilo. 

Znovu jsem se narodil. 

Po základní vojenské službě jsem se vrátil do stejného podniku, tentokrát už jako mostmistr. 

Práce to byla zajímavá, ale náročná. Ve všem jsem byl závislý jen sám na sobě. Obytný vagón, 

odstavený na nádraží v Bečově byl mým domovem. Rychle jsem si zvykl na hluk kolem 

projíždějících vlaků. Svým pracovníkům jsem sháněl materiál, počítal mzdy apod. Také jsem 

na ně občas dohlížel. Měl jsem parťáka, který práci organizoval. Když přijel vagón 

s cementem, tak jsem ostatním pomáhal ho vyložit. Popadl jsem pytel cementu -  50 kg, 

běžel s ním ke kolečku, kolečkem jel dalších pár desítek metrů a pytel nebo dva vyklopil. 

Docela jsme se zapotili, než jsme vagón vyložili. V poledne jsem šel s dělníky do nádražní 

restaurace na oběd. Většinou jsme jedli polévku s rohlíky, plíčky s knedlíkem nebo guláš. 

Oběd stál čtyři až osm korun. Někdy byl také smažák. K tomu pivo nebo dvě. Odpoledne, 

když směna skončila, jsme se do hospody vrátili. Pilo se pivo a hráli karty. Byli jsme čtyři 

z naší třídy dopravních staveb, kteří jsme se ještě na stavební průmyslovce nechali 

naverbovat pro tuto práci. Mí bývalí spolužáci, byli daleko lepší mistři než já. Někteří z nich 

žili se svými dělníky od úsvitu do soumraku. Non stop. Já jsem v hospodě poseděl vždy jen 

chvíli, pak jsem se vrátil do svého obytného vagónu. Sepsal jsem papíry, chvíli koukal na 

televizi a šel spát. Když jsme měnili působiště a přejížděli na jinou stanici, byli jsme vždy 

připraveni na drobné i větší stěhovací katastrofy. Při posouvání vagónů, často nevlídném, 

všechno uvnitř padalo, hýbalo se. Praskaly stěny, občas se něco zlomilo, rozbilo. Když jsme 

začínali na novém místě, hlavní starostí bylo vše uvést jakžtakž do pořádku, potom 

natáhnout kabely na elektřinu. Dalším problémem bylo nastavit televize tak, aby fungoval 

alespoň jeden program. Bez větších poruch. To ne vždy šlo. Když ne, zbylo mi ještě rádio. 

Také i lednička a uvnitř nějaké to lahvové a salám. 

Za ty dva roky, co jsem takto žil, jsem poznal mnoho odlehlých koutů své domoviny. Mým 

hlavním působištěm bylo Karlovarsko a Chebsko. Všude jsem jezdil svým služebním džípem. 

Ve voze to bylo hodně hlučné, všechno se v něm třáslo. Rád jsem s ním jezdil v terénu. Bral 

jsem všechny stopaře bez výjimky, pokud se ovšem ke mně ještě vešli. Čas od času mě 

zastavila i policie. Ptali se, koho to vezu. Divili se, že to nevím, byli překvapeni. "Stopovali, 

potřebovali pomoc … takže jsou tady,“ vysvětloval jsem.  Zjistil jsem, že když jde o to někomu 

pomoci, jsem v Česku na nejlepším místě. Jsou tu bezvadní chlapi. Jednou mně někde v 

kopcích u Sokolova došel benzín. Nikdo nikde, jen les kolem dokola, a i ten potemněl. Ponurá 

osamělost. Rozhlédl jsem se. Byla tam jen jedna budova. Asi tři sta metrů od silnice. Šel jsem 

k ní pro pomoc. Ten chlap co tam bydlel moc řečí nenadělal.  Popadl kanystr s benzínem a 

nalil polovinu do mé nádrže. Nic za to nechtěl. Byl jsem zachráněn. 

Obojí, vojna a tohle zaměstnání mne krásně nastartovalo pro život. Zocelilo mne, otužilo. 

Věděl jsem ale, že tuhle práci dlouho dělat nebudu. Cikánský život, věčně v pohybu. Velká 

zodpovědnost. Po třech letech jsem se rozhodl jednat. Dal jsem výpověď, naštěstí jsem 

dostal dobrý posudek. Jednoho krásného slunného rána jsem se vydal z domova hledat 



novou práci. Bylo to ode mě velmi troufalé a drzé, že jsem šel rovnou na Krajský národní 

výbor. Být tam zaměstnán znamenalo v tehdejší společnosti určité lepší postavení a respekt. 

