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Úvod 
 

České země v průběhu dějin opustil úctyhodný počet emigrantů, kteří po objevení 

Nového světa zamířili za Atlantický oceán, aby začali nový život. Těžko se můžeme 

dopátrat nějakého konkrétního čísla, ale první uprchlíci zamířili k pobřeží Ameriky 

již během náboženské perzekuce v letech 1618-1648.
1
 Jejich novým domovem se 

stal přístav New Amsterdam, dnešní New York. 

Za další milník české emigrační vlny jsou považována 60. léta 18. století, 

během nichž se do zámoří vypravili zejména rolníci. Emigranti neváhali podstoupit 

úskalí dlouhé cesty přes oceán za vidinou snadného získání kvalitní půdy. Tento 

obraz změnila až 2. světová válka. Během jejího trvání nacisté donutili opustit 

Československo, respektive Protektorát Čechy a Morava, přes 20 000 lidí. Z tohoto 

počtu již každý čtvrtý mohl být považován za intelektuála. Nicméně ani toto číslo se 

nemohlo vyrovnat exodu, který následoval po únorovém převratu. V roce 1948 

opustilo Československo směrem na západ více než 60 000 lidí. Podle hrubých 

odhadů přibližně každý desátý Čechoslovák mohl mít statut vysokoškolsky 

vzdělané osoby. Pokud budeme věřit výše zmíněným číslům, můžeme počítat asi 

s 6 000 lidmi, jež měli největší potenciál rozvinout další vědeckou a kulturní 

činnost.
2
 Mnozí z nich se skutečně díky jazykovým schopnostem v USA rychle 

adaptovali a dali tak podnět ke vzniku velké nepolitické organizaci nazvané 

Československá společnost pro vědy a umění (dále jen SVU). Tato organizace měla 

a má široký kulturní záběr s přesahem daleko za hranice Spojených států. I když se 

v určitých obdobích potýkala s existenčními problémy, vždy nakonec pokračovala 

ve své činnosti a zanechala za sebou odkaz vskutku nevídaný. 

Na myšlenku zpracovat určitý výsek z dlouhé historie SVU mě přivedla 

nově vydaná kniha Miloslava Rechcígla ml. s názvem „Pro vlast: padesát let 

společnosti pro vědy a umění.“ Zmíněná publikace detailně popisuje hlavně 

                                                           
 

1
 Zprávy SVU, 1990, roč. 32, č. 5, s. 25. 

2
 Program of the Thirteenth World of Congress of the Society of Arts and Sciences. Boston, SVU, 

1986, s. 23. 
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personální a politickou linii ústředí SVU se sídlem ve Washingtonu, avšak nejde, 

jak sám autor napsal, o ucelenou historii celé organizace. Čtenář se zde může dočíst 

o přednáškách, publikacích, vědeckých kongresech a kulturních akcích, které byly 

organizovány pod hlavičkou SVU, ale stěží se dopátrá vývoje a přínosu jejích 

poboček, jež působily v evropských, amerických či kanadských velkoměstech.  

Po prvotním prozkoumání problematiky jsem se snažil získat další zdroje 

informací. Vzhledem k tomu, že většina archivních pramenů a záznamů se 

v současné době nalézá v soukromých rukou členů SVU, z nichž většina žije trvale 

v USA, musel jsem pečlivě zvážit své možnosti. Množství dokumentů, které 

vyprodukovala zmíněná instituce během své dlouholeté a úspěšné práce, je 

obrovský. Přibližný odhad počtu kulturních akcí je uveden v kapitole Počátky SVU 

- zrod myšlenky. Nicméně díky osobní známosti s několika stále aktivními členy 

edmontonské pobočky SVU mi byly poskytnuty aktuální a konkrétní informace 

týkající se fungování společnosti. Jedná se o prof. ing. Pavla Jelena Ph.D., 

současného předsedu odbočky SVU v Edmontonu, Milicu Hasalovou-

Moravčíkovou, která pracovala dlouhá léta na pozici jednatelky a její sestru Dagmar 

White. Dalším cenným zdrojem informací se stala osobní setkání s dcerami 

nedávno vyznamenaného generála A. Hasala. Využil jsem jejich dočasný pobyt 

v Praze k několika setkáním, která pro mě měla příjemný a poučný průběh. Vyšly 

mi vždy ve všem vstříc a kromě osobních rozhovorů mi byla ze Spojených států 

zaslána i část rodinného archivu. 

Struktura mé práce se odvíjí právě od pramenů memoárového charakteru, 

není tudíž čistě chronologická. Celý text je pro přehlednost rozčleněn do 5 hlavních 

kapitol s příslušným počtem podkapitol. Hlavním cílem mojí práce je nástin osudů 

několika rodin, které jsou vzájemně provázány v osobách prof. Iva Moravčíka 

a Milici Hasalové-Moravčíkové.  

V úvodní kapitole se zabývám vznikem Společnosti pro vědy a umění, která 

se odtrhla jako kulturní pobočka od Československé národní rady v Americe 

(ČSNRA). Po představení základních cílů SVU se dále věnuji již pouze její 

edmontonské větvi. Zde podrobněji uvádím kulturní akce, konané na přelomu 80. 
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a 90. let, na kterých participovali prof. Ivo Moravčík a jeho druhá žena Milica 

Hasalová-Moravčíková. 

V další kapitole popisuji podrobněji osobnost mého prastrýce Iva 

Moravčíka, který emigroval po únoru 1948 do USA. Ve stručném životopise jsem 

se pokusil nastínit okolnosti, jež ho vedly k tak radikálnímu kroku, jako je 

emigrace. Ve zkratce ale mohu říct, že pro Iva bylo komunistické Československo 

už od počátku příliš malé a jeho svobodný a otevřený duch by neunesl patologický 

vliv komunismu na osobnost člověka.  

V následujících podkapitolách jsem popsal počátek jeho studií a kariéry, 

a také jsem uvedl jeho nedoceněnou snahu získat stipendia pro studenty 

z komunistického Československa, z nichž mnozí posléze udělali velice úspěšnou 

kariéru nejenom ve Spojených státech. Čerpal jsem zejména ze vzpomínek jeho 

druhé manželky Milici Hasalové-Moravčíkové a jeho sestry Evy Hejcmanové. Ta 

mi poskytla vydatnou pomoc v podobě soukromých dopisů, na jejichž základě jsem 

mohl zmapovat putování a život Iva Moravčíka po překročení hranic do Německa 

v roce 1948. Korespondence je většinou soukromého rázu, nicméně velmi podrobně 

informuje o situaci, v níž se mladý emigrant nacházel. Jeho mládí v Československu 

jsem zdokumentoval na základě jeho osobního deníku a ověřil jsem si pravdivost 

dat u jeho sestry. 

Zpracovat osudy rodiny Hasalových bylo od počátku velmi těžké. Generál 

A. Hasal patřil k nejvýznamnějším osobnostem první republiky a jeho vojenská 

a politická činnost se nedá přehlédnout ani během 2. světové války. Snažil jsem se 

naplno využít příležitosti, kterou jsem dostal v podobě osobního setkání s jeho 

dcerami, a zmapovat tak určité části života tohoto slavného a řády ověnčeného 

muže. Jeho politickou a vojenskou kariérou se zabýval obšírněji ve své disertační 

práci David Hubený a jeho poznatky mi tak byly cenným vodítkem. Sám jsem se 

zaměřil na skutečnosti, které nejsou v jeho práci podrobně rozvedeny nebo dosud 

zůstaly zcela utajeny. Jedná se zejména o kapitoly z osobního života rodiny během 

první republiky a v období 2. světové války, kterou většina členů, kromě 

nejmladšího z nich, strávila v internačním táboře ve Svatobořicích u Brna. 
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Podrobněji se zabývám pouze kariérou A. Hasala během 1. světové války, emigrací 

a následnou činností v USA. Velký prostor je také věnován umělecké kariéře jeho 

dvou dcer, kterou naplno rozvinuly až po svém nuceném odchodu za hranice.  

