
               
 
 

        
 

 
SKOTSKO  -  brigáda  v Lockerbie 

 
Mezinárodní studentský tábor ISC, Barony, Lockerbie.  

                  Adresa: International Students Camp Barony, 
Lockerbie, Dumfrieshire, Scotland, United Kingdom 
 

 

        
 
 
Milá rodino, je to zde prima, ale žádný luxus. V ložnici nemáme ani židli,   ani stolek, ani sk�í�, 
ani v�šák. Necháváme své v�ci v kufrech nebo na palandách. Mám všeho málo, takže mi to 
nevadí. Holky a kluci z Anglie, Skotska, Kanady, Francie, Švýcarska, Norska, Dánska, 
Švédska, Finska  -  všichni jsou fajn. Bydlíme ve vyst�hovaném starém panském dom� a 
pracujeme v lese asi 4 míle daleko od Barony. Ráno nás (a koš plný sandwich�) odváží 
n�mecký vále�ný zajatec a ve�er nás  zase p�iveze. Jezdí šílenou rychlostí a je to d�sná psina. 
Nat�ásáme se na otev�eném nákla�áku, zpíváme a zdravíme krávy, které se pasou všude kolem. 
K�i�íme na n� „Nazdáár!“ Zajatci mají tábor vedle našeho a nechce se jim do N�mecka. Zvali 
nás do svého kina, ale my se s nimi nebavíme. 

 
O�ezáváme suché v�tve smr�k� tak vysoko jak dosáhneme. P�itom si  zpíváme a tak 
zapomeneme, že pomalu promokáváme. Bu� prší nebo mží. O p�estávkách se najíme a uva�íme 
si �aj. Vodu bereme z pot��ku o n�kolik metr� výš než  se myjeme, takže je �istá. Není v ní 
bahno a na dn� jsou vid�t oblázky. Ze za�átku jsme pracovali vostopédo a všichni nás m�li za 
pitome�ky, v d�sledku �ehož jsme zpomalili. D�v�ata dostávají mzdu o t�etinu nižší než kluci. 
Když jsem se na to zeptala sle�ny vedoucí, jen se usmála. �lov�k si musí na ty jejich úsm�vy 
dát pozor. 

  
Ve�er se sedí kolem krbu a zpívá se.  Odposlouchali od nás „Na t�ch panských lukách“. Nejvíc se 
jim líbí „umbaj-umbaj-umbaj“. Skoro denn� hraju pin�es.. . .  Taky m� jeden Fin svedl na šachy, 
protože nenašel jiného soupe�e. Varovala jsem ho, ale nev��il. Tahala jsem nazda�b�h a on 



najednou ty své figurky složil, protože jeho matematický mozek zjistil, že dostane v n�jakém 
dalším tahu šachmat. Cha chááá. P�esv�d�ilo ho až moje fiasko v odvetném zápase. . . . A ješt� 
skotské tance: John je Skot a vzal si do hlavy, že m� je nau�í. Skládají se ze samého hopsání. 
Poskakujeme v parku v mokré tráv� a místo muziky si po�ítáme kroky.  John to bere hrozn� 
vážn� a já se musím v jednom kuse smát. 

 
 Ti chyt�í  (mezi n� já nepat�ím)  vy�enichali v Lockerbie  zuba�e s bezbolestnou vrta�kou. Tím 

pádem máme slušivé plomby, neb jsme pojišt�ni. V ned�li jsme si vyp�j�ili kola na výlet ke 
klášteru Sweetheart. Je „v malebných rozvalinách“, jak by �ekl básník.  Dojeli jsme k mo�i. 
Moje první vykoupání ve slané vod� bylo ž�žo. Vrátili jsme se v 10 hodin v noci. Studená 
ve�e�e, a jako vždy, každý si sm�l vzít jeden keks (jako malina pro vola).                                           

 

             
 

Jestli jste psali do Londýna, tak tam na mne pošta �eká. Do tábora zatím nic nep�išlo, ale m�žete 
psát do konce zá�í. Vyzvednu si to i s kufrem, až se budu vracet z vandru po Skotsku. Napište, 
jak se má ko�i�ka Minda. 

 
  N�kolik písni�ek na ukázku. 

