
ď1řÍ tbnaÍr

Co b.vch ngpsal k l. řÍ.tnu li84 í.{.'kočÍE
É_-E-._ €

I,etoťrnít$ l. řÍ;aa ge .loěíEú še lesátl itlToe}ev.bgeůar

vtJtlčí p'ataÝ; n$ěí eŮuúob. nra1stÍ.lqy; lilsrrně got{tlsti-

ky. eedoBÍvá oa Jio'b, Jďr by Í0řl a kdc by uěl . affi

p.;ctml, e ottaf,y rukou uPrrostře.j í:11óh vědeeJé}ro a peda-

6o61.ckótro rtphu na fakultě' JgJísř př.etdrrí.n uěl't.lm a př.e<i-

gtavltolc'B po l,áte bylr qýbrá Jgbo teclurlcký úřodní* etl..

nl.iúřg*étrg p:gJektovábo ágtavue {ert sáB o aob6 Jlatě ne-

pĚíri.ě povgbuó1výl nleuóně p,}clt.y ol.tgíckeÍtro zgeru1 nntoE

en3d pr-otrry by tu neb;lly na *.Etě. r;..;tostný neau.ar a dříč

}riJ&dE tgtlž 1 teál kílJ Etl llů} v1^! trií ocbcrlnou prác! ':byly

Jen volnó voČery, vÍkerrdgl a dovsjené' ÍIé o}.*vt'I' a věn*Jc

6{1 3í giJ aávldllníhoEÍrou et}í}TgtÍ a cíIovědoaoetíe $okonce

notoliEr Ěe . Jak aeciávno epočítal .I.F. i'raně} . Jejínrl

bolutýrn.i' výsIudty uá v p.urrhén kvaritltatdvnfu ob}eciu po-

vóžIivě aaot'ďruJe anesní ěegi:é nrslstny rróeeb třÍ k*t*.go-

r1íl tyl co o-ěJíi tyr Co nom;čJíi s ty ra kopoč$ir

-t}otdvat pÍerÁetry a neanáre1 odilovídat na výgty ál.vote

kradaýp1 dě]rtýtsl črny bylo a Ja vůboc aékr.eelníEil ťstsott LtsB-

dov1 veekrsCI poalt.imího aharoktcrur ťr.oJevovalo go to uĚ

v pr-rroluró rÍhnt takí.hs všecb rďitfuúŤr] plvnÍ povdločrró

vi.ry - v Aat&.'raÍových oe*rtnářích1 hde ol:lbqý poÍrlucb'Jě

Drozda od lačátku p.ltříl k rreJhorttvěJllía1 gdrovsň věa& neJ-

aeYrubtóJ1 i:oučeo}Ím a neJvěci:.il Jl irr;;,*a*ntujícín reťeltlntůcs

a r:isk..tsr*ol i,rokíaalo ec to l a..l nel*hké gttuace Po :,;atřru-



z
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g1oÝě ;;-.orlčastá wt"t'Í' T ě€l'm LgŽ?. kéůt to qy} přa4eÚeí&

ten*eJĚí nĎvo;;ečen5[ riokteil ť1toacf1e a *ep!r;13 ifu3ada.

Edo 3s "lřtČr.qJ.lr abý EÍ' g-i.Xlýr teprre neéáuao 8.*reieqf 6

naJe'<lnou oslřcl5| obor e",oltb.lÍ.Yě uchuvgi' ks|tl&Bltu 8 {ixo.

vgi. Á v irgdstgtó etesě - oí}YJ&. pr*co*níe a írrBtltrb'trrólgíl

vaeptlt{a - st* srgadtt wrowdvsl o poctroi;t.ielnou otca1 ť ee-

b.s 6&6r*ďr g€fit esl.!ĚrBě p#ítrou s assŤÍ}r.dllwu l3''t.lhb

JeĚ oo oa n€J r polor1n6 poae#t$tb lct tmoal.g ta JÍb or.

Jemtr1 ldeol.egl€kýj gÍ.epl.Íf1tr:cía prÉťě e.leuý$íE o}ÚgH

přeryřítlš ppplatmu kntáuÍ pr€tůnu í]oJ ts.s{!i} o $v3t:kcu

}tt+:rrtunl .., JePn olrl:s u nía {1:i7 - l,:25j. í*rE ;č'trtsm'lrl.

ř:oI| Ěe Je dg m*ďaé rrír7 blt 1 8á tor &* ve evé *ť;k}adpr*

tl obavlr.gi eop,;til.<ri.4g' v profetligtál.BE oltwJolgnó !*:u?rě

reg1is,CIv.'il * aroc leril; co *o &e.j.á"ťsa s awgrsí wbe$€cÍr áe*

nol3' Jin ta& tt.tl.q bala bMsall r p#!ůi přďrt*rí r'.alěÍ Y'rstgpr

níďr ii.l g'€ do :salxllnéšp el'wgrrtór.taíbo pl.;;8kurr.nÉsÉÚí eqýs

coaosiicÍ!,ícb p otoJťr a i:říetrEs k literotrrře. rra*tuupll crra-

tu 5xlatuýfiébe osvÚ,i}oea?vání od nfueu9 líú JilJr eel'Í Gbol'

1 an'a'itfir ;árrt u&etio ryěl'n{ o llt.'ř.$tuř* g un{bí !Étnffiř

n'*l pi:vot.aí iJ*Hl.;rový r.*.illtsrr}ls&}E E tt.naíorrls..na.