Většinu mých zdrojů představují periodika, jako jsou Zprávy SVU, 

Edmonton Journal, Washington Post a česky psané emigrantské listy Hlas národa 

a Nový Svět. Důležitým informačním zdrojem byly také výroční zprávy, přednášky 

členů, kongresové bulletiny, letáky, plakáty a osobní zápisky. Podrobněji jsem se 

zaměřil na přednášky jednotlivých členů SVU, ať už jde o přednášku Dagmar 

White, která pojednává o pobytu celé rodiny v internačním táboře ve Svatobořicích 

nebo o prezentaci její mladší sestry, jež se zabývala postavou A. Hasala.  

Závěrem bych chtěl podotknout, že většina dokumentů a fotografií v příloze 

pochází ze soukromých archivů dcer generála A. Hasala. 
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1. Společnost pro vědy a umění  

1. 1. Zrod myšlenky 

 
Na začátku této kapitoly bych si dovolil citovat z programu 15. světového 

kongresu SVU, který se konal v Royal York Hotel v Torontu v Kanadě: 

“The Czechoslovak Society of Arts and Sciences, generally known by its 

Czech or Slovak abbreviation , SVU is a cultural, nonpartisan and nonprofit 

organization dedicated to the principles of free search for truth and knowledge, free 

contacts among peoples and free dissemination of ideas. More than 1600 scientists, 

scholars, artists, writers, and other interested individuals thorough the world who – 

either because of their national origin or because of their particular interests or 

callings – pursue activities related to Czechoslovakia, her people and their 

contribution to world culture. The members share in the work and goals of the 

Society either individuality or collectively through the SVU Local Chapters.”
3
 

 

Jak se můžeme dozvědět ze zahajovacího proslovu na 15. kongresu 

v Torontu, SVU měla pouze ušlechtilé, kulturní záměry, které neměly mít nic 

společného s politikou. Sdružení se rozrostlo do úctyhodné šíře a díky čilé výměně 

informací mezi jednotlivými pobočkami měli členové možnost zaznamenat všechny 

umělecké či vědecké aktivity týkající se československé exilové kultury. Tento 

jedinečný projekt se zrodil v hlavách československé inteligence, která byla nucena 

emigrovat po roce 1948. Účelem společnosti bylo sdružovat české a slovenské 

umělce po celém světě a podporovat jejich vědeckou a kulturní činnost. Hlavním 

cílem bylo zlepšovat obraz Československa pošpiněný komunistickým režimem 

v očích zahraniční veřejnosti. Komunistický systém hodnot odporoval, podle 

mínění emigrantů, kulturním tradicím československého národa, podkopával 

důstojnost jeho lidu a bránil ve svobodném rozvoji, jak je uvedeno v původním 

                                                           
 

3
 Abstract od Papers, The Fifteenth World Congress of the SVU, Toronto: 1990, s. 1. 
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prohlášení Společnosti. Celá organizace měla fungovat jako dočasné přemostění 

přes „kulturní bahno“, do kterého zabředl český stát po únoru 1948. 

„My ve svobodném světě musíme udržet živou souvislost s pokladem naší 

křesťanské a evropské vzdělanosti, po věky budované. Máme svatou povinnost 

vytvářet hodnoty mravní, vědecké a umělecké tak trvalého rázu, aby jednou mohly 

vzkřísit svobodnou kulturu, až zase bude Československo politicky svobodné. Je 

povinností budovat jeden z mostů, který přetrvá třebas i životy stavitelů a jenž spojí 

svobodné generace minulosti, přítomnosti a budoucnosti přes propast, kterou mezi 

nimi rozevírá dnešní nesvoboda.“
4
  

Od svého založení se společnost rozvinula v respektovanou mezinárodní 

organizaci s pobočkami po celém světě. Mezi výčet úspěchů bezpochyby patří 

uskutečnění 24 světových kongresů, 20 evropských kongresů, kolem 20 amerických 

a kanadských konferencí, přes 30 uměleckých výstav, 20 knižních výstav, více než 

50 vystoupení, 200 publikovaných monografií, 4 periodika a nakonec ohromující 

číslo 4 000 přednášek uvedených na jednotlivých konferencích a kongresech.
5
 

Jde o mimořádný počin zasluhující uznání a bez debat o nejpropracovanější 

československou kulturní organizaci, která kdy působila v zahraničí. Ostatní 

společenství se jejímu významu mohou stěží přiblížit. Myšlenka založení výše 

zmíněné společnosti se zrodila v hlavách více lidí, ale pouze dr. Václav Mostecký
6
 

s Jaroslavem Němcem
7
 jí dali reálnou podobu. Chtěli se zaměřit zejména na mladší 

generaci emigrantů, které chtěli poskytnout možnost publikovat svoje vědecké 

práce v odborném časopise.
8
 Bylo jim jasné, že pokud by se zaměřili na všechny 

vědní obory, nikdo by nebyl schopen projekt administrativně ani personálně 

                                                           
 

4
RECHC GL, Miloslav.  ro vlast  padesát let Spolec  nosti pro ve dy a ume  ní (SVU). Praha: 

Academia, 2012, s. 11-12. 
5
 Tamtéž s. 12. 

6
 Václav Mostecký (1919-2004), právník a knihovník, který žil ve Washingtonu. 

7
 Jaroslav Němec (1910-1992), právník, knihovník a filosof, který žil ve Washingtonu. 

8
 Zprávy SVU, 1987, roč. 29, č. 5, s. 1-2. 
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zvládnout. Vybrali si proto pouze společenské vědy, u nichž předpokládali největší 

zájem odborné veřejnosti.
9
  

Již začátkem roku 1955 je připraven náborový dopis, ale jeho pisatelé se 

nakonec ze strachu před možným fiaskem neodvážili jeho kopie rozeslat. Čekali na 

vhodnější příležitost, která se naskytla hned po zvolení J. Němce předsedou nové 

pobočky ČSNRA ve Washingtonu v roce 1957.
10

 Toto období dvou let bylo 

věnováno přípravě prezentace celého projektu. Od časopisu nebylo daleko 

k dobrovolnému uskupení, které mělo podporovat mladé emigranty, referovat 

o jejich zaměření a pomáhat jim sehnat zaměstnání.  