Moji rodiče byli také úředníci na národních výborech. Otec naposledy pracoval jako vedoucí 

daňového odboru finančního odboru na Městském národním výboru v Plzni. Protože nebyl 

komunista a komunisty nesnášel, tak větší kariéru neudělal. Šéf Krajského národního výboru 

se tehdy jmenoval stejně jako já. Vstoupil jsem tehdy do personální kanceláře a sebevědomě 

řekl: „Hezký den, rád bych u vás pracoval.“ „O jakou práci máte zájem? Co jste dosud dělal?“ 

zeptala se úřednice. Byla docela milá. „Mostmistra u ČSD.“ Prohlédla si můj posudek „Vaše 

jméno je Starý … nejste syn našeho předsedy?“ „SYN NE! Vstala a roztála. Už se mě na nic 

neptala, pravděpodobně si myslela, že jsem příbuzný šéfa. Její výraz se změnil. Usmívala se 

jako sluníčko. Podívala se do svých papírů. „Něco bychom pro vás měli. Na odboru dopravy 

je volné místo asistenta investora dopravních staveb? Měl byste o to zájem?“ 

„Ano, velmi rád.“ „ Můžete tedy zítra nastoupit. Ať se Vám u nás líbí.“ Ano, celkem vzato se 

mi tam líbilo. Někteří lidé tam byli velmi slušní a přátelští. Třeba pan X. Původně se chtěl stát 

letcem. Můj přímý vedoucí pan Y., jehož asistentem jsem se stal, se ke mně choval také 

pěkně, pan X. mne ale před ním varoval. A měl pravdu. Pan Y. byl předsedou SSM celé 

budovy a mně dával velmi záludné rady. Také se postaral o to, že jsem ničemu nerozuměl. 

Chtěl vypadat chytrý. Tato vynucená inkompetence mně šla stále víc na nervy, také i povinná 

politická školení, schůze  a komunisté. Vedoucí celého odboru dopravy pan Z. byl 

neuvěřitelný dříč a velmi hodný, poctivý člověk. Nebyl ve straně, tak mu dali všechny možné 

zbytečné funkce, např. předsedu ROH. Díky tomu byl zahlcen prací a papíry. V práci byl první, 

již kolem šesté hodiny  a odcházel poslední, po 18. hodině. Cílem záludného pana Y. bylo 

povýšit na jeho funkci. V té době jsem vlastnil speciální průkaz KNV, který mne opravňoval k 

dopravě zdarma ve vlacích a autobusech po celé republice. Mohl jsem každý víkend 

procestovat celé krásné a malebné Polabí. Také jsem měl volný přístup do hraničního pásma, 

až ke státní hranici. Občas jsem jezdil s policejním důstojníkem VB kontrolovat značení silnic. 

Když už jsem po pár letech měl té hnusné politiky a křivého jednání plné zuby, tak jsem podal 

výpověď. Tato etapa mého života však pro mne znamenala velmi cennou zkušenost. 

 

Poté jsem změnil sociální třídu, stal jsem se topičem. Neustále jsem žádal o devizový příslib, 

abych mohl vycestovat, ale ani během mého zaměstnání na KNV jsem ho neobdrže.l V 

zdůvodnění stálo: Nezůčastňujete se schůzí uličního výboru a vykonáváte úřednickou práci. 

Přednost mají manuálně pracující. Po změně zaměstnání  jsem tedy opět podal žádost, s tím, 

že nyní už jsem dělníkem a splňuji tedy podmínku výjezdu do kapitalistické ciziny. Nedostal 

jsem však odpověď naprosto žádnou. Práce v kotelnách se mi líbila. Mám totiž rád oheň. 

