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a 1945

Přepi].ný v6{go a poriodÍ"cký ]-íterát ostravakdhg pr5vodu ťi

pra"iskd ;rrovenl.sn** r eetr"v$'vajícť v aa$atí s*ruktu*a}.í"srru,

e**or:.glté r*yš3eniry ei nllifirr;'*h' d'rápků.

F*ufuých a p3.ných čtyiiÍ"oet ).et $e ve sté'ed.nť ffrrcp6 k

x*gtíření ru$ná postnva Y].gdírníra }.{aoury y'gli.]"* $an Y. yreb*

*j. nebo Y"H*./' nÍl.ovnílra vseho hryschopnshor sů rsku 19?3

ov*em d.uo}ren upť.eas át tn]-1l.ngk6ho #cntrg. řrvní sětsk$ a

d'ětl"nslrs ].éta d*tyěný bn::rrrtě pop*a3" v beurrítě popsarrýsh *pÍ..

rod'ách,/*rov" to ů3.ory V}. f'I*Lgumr 1$45*1985r I* d'í1' fi rr*pub*

3,Í.kovaný*h řarrst{/ ' sj.tuCIvnný*h vagrfiěs *o ry*}ilét*ů a CIstře*

vy *n Prahy* s* ní ffi" tvrůošťJns *oJí*eět v dnnnóní" áa gě

nu gtcffie gsudeíí}* TaŤo sleavrlggtni po}rrone g}rutečně r:as*a]"a

ve v].tavg]*á r*etr*po}Í. k pudal.mu 1963 a gd. tď **by se vínou 1í

&í' rodns $3.easké $oa t*nounké, aeela nganate].né nítkyl Frc*

Jevující se reJr::dn* "!Íe v,l&sserpoJ"skd artíku}ací sr segté dv&*

ná'cto* g g kon*čcisu pletnontÍ apsetrhand po odoho*u vprav&ě

roaparLnp]'ndho Íli" přítaI.c .Ígg ťa I''ra*.gg la Y * píňe g láskou

Jako o 'lboxgrov*f'l da prařslc$ho l'iríbytku' rrr$:1 /syev. nábyte}t

"ťnÍ*"/. třstť obůobÍ s€ poě*ii.o pgtd a Jc Íralr ně přínnačrr-í
, r vreprírová gnattrrová s,ktÍ"vítao pro níĚ js Jests příanařnějóí

prohl.ubr*jícť sQ psrmfi,néntní útěk lf. pg }raku chot$"/ d"* eston*

sk}'*h ird'jerl*tví teritorí,{"1ní*h. V oetravskéfr.i oý6oní sre$so*

da}.*ženy ž*id'nd jubi}antovy rr**oleetín *'a}sí řÍ"votnÍ etapy ho

*bdaříly potomk-:r * odli-ňnýrirn bl-íře n*speoíťikovaným p*h3.s.vínr.

seskrtpcÍ čJ. sty3.oŤvorndmu s:.ohovětypo].o&j"c1esnru portrétu gé

ogobno'*t ť'lri* nca].a vymykd| Je to bytoct s}cot*čívá, n*1meed"*



- i l -

ná E trgn$nutujíoť go k gob61 $oá ío adaffim kaffiťlilás U6*

éa16ovanou věůeckou gerídanoetť, líb*rs3.nť betttríÍ a přťa-

lušnaatÍ xe anamení ďtíre* $vrlÍ Yaí'vot ostetilě aa.enráttl na*

vonek obfugnému pgbytu rmEÍ strahovgkýnl' chovanaí. /slořgní

koadukovan6' terepíe negneéné/r takže v něm ag poEl,adnÍ 16*

ta ato$í, r",a gmínku Jen dvě wětleJsí chv{Lkyr sp*ní}.É íía.
ůy kutnohorek6 Í go avěťt&y lsrovr YrH'' }Íěžnýalí drápky* sro.

hs t9e3' povírlko svěd.pk g eutobl.ogpaťícbou poatavou mórt'rď

v ao90 19?Br pro $Í'stotu opakováno ve střía].í'vdn statnr a v

redubov&ndrn gloření v ross |9s3' a dÁle p*Íět.rr1ív6 doohdae*

aí ao bospod.y rnegl' a*srsětvrtaňníky' odkud 6s1 llastc$o,

vbrEku a aéhy vrggíval řÁůnó ito 3.ůna rodl.rry' g tsk $a gvstl

okáaa].ou pře{ětyÍÍoátníqkorr spoftíňxrostí nadobro &ígkr€dÍ'to*

ťg]..