Dr. Němec okamžitě využil své nové funkce a ustanovil V. Mosteckého 

vedoucím nově vzniklého studijního odboru. Jako zástupci největší československé 

organizace v USA počítali s větší odezvou u emigrantské veřejnosti. Bez dalších 

okolků proto předložili 3. května 1957 na kongresu ČSNRA ve Washingtonu návrh 

na vznik Společnosti pro vědy a umění (SVU). Projekt byl schválen a studijní výbor 

dostal za úkol rozpracovat podrobný plán pro založení. Prvním úkolem bylo získat 

adresy československých univerzitních profesorů. Plán nepočítal pouze s českými 

elitami působícími na americké půdě. Do organizace měli být začleněni všichni 

uprchlíci roztroušení po celém světě. Stále zde však přetrvával strach z 

realizovatelnosti myšlenky, a proto tvůrci nejdříve rozeslali na 40 průvodních 

dopisů spolu s návrhy na vyjádření. Odezva byla téměř okamžitá a veskrze 

pozitivní. Pro návrh se vyjádřilo 38 tazatelů, z toho 26 ho doplnilo nadšenými 

komentáři. Jaroslav Němec vzpomněl ve svém článku „Jak jsme začínali“
11

, že 

pouze dva dotázaní odpověděli záporně, z nichž druhý z nich se později stal 

aktivním členem. Dopisy zatím mířily pouze mezi nejvyšší elity, které již naplno 

rozvinuly svojí kariéru v zahraničí. Mezi nimi byli například dr. Vladislav Brdlík
12

, 

                                                           
 

9
 Zprávy SVU, 1987, roč. 9, č. 4, s. 6-10. 

10
 Zprávy SVU, 1987, roč. 29, č. 2, s. 5. 

11
 Zprávy SVU, 1987, roč. 29, č. 2, s. 9. 

12
 Vladislav Brdlík (1879-1964), bývalý profesor Českého vysokého učení technického v Praze, toho 

času Phoenix, Arizona.  
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dr. Vratislav Bušek
13

, dr. Milič Čapek
14

, dr. Václav Hlavatý
15

, klavírní virtuos 

Rudolf Firkušný
16

, Ivan Herben
17

, Rafael Kubelík,
18

 dr. Otakar Machotka
19

, dr. Jiří 

Nehněvejsa,
20

 Jan Rubeš
21

, Jarmila Novotná
22

 a další. Většina z nich poslala dlouhé 

a povzbudivé komentáře, které stojí za ocitování. Vybral jsem pouze některé z 

nich.
23

 

Prof. dr. Václav Hlavatý: „Upřímně Vám blahopřeji ke skvělému návrhu. 

Sám jsem se o podobnou věc snažil, ale to ještě nebyla doba zralá […]. Budu 

projekt všemi silami podporovat. “
24

  

Rudolf Firkušný: „Souhlasím s Vaším návrhem a vítám pochopitelně, 

každou iniciativu k podpoře a organizování vědců, spisovatelů a umělců čs. 

původu.“
25

 

Jan Rubeš: „ ovažuji Váš krok za významný záslužný, podpory hodný 

a zároveň, který přinese praktické výsledky v popularizaci a povznesení dobrého 

československého jména.“
26

 

Toto gesto zvedlo sebevědomí členům prozatímního studijního výboru. Bylo 

rozesláno i zbývajících 400 dopisů a pozitivní odezva na sebe nenechala dlouho 

čekat. Již v květnu 1958 mělo uskupení přes 200 členů. Většina z nich potvrdila 

svoji účast na projektu ještě do konce roku 1958. Dr. Němec zanechal na vlastní 

žádost předsednictví v ČSNRA a převzal funkci po dr. Mosteckém, jenž musel 

                                                           
 

13
 Vratislav Bušek (1897-1978), profesor a děkan Komenského university v Bratislavě, v 50. letech 

pracoval jako editor FEC v New Yorku. 
14

 Milič Čapek (1909-1997), profesor Carleton College v Northfieldu v Minnestotě. 
15

 Václav Hlavatý (1894-1969), význačný český matematik; profesor na Universitě Karlově, později 

působil na Indiana University v Bloomingtonu. 
16

 Rudolf Firkušný (1912-1994), klavírní virtuos. 
17

 Ivan Herben (1900-1968), redaktor Svobodného slova, redaktor Rádia Svobodná Evropa. 
18

 Rafael Kubelík (1914-1996), skladatel a dirigent České filharmonie. 
19

 Otakar Machotka (1899-1970), profesor Karlovy univerzity, profesor sociologie na New York 

University v Binghamtonu. 
20

 Jiří Nehněvejsa (1925-1996), profesor na Kolumbijské Universitě. 
21

 Jan Rubeš (1920-2009), operní zpěvák a herec. 
22

 Jarmila Novotná (1907-1994), známá operní pěvkyně metropolitní opery v New Yorku, herečka. 
23

 Zbytek viz.: Zprávy SVU, 1987, roč. 29, č. 2, s. 5-8.  
24

 Tamtéž, s. 6.  
25

 Tamtéž, s. 6-7. 
26

 Tamtéž, s. 7. 
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odejít z rodinných důvodů. Ve své nové roli představil podrobný plán pro 

zorganizování SVU na kongresu ČSNRA v Chicagu v únoru 1958. Nová organizace 

se měla stát nedílnou součástí ČSNRA a za tímto účelem byl vytvořen 

čtrnáctičlenný přípravný výbor, který měl na sebe převzít veškerou zodpovědnost za 

první valnou hromadou SVU. Návrh na ustanovení komise byl radou ČSNRA 

schválen. Voleb se zúčastnilo více než 80% procent všech volitelů. Post předsedy 

získal dr. Václav Hlavatý, mezi dalšími členy byli zvoleni Rafael Kubelík, 

dr. Vratislav Bušek, dr. Otakar Machotka, dr. Eduard Táborský
27

, dr. František 

Schwarzenberg
28

, dr. Jiří Škvor, dr. Ladislav Radimský, dr. Václav Beneš,  

dr. Vladislav Brdlík, Ivan Herben a Jarmila Novotná. Studijní odbor dále sám 

delegoval tři další členy jmenovitě dr. Jaroslava Němce, dr. Oldřicha Černého  

a dr. Jaroslava Jíru.  

I když studijní odbor dokončil svěřený úkol, stále byl odpovědný za 

veškerou administrativu. V srpnu 1958 se zástupci studijního odboru sešli se členy 

přípravného výboru na společné schůzi. Setkání proběhlo vcelku dobře, až na 

komplikace kvůli volbě generálního sekretáře SVU. Dr. Ladislav Radimský odmítl 

přijmout tuto funkci, pro kterou jej doporučili lidé z Washingtonu. Nemohl se smířit 

s faktem, že by musel nést na svých bedrech veškerou administrativu, a proto navrhl 

zvolit sekretáře dva - generálního a organizačního, který by měl na starosti 

administrativní záležitosti, jako např. získávání nových členů, kartotéku, vybírání 

poplatků a zajišťování pravidelného kontaktu s jednotlivými pobočkami. Tento 

pozměňovací návrh však neprošel.
29

 

  

                                                           
 

27
 Eduard Táborský (1910), spisovatel. 

28
 František Schwarzenberg (1910-1992), československý velvyslanec ve Vatikánu, šlechtic. 

29
 Zprávy SVU, 1987, roč. 29, č. 5, s. 2. 
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1. 2. První schůze Společnosti pro vědu a umění  

 

Šlo o legendární schůzi, která je pamětníky označována jako milník 

v založení SVU. První problém se objevil v rozlehlosti celého území Spojených 

států. Pro lepší organizaci došlo k rozdělení území na 7 částí, kdy každá oblast 

spadala pod jednoho oblastního jednatele. Rozdělovaly se funkce a debatovalo se 

o cílech společnosti pro následující období.
30

 Společnost byla zatím přejmenována 

na Akademii věd a umění. Jejím generálním sekretářem se stal dr. Jaroslav Němec, 

funkci místopředsedů získali Rafael Kubelík a dr. Vratislav Bušek. Oldřich Černý 

byl zvolen jako pokladník. Několik členů zůstalo bez konkrétních funkcí, jako 

například dr. Otakar Machotka, dr. Eduard Táborský, dr. František Schwarzenberg, 

dr. Jiří Škvor, dr. Ladislav Radimský a další. Vzniklo také několik poradních 

komisí, včetně členské komise (dr. Vratislav Bušek), finanční komise (dr. František 