Přinášel jsem lidem teplo. Topil jsem na velmi exponovaných místech. V centru Plzně jsem 

vytápěl z uhelné kotelny v naprosto havarijním stavu budovu na hlavní, tehdy Moskevské, 

později Americké třídě, proti níž se nacházelo sídlo KSČ. Zároveň jsem topil ještě i v jiné 

kotelně, také na uhlí, která stála v historickém domě blízko radnice. V přízemí byla obrazová 

galerie a svaz výtvarných umělců. Když jsem černý od uhlí, páchnoucí kouřem a ve špinavých 

montérkách občas odcházel kontrolovat teplotu kulturního zařízení, vyhýbali se mi přítomní 



malíři a štítily se mně kulturní pracovnice. To byl velký kontrast s mým předchozím 

zaměstnáním, kde si mne předcházeli náměstci ředitelů a uctivě zdravili i samotní ředitelé 

podniků. Musel jsem neustále pendlovat mezi dvěma kotelnami. Jednoho dne se udála zcela 

mimořádná událost. Nacpal jsem ráno nejprve drobným uhlím a uhelným prachem, nic 

lepšího nebylo k dispozici, svoji kotelnu číslo jedna na Moskevské třídě. Musel jsem pracovat 

za velmi stížených podmínek. Komín tam byl ucpaný, vůbec netáhl. Všechen kouř se valil 

neustále do sklepní místnosti kotelny. Jedovatý kysličník uhelnatý. Když jsem chtěl přiložit, 

musel jsem se v chodbě nad kotelnou zhluboka nadýchnout. Pak jsem zadržel dech. Vřítil 

jsem se po schodech dolů, kde nebylo pro kouř vidět. Bleskově jsem přiložil pár lopat a zase 

vyběhl na zdravý vzduch. Všechno na jeden nádech. Pak jsem chvátal obsloužit svoji druhou 

kotelnu na náměstí Republiky. Když jsem se vracel ke kotelně číslo jedna, zmocnila se mne 

jakási neblahá předtucha. Něco „neštymovalo“. Už jsem byl blízko hlavní třídy. Překvapilo 

mne houkání sirén hasičských vozů. Po hlavním Plzeňském bulváru se převalovala oblaka 

smogu. V kouřové mlze musela projíždějící auta zastavovat. Blížím se k svému pracovišti. Už i 

vidím zdroj této pohromy: okénka dole při chodníku, vedoucí do mé kotelny. Z těch se valil 

všechen ten kouř. Před domem pobíhali požárníci. Jejich veliteli jsem se zdál podezřelý. 

„Nejste náhodou topič téhle kotelny?“ „Ano jsem,“ říkám trochu provinile a zkroušeně. 

Věděl jsem ovšem, že to není moje vina, za stav kotelny jsem nemohl. Také hasiči věděli, že 

za to vlastně nemohu. „Příště buďte opatrnější a neládujte to tolik,“ radil mi s úsměvem 

velitel, „a raději tam dolů ani nelezte.“ Vrcholem mé topičské kariéry byla privilegovaná  

pozice topiče jedné z největších uhelných kotelen v Plzni na Slovanech. Vytápěl jsem tehdy 

velkou část sídliště. Kotelna byla obrovská, s šesti mohutnými kotli. Topilo se dřívím, hnědým 

a černým uhlím, briketami a koksem. Důležité bylo všechno ve správném pořadí namíchat. 

Králem kotelny byl postarší ramenatý a břichatý nerudný a nesmírně důležitý rom. Měl jsem 

za úkol, ho střídat. Dal mi plno velmi užitečných rad. S výrazem: Já vím všechno, a ty nic, 

pochybuju, že to zvládneš. Poučoval mne :„Musíš přijít kolem čtvrté hodiny ráno, jinak se ti 

nepovede, aby teplota vystoupila tam kam je třeba. Zároveň ale musíš také kontrolovat, abys 

to nepřehnal, sledovat tlak a teplotu.“ Zřejmě ale měl ještě nějaký svůj vlastní „fígl“, který mi 

neprozradil, protože vyhnat teplotu „tam kam je třeba“ se mi každé ráno dařilo jen s 

nadlidským úsilím. „Lidé v panelácích jsou zvyklí na teplo, jakmile ho nebudou mít, tak si 

začnou stěžovat,“ byla jeho slova na rozloučenou. Ráno jsem nejprve vyvezl popel. Mnoho 

koleček popele. Pak jsem ve všech kotlech rozdělal oheň. Noviny, nejlépe Rudé právo, dříví, 

pak velké hroudy hnědého uhlí, středně velké černé, brikety, koks … z přilehlých sklepů  jsem 

v rychlém tempu, plnil všechny kotle. Sypal jsem to shora. Kotle byly nenasytné a hladové. 