}iliníské gneky ogobaoatního ff.du akrýná mtněá t monu*

nngntá].ns nopítht.edné ilri' dl'íl.o biíorríckd1 lítordrrrí, ogíotolfu*

nír ostatnf a věéaokr6' rortrouóend pod, rorlÍěnJrr'r rr8iln"ih1ed,*

aým* paaud*nynryr e rtre:tltkg'ilt /gporadl'nky se 1řr r€l&óJ1 rrepoťlr.

písuJe vůbeg/r Poml.namo*lÍ. ěatné Juveníl.íe poet1okó a be,de*

tclsk,jl uvařeJněnd v líatoch Dokořán' Oríent&ga a svótová,

lÍ"terattlmt promítlo se urald tvorbg Yalá* vE vrc}rgtn6 níře

d,o n*prevíůalně vyd;ívonébo* óosuů nspoaestarrtndho ne&ogt€rt.

kovdho řurneilu r.áánomere Lítróu Llíge, věetníltl.l glanné hřgt*

ky čoskýo}r eotanoíí3,ůn kterd Jíř nná vo ovxloh řodr{gb pta{ n*.

boáte}ry a přtťl'ovsím tdm6ř stoprooentaÍ opogíaÍ' Y téže &o.

bě ga 1Ír&ic podař1lo pro oetongbou t&gu urreuěít pfirnť manárl*

ku' a to k výrob6 tr$.ěok1 sosený*h tontrJ'ěgk ./grs1řr koltk*

tr'rní an*ntrrmrrí }tompíl.dt ťrd ř$ocrrr5r {Lí' El.;tonÍ.J* 1 ěec}rtJ*

v poalaeÍ}ěJ dgtvertí ?0.sso ve}ia, lt.elm*trrl.1l.rrrr t9s5' vsoaý
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re$*tříkl hen].o těrg'm$kďr sroÍLt}rn*ut g n*.m1 do sl*rrrríku

*íaÍah s}"*v' u*poř$ágt :rsholÍ-k ogtgnoíďyrť*h happontngr3o

r3g*Í'cťgh vs gkou'.;.iáRí tartuskýgh vod.ífigk * koru::ovar1ýoh ros.*

vc{eru bg}g*rí*tÍ"c}.ty atv*rněnýn v ruqrro*nť l"hůtěř Y ].**e*h
gv6ho eg*terÍ.ctrrshg egt*ngtv{ rrytv*ří} rf* Ťsř rígpěňry' Íši&'.Ťť*sx

dgčí]'n{ Ě{fuř rn}ě*n}1rrdho lntervísml /*ř*Yr Ja,an Krosg, ďflk

$ sme sí s1;o3'u čet}Í, rkp. . řokta* u B gb. i''ircuÍ&l . .Maoura. t . '

xIJ| $ubj.l.e;jnÍ čiÍgl* k ř'.,lr pre*br*h;ím*v*.ndďl pť*- nsrnř r*ůreí

oglav*v*rrý *obág$.l *louhs ho&í"ny ěťst *íla *.ntorvl.avovand]*g

g rrgrí* $tr*ír Íjaar*g**tn*u kap$.to].ou v řt.vgŤní drri** Yr}'Ír Ío

obckíagrrí prařmkýoh a tm.llíngigkých nti&1adgt*1stv{ s tfirag&

sl*tmťkn gy' bcvýc}r }.ttgrárrdc}r *'ě1 a .r:oměm6 gťoktí.Tnt rlst*

3-í ířistelovert rr itáoh spříxněnd s6ťx.g**k*ory. fin gvou rlí*tlh**

]"*tou ě*.nno*t nn' po3"{Eh bgltských byl' f;i* pss)"6as vp'e&n'n&sdn

r;ieúgí}í t&3.}Í"n$s}t;r*h rretprdnrl ect umígtěír{ v b6hu n&*tew ne

ls$ mtrů' $tř prop1]" m koupÍ.l' eÍ. r:g nÍ' olrrss.vý kvolok lorovn

fiprávp tg.},]-ti*ngk* **]'ní *prdvy' ka;.t't*la Í'{aqrsaĚgt# přťp*dy'

*ntern{ tÍ.mk pr* xgsv$cgx,{ s*brov*].níiry/ ' *Í.b[l-ograť*vd a

bíogr*sové řj-vatel g ťy*rbř V*&tr nrp*pÍrejí Je*rroangsn&1 Fa

byl pub}á.il*črr& ěí&áý { J{ilek lvne{ij*né poutlrÍkrl rtra lí*erámd*

ho .'}.f}"*r' p*ěrx{rsrtí ].ugtr* baíeníbenr i'a'pLíngkjful etu*í&,! sg}ío].*

*Ťvé I**l.g}*va #tgtte n ná'grr* yr.rčí1t*rrs p*,nkrd'oké rep*r*áž*Í:

avšgk tyto hypor.rrě*eck.i ann,lýap* i3,rĚťnru p*il"!.Í'ku * $Bto$i3ts

boee}. prs srrou uřonost ber:ra*ň$ná tea*gs*rpns o, *nog $Í.s r

ixass*muťi1ttg3.n$ ' npel.daJí mímo r*nec n*&í g]'ovíiťleov6 {!'rrďry* Psl.*

poneňr* rta*pak' Ěe í v rutÍrro'rgndfin ]ro.tobób*. n**ť a n*cí &ltts*

rg I'ř.;:,Énýg}r r}ráp}n1 s* naÉIa Ěone.* kvů}1 níň a J*í{ kEnáídkítgké

pr;íc*. rrgaern3rouří} Y. da riíncr oka* f'amox$aJnrs; byl.n to ona

leyorr. sbfrr* .j.l.{*' }*á cgstn k n*cJ" s Y.l,l*; sb* sngg ge tom.l,
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tn& $*a *uls$om*r sr*Ffi&esní. *rot*,*u$$ tl,,** u př{í*&ít*g*í,

$ubÍ-tr*J*{ho &{**rrrova řstsík*vg u 1ío}ký*,tr sopcv*"*l Lt*ta*
pa* Ť$$ful,g*gn 1986 ' Éo6n8upavdrm, n*ěs,to}ný pospí* *
:razitko/.