Schwarzenberg), komise pro stanovy a jednací řády (dr. Jaroslav Jíra), programové 

komise (dr. Ing. Jaroslav Brdlík), publikační komise (dr. Otakar Machotka), komise 

pro biografie a bibliografie (Oldřich Černý).
31

 

Podrobnosti o cílech společnosti musely počkat na vydání oficiálních stanov 

SVU. V zásadě se uvažovalo o tom, že by Akademie podporovala, podněcovala 

a koordinovala vědeckou a uměleckou práci. Na rozdíl od ČSNRA měla vystupovat 

jako apolitická, svobodná, kritická a objektivní instituce, jejímž cílem bylo 

dosáhnout co nejvyšší kvality. Rozjel se projekt na založení studentského fondu, 

novinářské sekce a v neposlední řadě také příprava informační brožury 

o Akademii.
32

 Mluvilo se o vydání první monografie popisující osudy 

československých emigrantů. Po přípravné schůzi, která byla veřejnosti 

nepřístupná, následovala veřejná diskuze s účastí veřejnosti. Došlo na slavnostní 

přečtení proklamace poslání a programu a představeni byli i nově zvolení 

                                                           
 

30
 Zprávy SVU-zvláštní vydání, 1958, s. 2. 

31
 Zprávy SVU, 1960, roč. 2, č. 5, s. 34. 

32
 Zprávy SVU, 1987, roč. 29, č. 5, s. 4. 
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funkcionáři. Celá akce vyvolala mimořádný zájem i za hranicemi USA, všechny 

demokratické československé noviny působící v exilu myšlenku nadšeně přivítaly.
33

 

Na začátku roku 1959 došlo k návratu k původnímu názvu SVU. Vyskytl se 

ovšem další problém, a to v podobě financí. Jelikož SVU stále formálně spadalo 

pod ČSNRA, mělo za povinnost, stejně jako ostatní pobočky, odvádět pravidelné 

příspěvky do společné pokladny. Z celkové částky činící 2 dolary si SVU ponechalo 

pouhou čtvrtinu. Vedení si uvědomovalo, že tento stav je do budoucna neudržitelný. 

V tuto dobu mělo již SVU přes 300 členů a na účtu v bance pouhopouhých 700 

dolarů. Mezitím Washingtonský studijní odbor jmenoval dr. Jaroslava Polácha 

novým předsedou. Díky tomu se činnost odboru výrazně změnila a odbor se tak stal 

první pracovní skupinou SVU.  

V září 1959 došlo k první publikaci zpravodaje nazvaného Zprávy SVU pod 

vedením zkušeného redaktora Ivana Herbena. Nedostatek peněz pro provoz celé 

organizace nebyl jediným problém, který společnost musela řešit. Mezi další 

nepříjemnosti patřila počáteční liknavost a nezájem některých poboček participovat 

na programu. Většina aktivit vycházela pouze z pobočky ve Washingtonu, zatímco 

v New Yorku a Chicagu se teprve začínalo s plánováním a v jiných střediscích 

Čechů a Slováků se takřka nic nedělo. Prof. Hlavatý si umínil, že je potřeba situaci, 

co nejrychleji vyřešit. Došlo k rozeslání urgentního memoranda členům přípravného 

výboru. Tento dopis hluboce zapůsobil a situace se začala pozvolna obracet 

k lepšímu. Největší tíha odpovědnosti ležela pochopitelně na bedrech generálního 

sekretáře dr. Jaroslava Němce. Ten svojí funkci vykonával s nadšením a přirozenou 

precizností, ale po nějaké době začala jeho činnost v SVU kolidovat s jeho prací 

v Národní lékařské knihovně.
34

 Svojí rezignaci bezodkladně podal 15. října 1959 

a prof. Hlavatý ji nerad přijal. Na jeho místo přišel dr. Rudolf Šturm, který ve 

funkci zůstal asi půl roku, až do valné hromady v dubnu 1960. Tento rok znamenal 
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 RECHC GL, Miloslav.  ro vlast  padesát let Spolec  nosti pro ve  dy a ume ní (SVU). Praha: 

Academia, 2012. s. 34. 
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zvýšenou aktivitu SVU.
35

 New York a Chicago vytvořily vlastní místní skupiny 

a washingtonská pobočka pokračovala ve své sérii přednášek na téma  říspěvky 

k ideji čs. státu. Československá media mohla informovat veřejnost o činnosti SVU 

díky tiskovým zprávám, které připravoval Ivan Herben.
36

 

ČSNRA uspořádalo 7. března 1960 ve Washingtonu svůj kongres, na který 

prof. Hlavatý delegoval čtyři zástupce SVU, jmenovitě dr. Buška, dr. Jíru, dr. 

Němce a dr. Polácha. Podle instrukcí měli trvat zejména na vyvázání SVU 

z nutnosti platby členských příspěvků, avšak kongres mateřské organizace ČSNRA 

po dlouhém rokování částku naopak zvýšil a to pro všechny členské organizace, 

včetně SVU. Na námitky zástupců SVU nebyl brán žádný zřetel.
37

 

1. 3. Valná hromada SVU 

 

Na 14. dubna 1960 byla naplánována první valná hromada SVU. Počet 

účastníků je znám do všech podrobností. Akce se zúčastnilo na 69 členů z USA 

a Kanady, společně s několika desítkami hostů, mezi nimiž byl například dr. 

Zigmund Nagorski z Polského institutu a Emilie Welclová za ČSNRA.
38

 Stěžejním 

bodem programu se stalo projednání nových stanov, které v sobě obsahovaly 

vyčlenění SVU z ČSNRA. Nové stanovy byly bez námitek přijaty a společnost se 

tak stala nezávislou organizací. Příspěvky však nepředstavovaly hlavní důvod, proč 

došlo k rozdělení. Další třecí plochou se ukázalo rozdílné zaměření a politická, 

respektive apolitická orientace. Došlo k zvolení nového předsednictva, v jehož čele 

stanul opět prof. Hlavatý a k navýšení příspěvků na 5 dolarů, díky čemuž se nově 

vzniklý subjekt mohl postavit na vlastní nohy. Za stržené peníze se naplno rozjel 

projekt vydávání Zpráv SVU, které přišly společnost na přibližně 900 dolarů 

                                                           
 

35
 Zprávy SVU, 1960, roč. 2, č. 1, s. 24-25. 

36
 Zprávy SVU, 1960, roč. 2, č. 2, s. 10. 
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ročně.
39

 Dále došlo k volbě 32 členů, kteří zasedali ve Výboru SVU a jednotlivé 

oblasti dostaly své oblastní jednatele (čtyři pro USA, tři pro Kanadu a jeden pro 

Evropu). Jaroslav Němec se opět ujal funkce generálního sekretáře, když převzal 

agendu od Rudolfa Šturmy. Následující letní měsíce byly využity pro překlad 

stanov do angličtiny, což bylo nutné pro řádnou registraci celé společnosti.  

V tuto dobu spočívala veškerá administrativa a agenda opět na generálním 

sekretáři. Sám Jaroslav Němec vzpomíná na valné shromáždění takto:“Spadl mi 

kámen ze srdce, když jsem viděl společnost SVU nezávislou a zdravě se rozvíjející. 