Hodiny a hodiny jsem takto kmital a stále ještě nebyla teplota přijatelná. Kolem desáté mne 

přišel cikán zkontrolovat. „No jakž takž to de, ale když topím já, tak je to o mnoho lepší,“ 

konstatoval s úšklebkem. Velmi rád vzpomínám na tohle období. V současné době, kdy živý 

oheň plane už jen v krbech, mi velmi chybí tento můj oblíbený živel a také i těžká, namáhavá,  

ale dobrá práce topiče.  

 



Toužil jsem po něčem úplně jiném. Udělal jsem si kurz maséra. Masíroval jsem většinou 

zadarmo, příbuzné, přátele, malý okruh zájemců. Jen tak jako koníček, pro zábavu, a abych 

pomohl. Také jsem studoval akupresuru. I tu jsem občas využil. Zvláště při kolikách se 

ukázala být velmi účinná. Zachránil jsem tak třeba i moji maminku. Ve tři ráno mne volala o 

pomoc. Dostala žlučníkový záchvat, chtěla abych jí zavolal sanitku. Řekl jsem jí, že nejprve 

něco zkusím. Nejdříve jsem jí ošetřil hlavní bod těla „Cu-san-li“ a pak další body na játra a 

žlučník. Také i v uších. Tam byl efekt najvyšší. Místo v uchu jí šíleně bolelo. Křičela bolestí. 

Říkám jí: „Vydrž, stojí to za to.“ Najednou povídá“ „To není možné, mne všechno přešlo. Je to 

pryč.“ S obdivem a úctou na mne pohlédla. „No vidíš, tak se příště zase ozvi.“ Masíroval jsem 

hlavně záda. Časem jsem se zlepšil, když někdo potřeboval, tak mi řekl. Začal jsem pracovat 

ve Fakultní nemocnici v Plzni. Na oddělení rentgenu. Byl jsem tam velmi spokojen. Pracoval 

jsem jako sanitář, tedy pomocná síla pro všechno. Převážel jsem pacienty, pomáhal jim při 

rentgenování, asistoval u některých bolestivých zákroků. Při zavádění sondy do žil jsem  

musel nebohému pacientovi držet hlavu. Trpěl velkou bolestí, narkóza nebyl možná, ale 

hlavou pohnout nesměl. Občas musel někdo z perzonálu odejít do invalidního důchodu. 

Nemoc z povolání, příliš mnoho záření.  Velmi nerad jsem se loučil s touto čistou a mně tak 

blízkou prací. Také i můj vedoucí, který se mnou byl velmi spokojený, nebyl vůbec nijak 

nadšen, že odcházím. S tak nízkým platem se ale nedalo žít. 

V novinách se objevil inzerát. Domov pro nemocné alzheimrem v Anglii, hledá pečovatele. 

Byl jsem v té době nezaměstnaný a potřeboval jsem zlepšit svoji angličtinu. Rozhodl jsem se 

tedy odjet do Anglie. Neměl jsem příliš dobrou předtuchu, očekával jsem něco hodně 

náročného. To co mne ale potkalo, předčilo všechna má očekávání. Už přistání letadla na 

letišti v Leedsu bylo neblahým znamením. Letadlo poskakovalo po přistávací dráze jako 

žabka po hladině. Přiletěl jsem do Anglie ještě se dvěma mladými děvčaty, obě již krátkou 

dobu pracovaly jako zdravotní sestry. Ta paní, co nás na letišti uvítala o odvážela do ústavu, 

byla hodně drsná. Kouřila v autě, měla hrubý hlas a nepříliš uhlazené chování. Po příjezdu 

nás vzala na oběd. Ten spočíval v tom, že před nás v jakési velmi zanedbané šatně hodila pár 

nečistých příborů, pro všechny nestačily a nějaký „čvoch“. Jíst se nedal. Něco tak nechutného 

jsem nikdy předtím neochutnal.Ten kuchař musel být blázen, nebo zločinec. Ukázalo se že 

jsem skončili na velmi ubohém místě. Ústav sice zvenku připomínal svoji někdejší honosnou 

slávu, ale v době, kdy jsme byli najati, se nacházel v hlubokém úpadku a krizi. Místní 

zaměstanci nás varovali, že tam nikdo nevydrží déle než čtrnáct dnů, že tam panuje hluboký 

