
Dopisy ze začátku 60-tých let od JUDr. Vojtěcha Vůjty,
kmotra mého otce Vladimíra

31.7.2020

Těch dopisů je více, vybírám čtyři z nich. Jsou nesmírně laskavé a zároveň z nich je znát
pevnou osobnost a také z nich vystupuje i trošička suchého humoru.

Dopis 25.10.1960

 Oslovení : „Milý Vládíčku“

 Strýc se omlouvá, že se nemůže dostavit na svatbu – oko po operaci, musí být v 
temnu atd.

 Přeje štěstí a spokojenost, výzva k návštěvě (bez dalšího zvaní).

 Jsi posledním mužem rodu, který 300 let držel uzenický grunt (1960 minus 300 = 
1660, to odpovídá mým zjištěním). Jest Tvou povinností, aby rod nevymřel.

 Děkuje za lístek z Moskvy.



Dopis 23.5.1961

 Oslovení „Milý Vládíčku“

 Poděkování za gratulaci ke svátku a za fotografii.

 Omluva za opoždění v psaní dopisů – zánětz žil v noze a „plicní infarkt“ (asi plicní 
trombosa, nejspíš z těch žil v noze).

 „Máš možnost podívati se do světa (pozn.: tatínek v 1961 služebně v Anglii), což 
jest velmi užitečné a i vzácné, neboť každému dnes není dopřáno. Ale nebeské 
výšiny nechej v klidu a zůstaň raději v klidu (pozn.: tatínek přesto cestoval do Anglie
letecky, letadlu se zasekl podvozek – ani zatažen, ani vytažen, těžkost za letu, malý
požár letadla při přistání !).

 Dotaz, je-li vytištěn destopis.

 Z brněnských přátel zbyl již pouze Josef Kostelka (někde v Lužánkách), ředitel 
Moravské banky, původem Znojmo. Klub přátel ze Znojma uniknuvších po záboru 
pohraniční, scházeli se v kavárně Grand, tam velezrádné řeči proti říši a vůdci. 
„Setkáš-li se s ním, pozdravuj, 1915-16 spolu bojovali za císařepána na východní 
frontě“ (pozn.: do kavárny Grand na setkání „znojemáků“ rovněž docházel dědeček 
Pospíchal, rovněž vyhnanec z pohraničí).



Dopis 16.12.1961 :

 Oslovení „Milý Vládíčku“

 Jeden exemplář v čimelickém knihkupectví, koupen a darován Františku Herianovi, 
švagrovi, horolezci (pozn.: z rodiny evangelického faráře Karla Machotky (zeť)).

 Opakovaná výzva k ježdění na koni, strýc měl svého koně 30 let, než mu jej 
15.3.1939 zrekvírovala wehrmacht. „Je to nejzdravější sport, zotaví Tě tělesně i 
duševně (Aus dem Rücken der Pferde liegt das Paradies der Erde). ...“



Dopis 1962 (nebo 1963) :

 Oslovení „Milý Vládíčku“

 Děkuje za věnování knížky. Při čtení dojem, že čte pokračování Hillary & Tenzing. 
„Věc se Ti zdařila, máš jasný styl a pregnanci výrazu a zajímavý text oživují Tvé 
opravdu skvělé obrázky, jak technickým provedením, tak koncepcí záběru...“ Dle 
přílohy uveřejněno též v německém časopise „a tak to půjde do širšího světa“. 
Kdyby tak „Geografic Magazine“ - hromádka dollarů, ale „neradím Ti toho“.

 Martin - pěkné jméno, slavný předchůdce, filosofa, který rozhýbal Evropu.

 „Při příští příležitosti nezapomeň na Tomáše. Tomášové, počínaje Tomášem 
Jeffersonem“ a konče T.G.M. Byli velcí muži, míním duchem. A veškerá moc 
vychází z ducha“.

 Strýcův dědeček = Tomáš, zemřel mladý, bratrem Matyáše, otce dědečka Vojtěcha.

 Prodělány 3 plicní infarkty.

Tomáš Vůjta