Dokázali jsme tím všem pochybovačům, že každou myšlenku je možno provést i bez 

finančního zajištění a to nadšením a ochotou pracovat.“
40

 

 Role Václava Hlavatého byla spíše ceremoniální než výkonná. Na druhou 

stranu šlo ovšem o velice důležitý post, jenž reprezentoval celou organizaci na 

veřejnosti. Velice často dostával prof. Hlavatý pozvánky na různá setkání, aby 

přednesl projevy či se účastnil diskuzí na téma rozvoje a cílů společnosti. Třetím 

stěžejním členem byl redaktor Ivan Herben. Zprávy SVU, které redigoval, měly 

schopnost získat si pozornost čtenářů a sloužily jako hlavní komunikační prostředek 

uvnitř i vně společnosti. Herben měl ve zvyku psát pravidelně pohlednice aktivním 

členům SVU a žádal je, aby mu napsali pár řádek o jejich práci pro noviny. Díky 

tomu měl Zpravodaj vždy dost materiálu.
41

 

V lednu 1961 podnikl profesor Hlavatý přednáškové turné po asijských, 

evropských a amerických univerzitách. Vozil sebou pozdrav SVU psaný v latině 

speciálně vytvořený pro instituce vyššího vzdělání. Kancléři připojili na důkaz 

přátelství a dobré vůle své pečeti a insignie. Cesta Hlavatého zajistila SVU 

zviditelnění po celém světě. Název SVU se díky němu objevil poprvé na 

mezinárodním fóru.
42

V roce 1961 došlo k registraci společnosti jako neziskové 

kulturní organizace a byl všeobecně přijat název Czechoslovak Society of Arts and 
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Sciences in America. Předsednictvo začalo připravovat první kongres, který se měl 

konat ve Washingtonu na jaře roku 1961. Celkový mezinárodní pohled na 

organizaci se zlepšil po založení poboček v Torontu, Mnichově a v Montrealu. 

Společenstvo se také rozhodlo založit vydavatelství mimo rámec SVU a v srpnu 

1961 společnost vydala svou první publikaci při příležitosti 120. výročí narození 

Antonína Dvořáka. Vydavatelství dostalo název Arts and Sciences Publishing
43

 

a během působení SVU vydalo řadu publikací, mezi nimi jsou například i knihy 

prof. Iva Moravčíka.  

 

2. Ivo Moravčík 

2. 1. Ivo Moravčík (1926-1946) 

 

Narodil se 23. října 1926 v Praze a zemřel 3 března 2009 v Edmontonu. 

Podle jeho přání byl jeho popel rozdělen na dvě části a je uložen v rodinné hrobce 

v Hostivaři a na židovském hřbitově na Olšanech. Spolu s ním je zde pohřben jeho 

pradědeček Jindřich Guttman
44

 a prababička Julie Guttmannová.
45

  

Svoje rané dětství strávil v Hostivaři, kde měli jeho rodiče a prarodiče malý 

domek. Ivův otec byl zaměstnán od roku 1919 v První české vzájemné pojišťovně 

(zal. r. 1827). Šlo o velice konzervativního člověka, který neměl přehnané ambice, 

takže pokud by nedošlo ke komunistickým čistkám v 50. letech, pravděpodobně by 

zůstal na stejné pozici až do penze.  

Jeho matka, pocházela ze židovské rodiny, která měla hospodářskou 

usedlost poblíž Slaného. Od 16 let žila u svého strýce Rudolfa Guttmanna na Hájích 

u Hostivaře. Dojížděla do Prahy, kde navštěvovala Vyšší dívčí školu ve Vodičkově 

ulici. Ivovi rodiče se tak seznámili při každodenních cestách vlakem z Hostivaře do 

Prahy a svatbu měli v roce 1925.  
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V roce 1934 přišlo stěhování do Černošic. Zde pobývali pouze dva roky, ale 

Ivo Moravčík na tuto dobu vzpomíná jako na šťastné období svého života. Koupání 

v Berounce a lyžování v Brdech patřilo mezi jeho oblíbené aktivity. Zde také začal 

navštěvovat místní školu. Už od útlého dětství se u něho projevoval talent na 

jazyky. Ve čtvrté třídě proto začal navštěvovat kurzy francouzštiny s tím, že již 

hovořil plynně německy. Jazyk z velké části odposlouchal díky sudetským 

pomocnicím v domácnosti. Rodiče chtěli, aby navštěvoval v té době prestižní 

francouzské gymnázium v Dejvicích a za tímto účelem se přestěhovali do Prahy. 

Jeho původní nástup do primy (1938) se protáhl a k řádné docházce tak došlo až 

o rok později. Během okupace však došlo ke zrušení francouzského gymnázia, a tak 

. začal navštěvovat gymnázium ve Sládkově ulici na Letné a pak gymnázium na 

Velvarské ulici. Na začátku kvinty, tedy na podzim 1942, musel svoje studium 

přerušit kvůli svému „míšeneckému původu“. Celý rok strávil studiem angličtiny, 

během něhož docházel do jazykové školy na Národní třídě. Poslední dva roky války 

pracoval ve výše zmíněné pojišťovně, aby se vyhnul totálnímu nasazení. Jak sám 

vzpomíná  „Toto rozhodnutí bylo nejlepší ze všech s ohledem na mojí pozdější 

práci v United Press (1946) a pozdější emigraci do USA.“
46

 K maturitě se dostal 

tedy až v roce 1946 a úspěšně ji splnil.
47

  

 

2. 2. Odchod Iva Moravčíka z Československa 1948 

 

Přechod přes hranice se uskutečnil 6. dubna 1948. Rozhodnutí to nebylo 

okamžité, ale detailně plánované. Ivo Moravčík byl od roku 1946 zapsán na 

Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Nicméně, paralelně s tím měl plný úvazek u 

United Press jako překladatel zpráv z angličtiny pro české noviny. První státnice, 

jak vzpomínal, dělal na právech po třetím semestru. Z tohoto důvodu musel ze 

svého zaměstnání na podzim 1947 odejít. Cituji z dopisu: „Tehdy byly zkoušky ještě 
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dílčí, to znamená, že se dělaly ze všech předepsaných oborů zvlášť a mezi každou 

zkouškou byla pár týdnů přestávka. Začal jsem s římským právem ještě před 

Vítězným únorem u profesora Buška. Tento významný právník a později i emigrant, 

se kterým jsem strávil nezapomenutelné období v německém lágru, byl velmi 

přísným, ale výborným rádcem. Naposledy jsem ho viděl v roce 1966 v New Yorku. 

