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Úvodem

Při jakýchsi pátráních jsem narazil na rigorosní práci Jaromíra Marka „INTERHELPO -
stručné  dějiny  československého  vystěhovaleckého  družstva  v  SSSR“.  Jedná  se  o
iniciátora a hlavního organizátora projektu, pana Rudolfa Marečka. Velmi pravděpodobně
jsem se totiž v roce 1979 (cca) setkal s jeho synem.

Co se podařilo zjistit

Musíme se vrátit do roku 1958, kdy se můj otec Vladimír Vůjta a jeho tři kamarádi –
horolezci připojili k sovětské vysokohorské expedici směřující na Ťaň-Šaň. Bylo to hodně
dobrodružné, nakonec jim to klaplo a se sovětskými horolezci se včas setkali. Nějak se
přemisťovali z tehdejší Alma Aty do tehdejšího Frunze (nebo naopak). Expedice dopadla
úspěšně, Piku Pobědy bylo dosaženo, ČS výškový rekord pokořen.

Po návratu našich horolezců  do ČSR vyvolal tento sportovní výkon určitou pozornost,
což mého otce inspirovalo k napsání knihy „K vrcholům Nebeských hor“. Mezi horolezci je
toto dílo dodnes vedeno v patrnosti.

Otec zemřel po krátké nemoci roku 1973. Věděli jsme, že měl v SSSR řadu kontaktů
mezi  horolezci.  Dokonce  se  nám  občas  někdo  ozval.  My  jsme  zrovna  o  pozornost
nějakých Rusů moc nestáli, ale musím říci, že to vesměs byli prima lidé. V roce 1979 se
nám volal jistý Mareček, který se objevil v ČSSR. Setkali jsme se s ním a s jeho paní. On
mluvil špatně česky, řekl nám o sobě, že má české kořeny. Zrovna tento kontakt ze SSSR
nám ale moc příjemný nebyl,  on pan Mareček byl  podle našeho pohledu až fanatický
vyznavač  bolševismu.  Pak nám ještě  několik  let  od  pana  Marečka  přicházela  přání  k
výročí VŘSR – odesílatel  :  Mareček, Frunze, SSSR. To ustalo a už jsme o nich nikdy
neslyšeli.

Když jsem četl rigorosní práci Jaromíra Marka, vzpomněl jsem si, že koncem 70-tých let
jsme měli kontakt se jmenovcem zakladatele Intrhelpa, adresa Frunze, SSSR. Vzal jsem
tatínkovu knihu, zhruba jsem prolétnul očima text, není-li  tam někde o panu Marečkovi
zmínka. Ve vlastním textu (myslím) nikoli, ale v použité literatuře ano – Mareček B.R., Ťaň-
Šaň. 

O  této  souvislosti  jsem  informoval  pana  Jaromíra  Marka,  dnes  redaktora  ČRo,
dopisovatele ve Velké Británii. Potvrdil mi, že Rudolf Mareček, zakladatel Interhelpa měl
syna Bořivoje Rudolfoviče (B.R.),  :  „Ano, Rudolf  Mareček měl syna Bořivoje (Borivoje)
Rudolfoviče Marečka. Jeho dcera je Elvíra, dnes tipuji kolem sedmdesáti let. Celá rodina
byla velmi "pokroková", takže přání k VŘSR se nedivím.“
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