áěbol.l sut ti:nto gsoesg neprcbíbol J*li:rďtrÉa1 a'ffibď€l

Eg ber obr3amýcs qýey# ca tg Í. ouu *rerr e trirěl * dneg

Lo nsgií těgbé roaisEo.:It - t}orl|ietr.Ějtrostd' Btloaí3sut pf:lnoat'

s.Bob F}otiÍÉlro s persllt*kltrrníbr ácJnáa* g uÚoá.${l. iiets[Ú.

nó gú uťsd${'út a r avlnput p<loi"ctrr grgbs talents; oÉtvt.l,

v oťE ti rEÉ$ts poeÍltt zeiJcq g gpsgl{l-q$g l:tterágně !q9$-

ussá €'!ddbr- 1. $lt'pq.Eggr{ýR{ xl'turélaě rre$l'ecEý BateTtsh

ostuntov$l ts n* st{X-tirrr ae st -a.ii: ardníeb e..-; iffi vtrt e 1 i:k.Ýcb' o*.

sobnootÍ a J;'vů; b v$tsí g:l.',gs[;:ij.s 'tt. e o*rbltootl pohle.
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dtl B i}IsJčYrr. Yg.ak taeé n J. i:zděJl od hoago p.sooátýab }€/t

byl lr;oadrr dÍ$l tour cg}kvo viicob*;cn,ě pck}áéá* neJea Íg tl.

tuláruÍbor ale l s.9 f aEtlckéi{' Egl&"q$.lgYq pást-!.P'e.9r dědlco

a ;okr.acavatČlp rro fotsultč t &lto rú $ tř':baá& Jeb rtmlé

nai}*ře alkriy oewlo to'ts barritboo d1 í* Ee doogee Édo &u.

...ívÉ1 plat.ll et &8&l neJznáosJňí.' n.Jqrbl..dáueněJĚÍ e Epra-

vtilla 1 nsJeriěradataěJáÍ doeácÍ grtor"|'tt pokt'ld Jde o m.

uěteEou Lltoratrgu l eel.tsÚvé oovť'ttEá ll.t'-ní.aí a llter{n.

ně poltt'1ck6 děÍlÍ. I]řtbubg v tm oayolu veěel ten&rrát

ronŇž $flk do slÍ{íbo č,gř.*ébo tsultrwr.íbo 1nvěrloní, ta& do

ircvědo::rí evropské a Meqlšo3s6 ! svčtovó nrott1ckó obca'

Jeř bo p:lb blíEe pÚ*.rrévíls a Jetro n#'r.sí óěastl $a l.ccÍná-

ro,č'níeb eýez<lecb el;.}vtst'lr n{l létaÍ škole ef,ovaÍrsiiýďr etrr

clÍ v Í'štil*t o z.-Jirr.3trš} Gr j-}ro J.":,.rvaréZorrýcřr 1 dloulro'lotlřJ-

šÍcli pi;ei';nóšb{'Íýcb pbytů y $[iffir Dánelru; .í'*goslérri.11 !{DR'

itakouslíu g l,olgku.

l.uabytÍtou eoui:ástí toho v:.1.'p9 byl ov$egl Dro&3{v paošrl-

ně rycb.lý a veea.ěo ekutečnsl vř.deck';.lal a i;rdcovtí$l qýko-

Qy .;iu:)loŽcRý vaeotup 5lo Ě.bříůku oE,ixluĚÍckýcb b'*.iarostí a ťrnp

Ecí; kte ::ý i:o 
"řeclcbď 

tmr3trltrtuftr| docentuře e nliEoll&.l

letjg i,Ipr}č[1ypsútxí lyvxi'hg1ll iročétkeg ěedellóts€b let Éots-

t.rsátls..LWl @ .trrl.lw,1ptvert-
ql3y * v-c.i.:tl{$ oareatatná'!g!ggry_J9q${ g-"99vř!'skE-x{9Í-a.

q9.1y na fl]'etogleká fiatsultě téá{ě Ěb\ý+ [\Úilr Y rtrcŮ o tíl

šla lÍrt.nalrrnÍ a rpk od rpkrr roztětveařJóí ťtrř'cgt t ntl$.