Státnice jsem ukončil dějinami práva na území ČSR, už po Vítězném únoru, přesněji 

řečeno 25. února 1948.“
48

  

Sestra Eva Hejcmanová vzpomíná na bratrovu přípravu útěku takto: „ o 

skončení zkoušek si připadal ve velmi špatné kondici. Několikaměsíční nicnedělání 

mu na fyzičce moc nepřidalo. Začal proto chodit se svým kamarádem Honzou každý 

den lézt v Šárce po skalách. Jak sám se smíchem vzpomínal, Honza
49

 byl nadšený 

komunista a na Právnické fakultě prověřoval později své kolegy. Ivo si vždycky rád 

zahrával s ohněm, již v této době pečlivě plánoval útěk z totality, ale dělal si celou 

záležitost zajímavější tím, že vážně diskutoval s tímto kamarádem o vstupu do 

komunistické strany.“
50

  

Samotný útěk byl jako vystřižený z akčního filmu. Plán na překročení hranic 

navrhl Ivův spolužák Jan Bradáč. Původně chtěli přejít hranice na Slovensku, ale 

pokus selhal. Do vlaku směrem na Bratislavu nastoupili Ivo Moravčík a jeho další 

spolužák Miloš Šifr, který po Moravčíkovi převzal práci v United Press. V rychlíku 

došlo ke konspirativnímu spojení s lidmi, kteří je měli přepravit přes Dunaj do 

Rakouska. Naneštěstí z toho sešlo. Ve vlaku došlo k nečekané komplikaci v podobě 

jisté paní Machotkové, manželky bývalého generálního tajemníka národně 

socialistické strany Otakara Machotky.
51

 Její muž již úspěšně přešel hranice a paní 

Machotková ho měla společně s třemi dětmi následovat. V Bratislavě se všichni 

potkali s převaděčem v kavárně Slavia, ale ten odmítl děti převést, z důvodu 

                                                           
 

48
 Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Dopis z 12. 3. 1976. 

49
 Jan Kristek (1927-1987), redaktor Československého spisovatele. 

50
 Eva Hejcmanová, rozhovor, Praha, 14. 9. 2012. 

51
 Otakar Machotka (1899-1970), profesor, účastník odboje během nacistické okupace, emigroval do 

USA (1948) a přednášel sociologii na amerických universitách. Stal se členem Královské britské 

společnosti nauk. 
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bezpečnosti ostatních. Došlo k poměrně vyhrocené situaci, která hrozila 

prozrazením a tím pádem i uvězněním všech aktérů. Ivo Moravčík i jeho kamarád 

se poté vrátili s paní Machotkovou zpět do Prahy. Po dvou dnech dostali pokyn, aby 

se všichni přesunuli do Klatov. Nicméně se museli rozdělit. Moravčík a Šifr se 

vydali na cestu jako první. Zde opět ocituji pasáž z dopisu týkající se přechodu 

státní hranice.  

„ oslali nás do Klatov, kde se odehrála poněkud komická událost. Dostali 

jsme totiž pokyn odebrat se do klatovské kavárny Slavie, tam jsme měli poobědvat 

a poté si od číšníka vyžádat šachy a začít hrát.  otom k nám měl kdosi přijít 

a zeptat se nás, jak nám hra jde. Na to jsme měli povalit figurky a říct, že jsme 

připraveni jít. Nápad jistě dobrý, až na to, že kavárna byla zavřená. Naši 

organizátoři zřejmě zapomněli, že je zavírací den. Vlak do Klatov i autobus 

z nádraží byl plný „esenbáků“ a měl jsem trochu obavy, že se některý z nich zeptá, 

kam to jedu s tím ruksakem, ve kterém, jsem měl mimo jiné všelijaká vysvědčení 

a osobní doklady. „Esenbáci“ se naštěstí příliš nezajímali, ale když jsme tam tak 

před tou kavárnou přecházeli, přitočil se k nám nějaký člověk a zeptal se, zda 

nejsme náhodou ti, co tam nahoře mají hrát šachy. Zřejmě jsme tedy příliš 

nenápadní nebyli!“
52

  

Dále jsou Moravčíkovy vzpomínky trochu nejasné, takže se budu držet 

informací vyplývajících z deníku a z dopisů. Následovalo pravděpodobně několik 

dní čekání, během kterých se Miloš Šifr pokusil přejít hranice na vlastní pěst, 

nicméně neuspěl. Naštěstí pro něj se mu podařilo vrátit zpátky do Klatov. Moravčík 

se mezitím ubytoval v hotelu Bílá růže. Konečně došel příkaz k přesunu vlakem. 

„Ve vlaku jsem opět spatřil nejstaršího syna paní Machotkové  avla,
53
teď je myslím 

profesorem psychologie na University of California v Santa Cruz.“
54

  

                                                           
 

52
Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Deník Iva Moravčíka, bez paginace. 

53
 Pavel Machotka (1939) vědec, výzkumník, teoretik a malíř, profesor psychologie a umění na 

Kalifornské universitě Santa Cruz. 
54

 Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Deník Iva Moravčíka, bez paginace. 
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Celá skupina musela čekat několik hodin v jedné z opuštěných chalup. Po 

setmění se vydali se svým průvodcem do lesa. Šlo se celou noc, ale přechod do 

Bavorska se nakonec podařil. Podle zápisků mělo k překročení státní hranice dojít 

blízko obce Folmava. Po rozednění byli všichni účastníci německými pohraničníky 

naloženi na nákladní auto a převezeni do Furth in Waldu. Zde strávili jeden den 

čekání na větší nákladní auto, které je potom přepravilo do amerických kasáren 

blízko Straubingu na Dunaji. Zde sepsali protokol a Američané je poslali dále 

vlakem do Goethe Schule v Regensburgu, kde strávili asi týden. Po pobytu 

v Regensburgu došlo k přesunu do Burgu u Herbornu v Hesensku. Zde byli 

uprchlíci ubytování v prázdné továrně a dostávali pouze minimální příděly potravin. 

Moravčík se zde nezdržel dlouho a brzy odešel do Norimberka, kde si čeští studenti 

sami otevřeli rezidenci v opuštěných kasárnách Wehrmachtu na Furtherstrasse.
55

  

„Hned naproti naší ubikaci stála budova soudu, kde probíhaly po válce 

procesy s nacistickými pohlaváry.“
56

 Moravčík si zde našel místo u americké 

černošské jednotky na bývalém letišti Luftwaffe ve Furthu. Velikou výhodou, jak 

sám vzpomínal, byl teplý oběd každý den. Brzy na to dostal francouzské vízum 

a začátkem srpna odletěl do Paříže.
57

  

Zde potkal po dlouhé době osnovatele celého plánu útěku Jana Bradáče, 

který se dostal do francouzské metropole přes sovětskou zónu. Ivo zde vystupoval 

pod jménem svého dědečka Jindřicha Becka
58

. Jeho začátky ve francouzské 

metropoli nebyly jednoduché. Peníze, které si nechal před cestou zašít do kabátu 

a kalhot, byly za chvíli utraceny a stále u něj přetrvával strach z 

možného pronásledování. Měnil proto velice často svoje adresy a spal po 

náhodných známých. Většina jeho korespondence rodině měla uklidňující charakter 

a bylo zřejmé, že se snažil zakrýt své další plány. V jednom z dopisů popisoval 

svoje těžkosti s vízovou politikou a problém s financováním samotné cesty do 

                                                           
 

55
 Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Deník Iva Moravčíka, bez paginace.  

56
 Tamtéž. 

57
 Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Dopis Ivo Moravčík, 9. 8. 1948. 