  
Ein Jungferlein. 
Es wollt ein steinalt Jungferlein wohl in den Himmel  ´nein /rep./ 
Der Petrus der stand vor der T�r und liess es nich hinein    /rep./ 
Warum liesst du mich nicht hinein so fragt das steinalt Jungferlein/rep./ 
Weil du auf diesem Erdenreich noch  keinen Mann gekusst  /rep./ 
Da fiel das steinalt Jungferlein dem Petrus um den Hals  /rep./ 

                Da lachten alle Engelein : „Ha, ha . . . . . . . .“ 
Da lachten alle Teuflein: „Hi, hi . . . . . . . . . „ 
Da lachte selbst der Petrus mit: „Ho, ho,. . . . . .“ 
Da lachte auch das Jungferlein: „Hae, hae, . . . . .“ 
Da lacht das ganze Himmelreich: „Ha, ha, hi hi, ho haeeee!  

  
The lassie.        
Around her leg she wears a tartan garter.  She wears it in December and in the merry month of 
May  -  hey, hey. 
If  you ask her why , the hell, she wears it? She wears it for the student who is far far away  -  
hey, hey.      
Around the park she wheels a pram. She wheels it .  . . 

 



Loch Lomond 
By yon bonnie banks and by yon bonnie braes, 
Where the sun shines bright o´ Loch Lomond, 
Where me and my true love were ever wont to gae,  
On the bonnie bonnie banks o´ Loch Lomond. 
 
O ye´ll take the high road and I´ll také the low road 
And I´ll be in Scotland afore  ye, 
But me and my true love we´ll never meet again 
On the bonnie bonnie banks o´ Loch Lomond. 
 
 
GLOSY.   
  
S málo známým m�ste�kem Lockerbie v jihozápadním Skotsku se seznámil sv�t 21.12. 1988. 
Na palub� boeingu PanAM letícího z New Yorku do Londýna vybuchla teroristická bomba a 
nikdo nep�ežil. Britové strnuli hr�zou. 

 
 N�me�tí vále�ní zajatci. Na britských ostrovech bylo p�es 600 vojenských 
zajateckých tábor�. Vále�ní zajatci byli po uzav�ení mírových dohod  
postupn� propoušt�ni, ale  báli se návratu do té �ásti povále�ného N�mecka, 
kterou tvo�ila sov�tská okupa�ní  zona. Poslední  zajatci (PoW ) opustili 
Britanii v roce 1949. 
  
Zales�ování.  P�ed Druhou sv�tovou válkou m�la Britanie. 1,5% les� z celkové plochy.Zrodila 
se myšlenka zales�ování, ale ochránci p�írody  ji odmítali  jako hrubý zásah do biotop� fauny, 
flory a tradi�ní krajiny .Nakonec došlo ke kompromisu. My jsme se ve škole u�ili o hustých 
hvozdech, které v p�edvikingských dobách pokrývaly britské ostrovy. Vikingové objevili p�i 
svých nájezdech zdroj   d�eva pro stavbu lodí, dom�, opevn�ní a  výrobu d�ev�ného uhlí. Osídlili 
rozsáhlé �ásti území a od 8. do 11. století lesy ko�istili, aniž je obnovovali.Co nezni�ili 
Vikingové, dorazili potomci Kelt� a jejich ovce.B�hem jednoho tisíciletí se utvo�ila krajina 
s minimem lesního porostu, pokrytá p�evážn� v�esem a oživená stády ovcí. Takovou ji  Skotové 
milují, my milujeme lesy. 

 
Britové považovali projekt zales�ování za d�ležitý a zapojili do manuálních prací  n�mecké 
vále�né zajatce.  Menší ú�astí p�isp�li zahrani�ní student,mezi nimi naše skupina a v ní Eva, 
Honza a já. 
 
 A tak se stalo, že v kousku lesa u Lockerbie z�stal kousek mé duše a �ty�icet let nedal pokoj  až 
jsem se p�ihlásila na �edoká�ský zájezd. Nebylo d�ležité, že jsem se nedostala p�esn� tam, kde 
jsme tupými pilkami ožižlávali ty�kovité smr�ky. Všechny stromy v nových porostech jsou 
jednoho pokolení, že ano?  –   N�kolik kmen� jsem pohladila po drsné k��e. Ta radost! Jak 
vyrostly do ztepilosti! Ješt� n�jaké století budou žít, na jejich místo p�ijdou další generace a 
v jejich život� z�stane zakódován nano díle�ek mého mládí do té doby než nastane konec této 
planety.  -  Slzy p�išly samy od sebe  Nikdo je nevid�l.  
 
 

 



     
 

 
 
 
 