3.".zrrěJšÍcb věceck..ctr; ki'rlt,w:iÍch e oevětclvýcb ln;tltucícÍeb

s or'g&recb (nap#. t{olegiuo vsd o r:i&ě:nÍ ssaY, $yra čg. sp|.

soutlt,jl.$, Jcio do..'*a,* výbcir s a3b. oliíČní koaise, siocl.g].toi.

tlcltá sksregis a JeJí ;lruĚ*há &tccvá rn1vvrzlta}r člrastvÍ

: :



u*Jmn|* í. -*x - ť čtltqýcb o.ltč.rríob a noóahĚgícb rad. gvffil}

élně i)ť.?Ýfu.i*Iflá gutořská a 1*irti.rrc*i{ spi.,t,uí:réGa a většlmu

;rražak ýcb $l}kládat e1 st Yí { e'-. $r.xine 
gt}eorr.i.e1 co. o;. laoratabD;

$v6t.*as eotětů a CIrt'teen} a c odbortt;fo3 tsultutaíll t tlarría

tta&€Í[ ta*$cína trá'tgr"á'lt{q** govlnixgů' I.í't,eréfirÍ'Bt 1Í'*t5l e

&,s{ůr} ťt'aaoowg Es. ruslst,rtssr a ictgr tb.trorattatre šgrt-

l,tnmlc llrě€t nejgáinejrí éo&la.t 8r'oseat,geu Ecngtr&tí Po.
dúr*l^s a porJérá Jcén nogsát}té .* gcoiresůra{.l,J @

$r r4J9.s:!é.-Iry.!t!s" g n&**glqt1q$ !pr!e' bE eelts..
$|r_-q9|-t{q!'lg}{r. }9*gtá!9:J[íÍ'-nsg|e*| * poalotloÍ

éobsll téě p::s}roetpte}.*í.-e[e$Éte. ťen $}or,"c'l€ry se tpÉ
i ůl *píéer tfkávala} qeg*íJ!t-c11 ttllEr dost ě'esto eG obrr-
gelg tgcJi;"3nrr v ít*lesétrlcb l.etecb e prTnÍ polovloĚ nÉelg1nr

JícÍts tJec'nnía} b {$.uq2}oateEo teg:.,9tÉ&6. e kti]'tlleer ílolltte.

t€ r.r-ut9oat1.e.e; aevybsbó w qnt qus{ B}?-Ť-1.9gl o1coéně ue.

9so6ttorr 1'fevďxr v nÍ EÉ ryeeá.JÍ4{,.&trsq oorětsedtn obrlo&d1

i.espektl'va celá.bo ..i.r'Š9é3é-H- :-!9.l9}í včetat1 ev1l'6 gto<br*r

glgFýcb & gp9€"'P.}:.sg!9-' e.aretrok,ffi "a$Pgktfi. Jc${ btblto$€.

ťle o. eářů8 k ro}ar l9s3. poriít'ql,.ll J*lotl dobře; beagálá

*s{) F.ltt'Ž b e kťosň aa*črlóho poětu Yě.t$r.oou aug$ea1t#b i;r*}-
readníeb *}ov b ěeetýrr xyd,ánÍr nrs1ýcb orrtoss{ asrntugě é m-

bg vódecryíe p$ůnántab s e.]ěleÍ,cb 1 ěeooptseckýcb a adryl,*

rlov$cb .ivabácb; kfltlkÁcb. .,láaeÍeb1 pvreo.l&ách s glooóoh
\

ad bocJ rabrouJe glrrse$.u řád}il *tr*ů&f} lrrrlřní*b tltulfi é

€d!čaí& počlnfi; k;*r{ přípaó g| přípč!ču EnaEB3Ít:láí aesmed'.

batelnou E€lqÉ noj6n Y Etrlr;odogě oosbť}íB a57Ěi.:aBog{n a Gd-

bor:róg v.ývoJl1 sl"€ '' s P:ěasj$-{qt.9{',á!$é9!-š*.P!q!p ů:1!{

q'bl]rt,-::Í a ;'{o-q.:J*í poe'lúrrÍ !. É:ocl*p^-ní ruek.j l'it..,r.Érní

cr9Ét$ce g JeJ{!9.-9{cry}nq tryqlq}ygi-e&ébo c est;Élc&ébo cá-

Ee6í.

Li
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Hluveoo Eonkr{tnšl a p-Ecí g#lpjcbl ě1xě.&*-8e$&u
sslo podlo tne pet.ří haed větlctnry ltter*rní elovnít$r Ygrritló

I}roe,.io;r5Ía vedeo{al blarrn# $}ovaíb si.'lrcvatorů nórodt
g rolnr 19b6 g lorreckargt l motreg pogděJÍ odc*r&ý dYoJ.