3ymt*m*tÍ-6nggtí YlM* a $oho aá}.íbě v psrestffi&tuř
g'd*h 3"ao p**.ř{st 'á *}'tut*snort, *e nta$n& $Ř** br*ňou*ngct
agE*b* l{dntva taks *n epetřÍ.l' sgstl.o ověta gad$sbo }ts*
topei&ur sernótnťc*. gícg vshgngn*n6 tvr&{, áe Jde o u(tála*t
v$xnnmnvs eou$is.sj-tg3'tr*u fgrpv' *lCInn $&grr&éknvá-&a*urovdl

syl $ak Ěť5en, r'írro&nť *3.gť* k ť* &l*qr a**ť $**'"/* *,1g
s*u6crwťo* m*$é ra Ťs* ňe nÍ.hctr.t /gro:r* i.$**sB*e stmnxntd*
Mg.curovd' $fill* negttrmětlÍ.tg1np', p*m&tnť xdrarrÍ'cE Ě }il*,ngtrffix}-*
ky nn ř.}r*ti'nrn ps*ke'* lÍ"*top*d 19&Fl* My k*t.exnňtjťať vs*&
nop*etrgbrr$*m** Vxhx.g*em k **rnr, Hg g& Y'!á* toprrrg Letor
přl.nnm3" ko mrým ňtr$í.cdt$.nr{m, všÍ.ohn!. ťí.o k*o xrslt mo*n*st
pEh1q6ót u p$-vnn pÍÝe n*b* pť-ta g ml.lnvertsha řa*n sa3"1Í.m*
do rěón6 rrrledíeky ětyřloetí3"etýgh gs{tg],*l.c Y*M* * s* ďagao."

$*"st* př*sv$*$s.l"ít áp oolavgn*ův pr3rrnb gposí:rá v *ubttlnť
Í-ntprfeg.*ngl. $ghg gtaro*Lpagkd $nou*nogt*' gměrgm k *xdffi*

$akoÉ t' v* ťrgrrg'tÍ.gké í,nt*ra}*ct hraydho ín*gL*ffiu g xě:T*
ngetf **n.Bl.tl.rrnťg&, &rdpk*l ${rníř nss tnrr}ru$g *p n*ps*ber*

nýnn tenet avs baxednď rrrggurd*kd psřfrsaelÍ.tyl ť* mu ffa*
ruču$*n Ůe gg gt&n* ob$*k?*x pnn&n{ prn#*lcs hagícsraéů*
gtrabgvoťť.3"ní, gvtáá{ sát:řč}sttr*trí ee t $ghg *xry$}"*xky o
v*gtarn:{*í h* s*d'ťk*m gá'ř{g{ moruxmnt vsak bud't& vaty$*u
gl*vu*némrr $ubJ"}pntaví ne tn1 *o eg *rd,ng.ts spgtaví}. prs*

t{ Eolr*h*vnrr*r}rn * tfg**ťu /grotl* trÍ*!#* n Yybran# pffi$eťy n
3.** lsss*!9&s' ngaachovnrrý řkptl a po*hgp:l.Í. vartvdnÍ n
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it*vstku e $ěřssm iladpksn * Y&rsťd$ť sfuá tÍu* oÓ Bn es*
hBga{ * n.*$í}ogrdď. !řytÍ.*něilfi ***

Ír3tfiB.tťtteá" ďgekooúongkd h*rol,*kď; cptnks e gvet*bnd 
{}sví*

rks* ts?3*19s$* * I$$ňným*. d.rďplry' Pi.ebe l9$3* *' sbÉaa

lrlonte Cbristol rkp. - Zanrgeaí aroďu; Mhg t98!r c {fu1r

ňírnír Meotrra, ng&lr HoJ.od,eJe gpa$d.íJe. tfioakva t98'r tťli*
i

gg ťt,ď gn.nr*óaŤ$1rey*h l$uůs$

Pňs$Í'esť Ylg{t!*ír ffi*ťu*ar op*ra cr.rr{* + rníggellan*x.
BagtÍ :eaamntř Eel'lí''n tgss*

rťpxsny ÉYo hř* vĚak bylr { ra*try arrgó*il $emě$sť.u lanp
mní anodu' lr t881e

*sp*l**ř

fr$*U$il,uL* b,yĚb* n

fiProeím tĚ*e /s8EďE'í d.ráps; *r t$d/.

tem