podstav zaměstnanců. Z toho vyplývalo, že bylo třeba pracovat velmi intenzivně a jen to 

nejnutnější. Později se ukázalo, že se tím myslela hlavně fekální obsluha klientů a nejnutnější 

hygienické a stravovací služby. Pacienti byly v různých fázích Alzheimer- nemoci, mnoho jich 

bylo agresivních, pomatených, bláznivých a nebezpečných. Pečovatelky byly především 

afričanky, urostlé černošky, kterým zřejmě připadala tato drsná práce jako lepší životní 

alternativa. Ve svých rodných zemích by možná umíraly hlady, nebo byly v ohrožení při 

kmenových občanských válkách. Agentura jim zaplatila letadlo, nějaký čas je nechala na 

hotelu, aby se co nejvíce zadlužily, a musely v zaměstnání, kvůli splácení dluhu zůstat desítky 

let. Plat byl totiž velmi mizerný, minimální povolená mzda v Anglii, asi pět liber na hodinu.  



Já jsem přece jen měl to štěstí, že jsem nebyl najat agenturou, ale přímo zaměstnavatelem. 

Navíc mně bylo poskytnuto, ve snaze udržet si nové pečovatele, tříměsíční  ubytování v 

bungalovu hned vedle blázince. Místnost jsem dostal ale naprosto mrňavou, vlastně jen na 

postel. Naštěstí s oknem do lesa, kde pobíhaly velké a ošklivé anglické veverky. Tři měsíce 

byla zkušební doba, v ní jsem mohl kdykoliv odejít. Moje dvě kamarádky neváhaly a po pár 

týdnech si sbalily kufry. Odjely za prací do Skotska. „Tady se to nedá vydržet,“ prohlásily. A 

měly pravdu. Ta citlivější z nich se vracela ze svých šichet  se slzami v očích. Bylo to opravdu 

velmi drsné. Umínil jsem si, že to musím ty tři měsíce vydržet, ubytování mám zdarma, 

nesmím to vzdát. Bylo to ale čím dál tím horší. Měl jsem jen noční směny, po nich jsem ve 

dne spal max. tři hodiny. Také jsem téměř nic nejedl. Nedostával jsem totiž žádný plat. Ten 

se v Anglii vyplácí jen přes účet a ten mi v bance odmítali otevřít. Báli se totiž, že, jakmile si 

ho otevřu, půjčím si hromadu peněz a někam neznámo kam s nimi uprchnu. V Anglii po 

otevření účtu totiž poskytují půjčky. Anglicky jsem příliš neuměl a tak mne do banky 

doprovázel vždy jeden černoch z ústavu, postupovali jsme postupně až k řediteli banky. 

Táhlo se to téměř dva měsíce. V Lídlu, ve vesnici dole pod ústavem jsem si kupoval jen to 

nejlevnější, konzervy červených fazolí. Sice jsem mohl jíst v ústavu svačiny, ty ale, jak už jsem 

předeslal nebyly k jídlu. Káva a fazole, bylo jediné, co jsem konzumoval. Po třech měsících 

jsem se zhubl více jak o dvacet kilo. Trpěl jsem depresemi, přidala se i „homesickness“ (stesk 

po domově). Nebylo divu. Směny byly noční můrou. Nejen že jsem musel zvedat, přebalovat 

v divokém tempu, abych to stačil celé oddělení nemocných, některé i velmi těžké, občas 

jsem i od někoho dostal facku, kopanec apod., ale navíc ještě ve společenské místnosti 

běžely v televizi celou noc jen jakési horory. Moje služebně starší spolupracovnice, černošky 

mne často buzerovaly. Na jednom z oddělení byli pacienti tak nebezpečně agresivní, že jsem 

z nich měl strach. „To se jim musíš postavit a začít se smát,“ poučoval mne jeden z mála 