$]ý&.EísE slovrrÍB gplgovutet0 sffi' ponóv'ldE Jebg psvo&rí bE-
coi}aor rtsvrb1 hÉďář a ix;d. wt.y do go,gěnú 'íÍry Je$tě Jur
bllgrtov}b 'Ílear JstsÍ aea 1 droMl Drog:lou přlprcvená

sLHrélsě rnffilnÍ bro2u*a o prógo $oucaaá sověta&6

l1ttirnturBJe a rgku l9u31 tín gíjÍě€ P.aI po..rc o dta mly

otsrěÍ o přes doi'ově poreí*&$ ní8{totoů.;:nost1 dciinsa whle.
rócmá I&r*á eovětehá l!t,9r{tt,qFa 3 orblsovaká nnJá snodet.Bí

cÍr€$lú.r;"n:d1É' u'rá 5a* bú a$p{.qf,9.-tg.{sl}gtsý-*a ffiěgq\ý
egrr{Í '9k99 o '*Crel'*i1ý oUr'ry oo.96tPqÉho lltgráraíbo gýruJer
iteJg.{il}u:ia.:,Jěí l]roaéi:v i:!a t tétg ďáře n1cgén6 i,*edetsřrb

Jo J*tto lyí iioťÍl. na če*én č:!3r''g5agkorrág ryáúaí u*tEýcb

tlvr lieennt,Jevovýcir atade$rctsftĎ D€Jtn ru*ó ovět*é ll.tE.
l1lgt"fJr robg 196' v sŮ&U'l' ro@aa r3mllaJícÍ' nsiel{áloÚG
gollúai? furrcov'.qtá,a rákl&Í tss DoÍůúfl[Jovova knl*Kt'nr

vř:cnš krlt,Í,cky c}o}iuJÍcí EÚsatÁře' JÍ$olž Je i}roada ot'oÉh'

le e ;oda.{t.nř doprovorlll. .Ioltáá 
w n.lPoch.;baá rlrtetlg Brta.

ůtg i,let1lo roYaěá o sbrt;"ltceb {ius*á u'tgr!'Qire ?Úe r}tolí.

tí r o*t*ch' í.lr::lr'3trr*eb a_ Lt'to: drněk{ttt.cEý-c]r_..gs:!b na
n1cb! ilrvada plla6 prracornl poč6tteo eedides{itýcb let a JeB
uř nÍkotl aŤou vloou nsdoLoaltl ste$ě Jgeo štrgeg geloěe.

sý výakrrgnýJ' ůkcrl 9^..r.=ugEÉjn{**..r9---q=.#.r*.stql:..tÍ-eg .p!o.
tcloc] k tvor,lrě \ Gor.Eebo.

a o&ir.ld Jdo o !šsg-*ry9|s*9Jr- g*bq$'$bo' r'tiuit, snerr po.

sórr stoJí gs 8&í.0ku Dr.rrr{oty ou6s$ló roabri$r v ouvltr}ostí

8 {9y}.ni1 ttlrrdgglctla1 v sovětsM 1Tteratďb-B.,t .;řcloarr pado-

qiítých -a iiqd*e*t,.ych t*t inepř. vyot-ui;.lraÍ rri r:rr:ligtÍ.r',rórrín

, a  \

i -  ;

L



g*ťEání irmmlEfi e &fi.ttk[ Y lexlrrrr L963 v řrtrge} rr*be a pslř

cé-ďtÉél[- g7gý*'o*s'4sÍ9- -qgg!+rt.s_ :; Í. c-l..ébs g9 9!!. 91n trapř* Jlě
hg}.'č ns Í!ístě bartrcverzaí proJt*v na ggfrJšlkéru sJe:du al's.
-clotfi1 kcrnclp<lvens sÍJotu E J.Erir..tlkeri a 3. rbtbaueetnog)r

Atí*s& eezrrÍg ilokl d..o jirociiova t5laréu6aí lyl npJepÍšc ptio-

ce $*n ož EntŽdtÍ trlptycb Bsbcl . tréonot - sotěqlsq Y 6tttp

c|' sÍrgur roku t966l dc;anstnrJící plcp Jrná 1 rygrpgtlcbg

šsí-s-*{93p}?t.!.qgt.!.rg"aoy9 --v.šisť-3.-}t-te-r:+t'trřeo tleetr í.ře
v ;;rosůřei1aí gtuůli Droailg ilřeóevšÍ'n dovrÉovgl Eu* mob*

leté akougirrí obgvlésř rar allébo sutor$ teaevcil1 
Locďe1

sravŮ se&yr liobytí tg11}:ošrrgs&a e r.rraEébo leaar potm po.

.;1 e:ď stucl.e e Íu rtb.l'eiea Be sÝísr trgřhóal t'Jnlgtu eů'lr:

psÍleiiltostí k oaobně nglÉbvéur taryrslení aad otáatcou ptDElTr

ilg r ž.ivot6 g g ua*'.nír Ystqní * p*tnd a ncJvstěÍ ctrutí o

tnvcneí naposná b*belovská gtu*le n:*pr:otl' totu rÍc rcř sř€-

telně aůgc*It*ovala El{5Í- s-st jboacgry posoraost.Í, E*!19.