58
 Jindřich Beck (1963-1942), zemřel v Terezíně. 
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Ameriky. Lístek stál téměř 1000 dolarů, což bylo na tehdejší dobu asi 50 000 

korun.
59

 V nouzi nejvyšší ale dostal finanční výpomoc od svých přátel z Velké 

Británie. Moravčík si zde také pohrával s myšlenkou dostat i zbytek svojí rodiny za 

hranice. Nakonec tento plán opustil.
60

 

 Po několika týdnech obdržel pozitivní zprávu od Jiřího Brumlíka. Tento 

muž mu vyjednal stipendium přes Masarykův ústav v New Yorku. Ještě před 

odletem do USA si udělal zastávku u příbuzných v Anglii. Dostal od nich potřebné 

finanční prostředky pro cestu za oceán. Nicméně z Anglie nevyrazil na cestu lodí, 

ale letadlem. Důvodem byl čas, který ho poměrně nemilosrdně tlačil. Z Londýna 

odstartoval 5. listopadu a 6. listopadu přistál na letišti v New Yorku.
61

 

 Jako všichni emigranti strávil několik dni na Ellis Islandu, ale díky 

schopnému právníkovi se brzy přesunul do Athens v Ohiu. Zde nastoupil na 

univerzitu. „Athens je malé město čítající okolo 9000 obyvatel a asi 2000 studentů. 

Jiří Brumlík se o mě velice pěkně stará, seznámil mě s panem Hollanderem. Zvláště 

s Hollanderem to bylo radostné shledání, zašli jsme na večeři do luxusní 

restaurace. Jídla tady mají kvantum a vysoké kvality, ale kuchyně je zde jako všude 

ve Státech příšerná. Celou dobu mi vykládal o své práci.  racuje jako dekoratér 

v továrně na křesla a čalouněné zboží. Vydělává krásné peníze přes 100 dolarů 

týdně a zítra si jde koupit nové auto.“
62

  

Jak jsem vyčetl z dopisů, poslaných do Československa koncem roku 1948, 

Ivo Moravčík rychle zapadl mezi českou emigrantskou populaci, jak v městečku 

Athens, tak později i v městě Cleveland. Tou dobou žilo v této metropoli okolo 

60 000 českých emigrantů a většina z nich pracovala v těžkém průmyslu. Mezi ně 

patřil i pan Rynesh, který pozval Moravčíka na několik dní do svého domu. 

Moravčík byl ohromen kvalitou života a majetku tamější dělnické třídy. „ an 

Rynesh pracuje jako instalatér v ocelárně, ale vede se mu skutečně výborně. Vlastní 
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 Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Dopis Ivo Moravčík, 20. 8. 1948. 

60
 Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Dopis Ivo Moravčík, 14. 11. 1948. 

 
61
Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Dopis Ivo Moravčík, 21. 11. 1948. 

62
Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Dopis Ivo Moravčík 7. 12. 1948. 
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sedmipokojový dům, samozřejmě s ústředním topením, elektrickou ledničkou, 

americkou kuchyní, dvě auta, klavír a harmonium, promítací přístroj a dva 

fotoaparáty. Hollender vydělává jako průměrný dělník, ale za tři dny si vydělá na 

oblek a za půl dne na nové boty. Za rok si vydělá na auto a za 10-15 let na nový 

dům. Jelikož je šikovný dotáhl to ve fabrice až na mistra a teď už jen dohlíží na 

ostatní a po nocích studuje žurnalistiku.“
63
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 Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Dopis Ivo Moravčík 15. 12. 1948. 
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2. 3. Ivo Moravčík a jeho univerzitní kariéra 

 

V roce 1950 úspěšně zakončil bakalářské studium ekonomie, ale ještě o rok 

dříve se oženil se svojí první ženou Dorothy Brezinou. Její rodina pocházela 

původem z Česka a řadila se mezi tzv. starousedlíky. Dorothy nicméně strávila celý 

svůj život v Clevelandu.  

Po dokončení bakalářského studia dostal místo asistenta na University of 

Indiana v Bloomingtonu. Zde získal v roce 1951 i svůj titul magistra (Master of 

Arts) a začal pracovat na titulu Doctor of Philosophy (PhD). V roce 1952 přijal 

místo analytika ve výzkumném institutu mezilidských vztahů na Yale University v 

New Haven v Connecticutu. Na začátku roku 1954 obdržel nabídku na pozici 

asistenta profesora ekonomie na Institute of Technology v Detroitu.
64

 V roce 1956 

se však vrátil zpátky na Indiana University a pokračoval ve svém úsilí získat titul 

PhD. Svoje snažení úspěšně zakončil v roce 1959. V následujícím roce dostal pozici 

asistenta profesora ekonomie na Earlham College v Richmondu v Indianě. Zde 

ovšem nepracoval dlouho. Počínaje podzimem roku 1960 získal místo na University 

of Alberta v Edmontonu v Kanadě.  

V polovině roku 1960 se stal aktivním členem Československé společnosti 

pro vědy a umění. V roce 1971 byl jedním ze zakladatelů edmontonské pobočky 

SVU a stal se jejím předsedou a tuto funkci vykonával až do roku 1995, kdy 

odstoupil kvůli nedostatku času a nepřítomnosti v Edmontonu. V roce 1982 se 

rozvedl se svojí první ženou, se kterou měl dvě děti a o tři roky později se oženil 

s Milicou Hasalovou-Švehlovou. Díky svému úsilí dostal dr. Moravčík pozici 

profesora ekonomie na universitě v Albertě. Po několikaleté práci na universitě 

odešel v roce 1992 do zaslouženého důchodu. Ve stejném roce mu Univerzita 

Karlova udělila čestný akademický titul doktora práv.  

Jeho kariéra nezahrnovala pouze práci na Univerzitě a pro SVU. Ivo 

Moravčík se díky šíři svých zájmu stal také členem Kanadské společnosti slavistů 
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 Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Edmonton Journal, stránka „Announcments“, 2009. s. B9. 
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(Canadian Association of Slavists), kde pracoval jako sekretář, účetní a nakonec se 

dostal až na post předsedy. Publikoval mnoho článků týkajících se sovětského 

východoevropského modelu ekonomie.
65

  

2. 4. Ivo Moravčík ve vzpomínkách své manželky Milici Hasalové-Moravčíkové 

 

„Je to přesně rok zpátky, kdy bylo město pokryto sněhem, a foukal studený 

vítr. Byla jsem zavolána do nemocnice, ale přijela jsem už pozdě. Ivo zemřel klidně 

pouze několik minut předtím, než jsem dorazila na místo. Rok už se přehoupnul, ale 

bolestivé vzpomínky na mého muže stále přetrvávají.“
66

 

„Ráda vzpomínám na dobu, kdy byl Ivo důležitou součástí edmontonského 

kulturního dění. Jeho práce pro českou emigrantskou enklávu trvala více než 40 let. 

 o srpnu 1968 byla jeho činnost pozastavena přívalem českých a slovenských 

uprchlíků. Ivo se ihned přihlásil jako dobrovolník, aby jim pomohl začlenit se do 

nové, kulturně odlišné společnosti. Vyzvedával je na letišti, pomáhal jim najít 

ubytování a v případě nouze je nechával přespat u sebe doma. Důležitá byla hlavně 

jeho jazyková výpomoc s překlady osobních dokumentů, které exulanti potřebovali 

pro svůj pobyt na území USA.  

Jeho dobrovolná činnost začala nicméně mnohem dříve. Již v roce 1966 

obdržel jako profesor roční volno (tzv. sabbatical leave), aby mohl rozvíjet svou 

odbornou činnost. Ivo neváhal a okamžitě odletěl do tehdy uvolněných poměrů 

v Československu, kde strávil celý rok na Vysoké škole ekonomické v Praze a zařídil 

pozvánku do Kanady pro své dva tehdejší studenty. Šlo o jakýsi druh grantu 

vydaného kanadskou univerzitou v Albertě. Jedním ze studentů byl i Ben Korda, 

který nakonec zůstal jako pracovník na zmíněné univerzitě až do svého důchodu. 