Angličanů, kteří tam sloužili. Doktoři tam nebyli, v jednom z největších ústavů toho druhu v 

celé Anglii, v hlubokém úpadku vládl střední zdravotní personál.  Naši vedoucí tj. sestry a 

bratři byli vesměs Pákistánci. Ten, co se mnou nejčastěji sloužil směnu, měl velmi neurvalé 

chování k ženám. Přímo kruté. Čišel z něho orientální postoj vůči ženskému pohlaví: „ženy 

nejsou lidé, jen věci.“ Když jsme měli malou chvilku pauzu na odpočinek, tak se v televizi 

díval zásadně na boje Číňanů, či Japonců s noži. Oblíbila si mne jedna černoška, musel jsem 

před ní prchat. Našla se i Pákistánka velmi hodná a naprosto v pohodě. Pila jen čaj, a to 

neuvěřitelné množství. Ústav byl postaven velmi rafinovaně jako bludiště. Účelem bylo 

zamezit útěku klientů. Neustále jsem se v těch záludných chodbách ztrácel. Každou neděli 

jsem chodil na mši, ve vesnici byl katolický kostel. Chodil jsem tam rovnou z noční směny, 

často jsem tam usínal. Jednoho dne jsem takhle seděl v bungalovu s jedou Polkou a povídali 

jsme si. Venku řádila vichřice. Náhle se ozvala příšerná rána. Běžím do svého pokoje. Z okna 

nebylo vidět nic, jen větve. Veliký strom, stojící hned vedle bungalovu spadl těsně vedle naší 

přízemní chaloupky. Kdyby na ni dopadl, zle by se nám vedlo. Do bungalovu se přistěhovala 

také jedna širokoramenná, panovačná ruska. Hned jí tam bylo plno a chtěla všechny 

manipulovat. I mně. Urazila se na mne, že jsem s ní v sobotu nešel ven uklízet, což bylo ale 

naprosto nesmyslné. Ona ale byla z Ruska zvyklá na pravidelné společné sobotní brigády 



„Subotniky.“ Bydleli s námi i příjemní Angličané, kteří bungalov na vlastní náklady vybavili. Ty 

tato tyranka vyštvala. Jen s vypětím všech sil jsem to v práci vydržel až do konce. Poslední 

den třetího měsíce jsem oznámil výpověď a odchod. Krutý „zdravotní sestra-bratr -

Pákistánec nebyl rád, byl se mnou spokojen a velkoryse mi dal několik bankovek na 

rozloučenou, s tím, abych se kdykoliv vrátil. Co teď? Byl jsem kost a kůže, psychycky vyřízený, 

z Anglie jsem neviděl kromě blázince a vesnice vůbec nic. Takhle se domů vrátit nemohu. 

Potřebuji se ještě dát pár měsíců dohromady a také něco poznat. Šel jsem tedy před mší za 

knězem, s tím, že bych potřeboval nějakou dobu ještě zůstat a dát se do pořádku. Kněz byl 

velmi ochotný. Na konci mše vyzval věřící: „Máme mezi sebou také jednoho Čecha. Chodí s 

námi již několik měsíců na mši a potřeboval by ještě krátkou dobu azyl. Kdo by mohl, ať se mi 

přihlásí.“ 

Za pár dní mne zavolali k telefonu. Ozvalo se: „Bydlím tady ve vesnici, chodím s Vámi do 

kostela. Moji synové už jsou odrostlí, mohl byste bydlet u nás. Přijedeme pro vás s  

manželem pozítří.“ Byl to zázrak. Je pravda, že jsem se před tím úpěnlivě modlil k Panně 

Marii Lurdské o pomoc. Další dva měsíce jsem pak u nich bydlel jako jejich vlastní dítě, vařili 

mi, brali mne na výlety, na párty, do pubu. Seznámili mne s okruhem jejich přátel. Byli to 

velmi slušní lidé, střední vrstva. Paní za několik let nato umřela na rakovinu. Když jsem s 

manželkou navštívil opět svého zachránce, vzal nás na hřbitov. Jen jediný hrob byl bílý. Na 

něm se skvěl nápis: „Very special person“: paní měla ve vesnici pověst svatosti.  

Bylo skvělé, že jsem dostal tuto úžasnou příležitost poznat své limity. Je dobré občas si 

sáhnout na dno a zjistit, co vlastně člověk vydrží. Také přísloví „V nouzi poznáš přítele“se 

ukázalo jako pravdivé. Jak jsem byl šťastný, když jsem se opět vrátil domů! Příšerné anglické 

počasí, neustálý déšť a silný vítr vystřídalo sluníčko. Opět jsem viděl usměvavé tváře našich 

krásných českých dívek a žen. Půl roku jsem žil bez krásy. Srdce mi zaplesalo radostí. Česká 

krajina, české kopečky, řeky, Vltava, Labe! 

 

 

 

 

 

 

 