Ě-*|4 .-qgl.a,qtfol.' qgýs - e-t; t*EÉg p.v-ě ! 1$Q l;t ter 9!g13r- pr. $HÍ!s

{-ot{iPyÉtn r1e9e!**!í, suJ+lr6na e qv.pg!6g1!ě. Eásleeosara

ůc$tnaaá uroaa qx*awoW prací obÍrnJícÍch ss J$k sgtl-
etag-_ey.e5ilg9g{o.tl !..qel{p ($1e ref."rét s..t &HEÍlrárro{iníg, EýIEF
poslu v i*oárc rplrr 19ó7r ghréegĚ ;rublí'hovaqf v jiiagecltěll

3ub }!!qr-t!turj t'eo.9.*!!.c-(s;Ézury J.e^J!e,!--rq}qÍe$ ,!t9.ig!ltt
{$rlke} a!' b$gr}$;lgL'g..1$ťi$.e {ťggtgrTrghar }ímetlrrtq) l
t Eh !9$lggÍ9*ry :9o- 994-$í e. *^uet€*st.s^gts :.: ls' 1 -1,e.g11 er
t-d9Es'!P--!r.*l' hlgvsě .Qgiš$B ( v1s te!trr1sté-1-fovaÍ, e Basl^a
ibrlúJ v B'*vÍ,eo frqgr:asla rolu lg6?r pŤe*ndška ÉQÉgIEs' e

sÝt^st8"q{ůg _g-je$L-Qr!lJ ae prcĚokďn sl:iví.stl.ckóts koagre.
g|,{ .t nlctsr proalovaná l";Eee aa obiobnd trigg aa }atoí šhol.'
elov :liakýs.h stusÍ"í r.olru tgó9}* Yi.'rrcbl*nÍa byr,y dilě a.s}ř f..

tic}ryl g:l,rructos.rí a oe silvCIr@í oi:Jekt1vlLou v*Č! gšqtr l:vldd*

I
I

I
I
I

rrut6 *ttxÍle o Li.tgrénnš i'<si'|'ltE'ýsl- qýi+:'ť$-q"E .: pr'ax|,. obou



kríěoťJicb boťlcgr*cí té douý - Lgglr a {.o{$-Y-9l5 obqlmá

Y &ne'JraftÍ.' h;grou Drozda sp.olečat} g t{. ÍÍralsu wriat poú

ÍXjuhrÍinýts tltul+o Dvgcdtá ltta sovětsbá l;tterárnÍ kť13{E-

r.olnr l9ó8 v ÁUC"

ťšestrm&ěJší nabrédnrtí do rm*bo aůffdta ovsta&áb 4,-^'
dt'.-oí o l'lteratuře i:řÍvědls J,rogdu t t'o@llŮ aW eo br;ÍĚo p9-

díral 1 oa někt'gÍs dalilí l;lt.rdloč 3eol.l!!-gEe -!9'Et'g9- -q' qý-

él.&, -

f.

í.,

Tt..'!řr ei uá o.kuplaorÉb n*,bo tndtvtdudlnÍho ťó&. Úreproro-

ffiíl se to odrac1le v aěkol.i&s etetíobg €!t'íit$ál$á

cÍcb o nrs&é {ensl&{*ě-b't9r prq{g.tró* .*t*.-t'gg}l€Ú'
bteg$s."' Blár*g"ep$sE*s' lír l'..sbt_!s:rrt g eoJaiéaa lotooo-

sě t{Ttl*P*{ ě-.Fi;lgl JgĚ . gtoJně J.,bo tb'oroarg}Í |*fqgg!g:

R1 !9stoJ"ys'Ém a.tbr!;.p-.s.T^"|p.ce9g9.s - ilr.oada bebgĚr{r uE
aelljbl' krrb1J.l;v,st c.ioglo eeJÉvaáolJšíe al.skesx rsab brro í

tytvui-eoí epolubll'vétro rrýcboůÍsea' a:.,rk1.*rqy 1:ro rrol{ý eÚubor

pr.3akucoě aasěřcnýcb gmd s oáet!s01 t}8 rrt'gbř iir.oaóa pl'ecu-

Jo v ;;tlll..:nícb desat|. letecb s $eJÍctrž }močn$a cílgn só
qn}gr*ná TětEÍ bltn o vý-,oJ! Yj'ý8a-vq&[9}$.E-$ry.v xc$é

pre?B^ -vgcótébo stole-tL Y tos. m cáao eat{g k .il'o;ioztct1

se eevrubně' i:eďo a g*aqykJ'ýc.b titúr a v obJ.vnýcb ;ir.oJe&-
cícb 

"robíruJí 
sl.oŽ|.tó a 'ek ee brpoůtvtr uLEarJe aprauláta

nci.':Í}i.ě probédmá o.té'glg.-plg1{9'r.g"s'-šgsr a JeJlcb obapol..

náb oapřtí v krásné Llteratufu1 nsJ.siircduchó Pjo.-b.loryi*Ibjt
oo Jr,i an- J 5 í cb q€*s}JYr1ís!..-B-.bsĚglq9{gb *p9 gr.spe. .9-{9-iqp'
umýcb 1 aáraěrrrě pr&bleČuýcb g1t].ay.ql...EÍ*h*g}i.qgrr gos 6 raa.

n;vrd1 tr!!-e.g..ry1 okarn a ixc. A poněv'ac}ž e to děJe o přao-

nýn poroguďnÍo pro rreě]'ecLou sii..ci3.l"šrroat llt ragurlr 5 n8

o1..i3*Ydtt LoJ*Ín tl Feřr€g*ntettsně rglvoég oateriá]rrr doaví*&

B}e ee tu riĚ ctneg unoho novéiro á C.:iil;ébo Jak o trJÍcb o k{'u3-

].egb slovesllgbo r:giěrrí io ireJe.;nou r"irsill.ecEóho ztt;růÍ}$&l{ eTě-



E

'tg !*b.,€, tat o celé pleJá<lě r*sk.ycir qpt€ovatelú od {9{$m.
i*-rrnrrtove1 ca6Íú^ar {.:-gFf,.Ys. fpgtoJ..uaké^ixl1 Tglat4=bo1 e€g!t.

Y.cr liulttgě a c€r:!ébo s! .Jo BryÍ.rqvar Éělób, z*x*Jatlogr -eeÉi-

ls!e' ť-}élo**.'var $gg'19a e {.g9.:qt-!ga. Y c,rr*bs i}řÍpsó{'& tu
doEtpge J'jBo by nóó*vE,rxa dostdťdeÉ anosr'.nÍ't$ ts}íĚ l rspgri

uc&op."oí; vaír+rar$JěÍa ']t,oní l těcb gtl&* JsJlcb tff}DtÍ' l
o nÍ'&s B u !tr$Edy rýglomě oer;orltoor tse'bol:lt cgovo a l*

avl.&f přacrětlělrĚ a$Íňi"$ll*, t8 JEbrret +nI t't.r tstte řcl

ší r';rae o€borué ú&olgr nEul;pívÉ ng úEtrrfi odb.JInlotdr & 1

aad nÍ'at ná eo řÍet' t# ncprofeglsí,bÍ! čtmáÍtnr

Broar}a togr6 nl$ nsaYl pout+, mr! pere1 ale tobá1 bA

pnavděporlsbsg přederšíe gP *xr*r ptÍué. r.lry|*lsr:rr přÍotbo

ktntskttl s ob*Je{'netwa1 TttrlÝl' dolicezco stkolt uč1t.<t ponc
,

a u,i gdlnr a*Jetrábo úřadu1 aýbr€ ta&ř{EtJíc :ro*ný učlte} Lm.

tor a 4Éloetl bo*í' $nocht6l po oás dste a náaqy knlb. sPíá

el g a&s|' J,.u tgl gřét.:l.:Ey povíd -'I. g tlterstuřer o nďÍ

}lto.rrÉrnÍ zkr.ršeorrstt ] Ys$o&ínó oe ahÉqšbr u liro@ poslg.

ebeř&a c ročaíhr1 lrterý gEr ffelední to Ětl*gt'í pocnat bo o-

eobně. st, ť.ecsňbleeá proÍ.tre";r|m Eolc's pldt'ďt& aiibdcJ$í

ověd$oě p*dqgas1ckýtrh sečát$, aao 1 a odotrp

let gůuví ugo& o &adĚg*ír Jsě JÍ t .'oJÍE bor,Í}€n& B$ &D!-

d.ovl t.q}oor:vllor o t{ar Ja}. Je el*{noo ffýeb {íh}€& gíabú-

ral t iirt autorg; kteří Jt"e .íř{ve hyltr prot"i ergtL A snú
bývarý &roa3sv ĚáÍ e po něJaký č*e l Podř-Ír€Í$' s6Ě. as $lts-

4y er aet'rJtl tÍE' & sr o oňg vĚcqcb ryelí aňcg $n.'el

neá }xlela1 .ciodnee rtlop@sac grg""ó{gtr lrn eo nr psouto

iioé lrror"íou rlobře cttrdovol.o 1 i}ti"tie*vglg E ře ta Br1 9*{*Tř
orozoe' kůo řp iale Jrná učlt ;'orrrávat .ru*ou ot6a&u. $
ko{ .silučóet čes&ó otáalgr*. .Pť.o lřstcodu Je nlb€€ př{rnařaá1



řE gů yžry' 1 t .-;obéebr kdy to v J'*to { e esorřtls ff$*

Jr*.bo t í,uacíeh * p*tnE l i;*e".}náěk&gb t,Fa*gto rí"gk.;a D€sďř

řlta}*ítp l;oJe ilvg.t kttltur.r Íio'jí.Bál, }rd,shy 'r}ída61 Jg*asr

g ůs!E.'rÝee o ;iř6tel{J$t| g€JEářo w výucq Y8 oůyB*I eo atrrěrt*

tst g€ ríc oeĚ ns p*igračffiu ncorylnoat rrěcvč;doucÍ& 
ry l

i:e& epol,í'bal g* gÉlu mg.mábo g flĚít*' t oaohía irřeerEděo.

níra ilodroř*.oáho 6to&uen5 fgg.garistráábo al.ora1 psoJrrov''rt

Í.ocbgp{ilÍ ptp přliogercll o*iryvéě$rroet ElůdÍ' ele t rospt*t

!óg'd Jtbo slÍtmíB g*xlonllffi o $o$ts EgtakgraÚÍeí,. gt !.-

xlht"eánou opra'věowgtí. sdlr t.of,r oíra'l sdÚ oa přtÉrÉ$báG*}

co$'.ssFícb t přl Eoozrrltaeí&r pgts|t E oblíbeaýr vtxtlorrcír

dtirlortvýeb ;ir'.isí a qybl'ucégsils stollt+}rlo aeptr,út01 tld!*

r'ď g1 Úob$ó s;ário Jgko cÉdc€ a ntraÍět.qý ;ioaoe*íE eil+rdšÍcĎ

kol.gÉl í*o &orrgrlt'gtní; €tudtrnt*g nelrlať'ný prcůĚhs|

'írBo t.*r g čl*ns v€dcié&é fsburtr}Í r.*dy; tsti}ří neztréEell

Be aře{ele' ge fa&irlte .|e pť'eoo Jgn pťecorsÍ.a ó .L o 1 a r

oršes-  syBořú ěEo l .* l

obebo6 štastaE d, srlggéa vtpijl t rra svdll neJelaerla6$-

ěía praeovÍ.#tl . !g.!gg.*--{!s--9 sqY!!g.L.q $t9qqtg{Ír rt$*

ré gt'át Y lele tro ĚcaťlÉct let * od J*Jíb Yatlkrr v rs. l9óo

ěĚ p se pffi J*JÍ gtemirraco Bočát&m ge;Edegát@ tt&ťl.

FředsÍFěÍe J+b přÍčÍn*oía ge rós cel*€řB bgt ngmá€ú' ujoil

a prrrsaóil dulb avÍdas otevňm,astt g *ťlvllqr Y ioctÁrng c

tvořlvo{r prscfu přeÝÉá-u^g an&a $* ra tĚGsůťe#e i.gcaírt-

aÍ llteráÍl1Í tss1sy 1 terrrtt elov*.ta&ýe} nároút ffi í gtb

ló íeJlcb rqseD.lrÍ'tostí a ěířt t0* i}o íejtcb oÚrtgtsv{'6oc l'lm.

*Í daoáeí tr'g'lt.t*, rr*:*t.sliia a skt$álaÍ 5iotř.;bE cltl:lfig

prostÍ..š.}kor&Í Bos3.rrcbaÉáB 1 srš"J{ ř*ř*-roostlr aea přederĚír

Irr-osde ee $,řt{:fui1l ts}&á o tol áe na Enteařa sa sáeeb a|mlr

I
I



nostÍr L aa náparu eladontc&bo pÍ'ssov;'trÍ pgrgal?uJícíb

ng Eva$u scd'eeátýcb letr cx.ltltovely skutgč{ts Eore6Íél"tÍ

o per'tners&á vatosr napFÍč vřEoqýal l bgdnoetnÍeů Lstg€pr*'*

geí 6j blavně pal noťorrální }o}oraaoc1 les dovo}orala1 abr

st xasdý p s*aoařc.Jnán eptrné'aí svstb usltelskýeb g dqu'íob

gák}adnícb el.'rátlhíeb p*vlnrrogtí oŮborně 1 občecty ogďg+

Yal E reallgoval po tvéE' v aoultclu 6s sťýat oatropoeetd,1

léJry a sklory. litořná v tr& tkt#ta Jedna t p$íěÍa1 proč or

tgtedra n€gtn€llla r 's'*sotqý ocbro& brófit€rcbý týts { ffiI
leccog aiio}ečně rykmal.a)1 proě ae nnéobra,lr evó uoclond

vědeeLé a,*tody' rreirřetma.l"o eÉadlu.E ngto&}gsic$ nttrtrro-

débo eoskupení EgssstlEt.Írá prgeujícícb Jsdngtllvců1 Í€tp*t1.

YE arrttlrsbýc}r dvoJlc. I bdybr tggu teř ůo;i;r'rgW be'ro těíňř

oÍ ncJeea J1ot} a sna$csglo tE do*pr.'ivdy netlostateL t o ěmĚ

gtlaě pocťrybuJit1 1r tga příp-adě W ss * s€$lÉtra &so -

:lsi nc&člo přehlédnout aěeo JtJlébo} inól"a me gtober* podoůrt.

nčJ.líbor BottÍ fekt, so prdvě !9ast!9-Tlt.atl'qqí1 vaáJ*mou

{rtsg a eouč1199g!í .Y -tsÍsť'tJ určgrffiá ctgosf,éra' Eto*d

na lrr..',ajevě Eatgdře vl.átils1 přece uosníJ^ar cby E* aleopoa

r vě$roy JeJígb ěI€nfi poEtupě a pro n& essá dJ,ot&o n#po.

poiovaaE etslo ffi!$FÍ.rl{*{ gr.o-}s-ř.*g**}Yíl kto!6 d' no-

eelou $uebprní a pcorní os*:rřňoet ugbevnlo í řotdr @

bylo gvenčí věellJal ro*dtf,eř.encovámr ltsděleno 8 roaptf*

1*rpo

ďaL ví'dět1 rsí& ěí' trl a Jgr gšea|. ov"{Bl vlaotnooůat1

el\ÍE *výn b"&ltea1 ats*e$í lntenncÍ osbo Elwtního éí1g

.^\

Drgsdg před*tovuJs !tl|ešÉ}p -io"řígrpř.q*c .}é'" ě4ft1. šq*á
I

e99. |q4qt leky orí.,enlgveoé t{*9}leya99 r'
* g13hÉich ee obav.|.ást, páro1qř' qcr4žc-}.s

české epotetxiostt Pp rocs 1945. spclu

" q .JeJÍcbě ssudect

ooudy e m.:hy 6i;11,{

e tor.lto Íotctfuocraí



rt

prošg1 olqrilt$tr períp*tíí JcJíctr nl,dť.Jíl trte{áoí {r*uro.xr.
ní' sprlu s lsrohgr;.Jelěínt a JcJÍab šad byl pg aod'íýob udd-

}oeiecb, 8 x'o?.*ezí čei:e*;ltýcb * soci*desť:týcb let abavao mo!.

}ostl vtrleJaébo 1 od';orného o pt*do6;og1ckébe prleobrrrÍr Fř.a.

to řE oe Éu to stalo prár{ v* cbvÍ]3r k{Y gv1d'at'ně dogPÍ.

vat E vrcbolné zri'lostl svýcb tv,":rčíeb ellr i gr se a tíg

dobáEab byt ns pšeo ;togl vyrovirat1 pÍtJal 6r&mge 8v'1J ú.]á1

JgIg trr.Jou Ž1rotlnÍ zkou$hul 9 ILl-Ž třeba obetátl a v níá !*é

ob-ot{,I. ee óá řícÍr ř* te&1 v adÉnllvéo, beagJamí

neJplněJl ooY&dčtl své udah.Í i$proť"si,onálaÍ kveltty1 dosábl

e vé ho 99 J -Y qtě ry' Il:" 9 YgÍF. 9' o-ť bi-i :*é. !g "^vl!! l *.qí.
ionáhala sn v toa uE Jcho vrog..'nd ottofuiot}t e výkon..ost;

jeho aÁsa.}trl ext:avertní, druĚně ba;'lon1zátor;ká povsba,

tskřka autoffrtiehy roaorlvající koleg cgbe ..ohotiu a aptl',ls.

;."81 J"ho ag;l' h}lvé ro.jlo.'.ó o i;ť"íiteleká aáavní. ,'i.otů so

př1 ton opÍr'lt o h}uboce laáltou a ě.ádn$Él dočeenýnl odblr.

konl trYa}eJt' neaaetřercu trsrlicl biilorritně d-.:;oill.ilt1cl..óbo

Ylastga.utvír Etcrou sr přrqáóol e dooYs a a ;řeet nlchgv.

eEé rtrpubllly' ř.ídl.l oe suně aaresuJÍcío přÍkisdela vIast.

níbo otccl .iqnž ga prmÍ várly boJov'el Jlto l'ueký legíeonóf

6 sa dr'uřÉ 2 v lejtž.;oelss&í dcn asfurnul. v ler*gÍnské !{al.d

pgvrrosít, Jtůo l'a$looářseý odbo Jár. giaťnó s toboto h]'edlsko

nebylo *ní pevné p'ř1lnutí l česbó E,r.*Jlně tl k leskétrJu vea.

kovu$ lldovógrr proo|ředíl J;u;rovÍtě b nerróps*aě ;;lvelbnérál

s ttouboplgdnénu ZbÍmáe*ul k.:t troaú$vl o JeJ1cb cětl. e Bl*

ní 1 vnuc{ tak rádi pobťvgJí v letsícb nl!ďcÍcb :l přos řltl-

cěl*r tiegrluvř o btařé a posl'luJící j1ototě 1*g.óckóřp r3Ítě1,9.

Jeř' od g'a}lčka beap-.čně vÍ o cítÍ1 žE álvelná ;.nhlonir sebo

lidsi{á hioupol:t siohou celý valký l.'s Eni'.lt třcb s v a1nutě,

: -  !



slÍ} qrpěotovat Jeden Jeůíaý atrro$ ryáaduJe bec ghlcdn aa

eebegbož,ně.J*í přání o s$beréeněJěí ugrďs€nÍ .Jl,oubá a dliru.

t.:rá leta tro;ětlvé' řEU:etlir.glě pokonnró1 ursEyploá o kvalÍ.fl.

kovan6 prácgr uu& al d'obl: bolcg Jgkko}l' ď rg vskutBn no"|

i:o údaJně d}Bar.lcké.

}.raotír.lot t.sd1stsv cebb,ovský' cínoebodle* tqké nrsíattr

arčl očlr.lČně pr*rtiu1 kéyg gapgúJ' tat trebn Jsbo hy as otsr*J

Jubtloa ko1e53r o plných gte pěta*Y;sst t€ů gc.rs6ěíbp|

sep*gětl do irnopae'ttr

hlemo pustý éergóčblgb.

BlEb' kÓo irěetoral ovó vlastl

jc,linu :'r1ž!1 Jud.'t} štěp.
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