Tím ovšem Ivova dobrovolná činnost neskončila. V roce 1968 se mu podařilo 

zařídit stipendium pro velké množství studentů z Vysoké školy ekonomické. Ti díky 
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 Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Výstřižek z novin Edmonton Journal, článek „Obituaries“, 6. 3. 

2009. s. 9. 
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 Osobní archiv: Eva Hejcmanová. dopis, 2009. 
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svému zaměření měli velikou naději se uplatnit v zahraničí. Všem se to také 

podařilo a zůstali v Kanadě. Nicméně jeden z nich po dvou letech studia změnil svůj 

názor a vrátil se zpět. Byl to Karel Dyba,
67
který pracoval po dva roky v Albertě jako 

Ivův asistent.“
68

 

  

                                                           
 

67
 Karel Dyba (1940), český ekonom, politik ODS a ministr financí vlády České republiky. 

68
 Milica Hasalová-Moravčíková, rozhovor, Praha, 15. 10. 2012. 



 

 - 28 -   

 

 

2. 4. 1. Problémy s vízy v 70. letech 

 

Ivo Moravčík s hořkostí vzpomínal na dobu, kdy mu na konzulátu v 

Montrealu zamítli jeho žádost o vízum do Československa.„ sal jsem jim, aby mi 

poslali formuláře s žádostí o visum. Ještě jsem je ani nevyplnil a už jsem od nich 

dostal velmi strohý dopis, ve kterém mi sdělují, že visum nedostanu. Můj kolega Ben 

Korda mi radil, abych se obrátil na U.S. State Department, že prý mezi USA 

a Československem existuje reciproční dohoda a těm pánům, kteří jsou v Praze u 

moci, záleží na Americe víc než na Kanadě. Ovšem velké naděje do toho 

nevkládám.“
69

 

Moravčík byl velice zběhlým a překvapivě úspěšným žadatelem o víza. Pouze 

několikrát v 70. letech se stalo, že byla jeho žádost zamítnuta. Jak sám vzpomínal: 

„V roce 1976 to byla ostuda, protože jsem měl odletět do Československa se 

skupinou studentů. Byl to tzv. Travel course do východní Evropy. Organizoval to 

jeden kolega z katedry slavistiky, který měl s nimi nejdříve jet do  olska a já na ně 

měl čekat v Praze.“
70

 Nicméně „zbavit se“ prof. Moravčíka nebylo jednoduché. Při 

prvním zamítnutí přeposlal svojí žádost o vízum do Frankfurtu a podruhé do 

Londýna, kde byly obě kladně vyřízeny. V roce 1975 se odvolal a v Praze svoje 

stanovisko překvapivě změnili a cesta do rodné země se mu otevřela. V roce 1979 

hodlal podat další žádost o povolení k pobytu na území Československa, ale jak píše 

v dopise z 6. ledna 1979: „Hospodářský zázrak (Wirtschaftswunder) z první 

poloviny 70. let zřejmě pohasl, opozice trvá, a jestřábi u moci stále sílí. Celkem 

jsem pesimista.“
71

 Jeho podezření se skutečně potvrdilo. Jeho žádost byla zamítnuta 

hned první instancí. 
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 Osobní archiv: Milica Hasalová-Moravčíková. Žádost o udělení víz z let: 1973,1975,1976. 

70
 Osobní archiv: Milica Hasalová-Moravčíková. Ivo Moravčík, deník.  
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 Osobní archiv: Eva Hejcmanová. Dopis, 6. 1. 1979. 



 

 - 29 -   

 

 

2. 4. 2. Literární a zájmová činnost Iva Moravčíka 

 

Kromě SVU se stal Moravčík aktivním členem i v několika dalších 

organizacích, například v již zmíněné Kanadské společnosti slavistů. Za svůj 

literární cíl si vytyčil překlad ekonomického díla Karla Engliše s názvem 

„Economic Systems“. Kniha byla úspěšně vydána v roce 1984 pod hlavičkou 

SVU.
72

  

Díky jazykovému citu nepředstavovaly překlady knih pro Iva žádný 

problém. Jeho částečně židovský původ ovlivnil jeho vztah k židovskému národu 

a kultuře. Rozhodl se proto přeložit knihu Tomáše Pěkného s názvem Historie Židů 

v Čechách a na Moravě a opět uspěl i s jejím publikováním. 

Velmi si také užíval vřelý společenský život v Edmontonu. Díky velké 

emigrantské komunitě Čechů a Slováků se zde cítil jako doma. Nedaleko jeho domu 

byl veřejný park neoficiálně překřtěn na Moravčíkovu louku, kam jeho krajané 

chodili hrát volejbal. Pokud mám říci něco o jeho koníčcích, nesmím vynechat ani 

rybaření společně se stanováním v přírodě. Ivo před válkou navštěvoval skautský 

oddíl a nadšení pro turistiku mu zůstalo. Společnost při rybaření mu dělali například 

Will Reese
73

 a Peter Schubert
74

. Na dlouhé výlety do hor chodil se svým 

nerozlučným kamarádem Jiřím Krausem.
75

Ivo také velmi rád a často bavil své 

přátele hrou na housle a harmoniku. Jako profesor ekonomie měl hluboce 

zakořeněný vztah k četbě stejně jako k otevřené diskusi. V jeho domě se velmi 

často odehrávaly vzrušené debaty týkající se politické situace, kultury, ekonomie 

a politiky. Šlo vždy o úzký okruh známých, které Ivo nazýval „ gentlemen´s ride“. 

Mezi zakládající členy můžeme zařadit Jiřího Traxlera,
76

 Jiřího Krupičku
77

 a Jiřího 
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Krause. Petr Schubert jako nejmladší člen byl přibrán do této společnosti až po 

svém odchodu do důchodu. Ivo skupinku, která se začala pravidelně scházet každý 

pátek, překřtil na „Pátečníky“ podle prvorepublikové skupiny okolo Karla Čapka.
78

 

„Když jsem před 25 lety přijela z Washingtonu, měla jsem již za sebou 

zkušenosti jako předsedkyně centrály SVU
79
. Do edmontonské pobočky jsem pod 

Ivovým vedením vlila nový život. Skomírající organizace začala aktivně sponzorovat 

baletní vystoupení, která se stala mezi československou komunitou v Kanadě velice 

populární. Společně s Ivovým odchodem do důchodu v roce 1992
80

 skončila jeho 

práce jako předsedy SVU.  odle jeho vlastních slov už se za celý život napracoval 

dost a rozhodl se věnovat své další zálibě, a tou bylo cestování.  ravidelně 

navštěvoval svoje děti v Honolulu a oni nás na oplátku navštěvovali na Maui.
81

 

 o sametové revoluci jsme jezdili do Čech pravidelně. Ivo strávil několik 

nezapomenutelných týdnů v bytě nedaleko Národního divadla, ale hlavní cílem jeho 

návštěv byla rodina jeho sestry Evy. Jelikož byl velikým nadšencem opery,  raha 

mu byla v tomto ohledu město zaslíbené. Nevynechal jedinou příležitost navštívit 

operu Don Giovanni, která patřila k jeho nejoblíbenějším, a proto jí navštívil v 

několika různých provedeních. Velmi rád poté srovnával kvalitu děl, jež shlédl 

v Blaisdell Auditoriu v Honolulu nebo v Edmontonu s českými inscenacemi.“
82

  

Cituji z jeho dopisu sestře z 6. ledna 1979. Zde popisuje své kulturní 

zážitky. „Za celou dobu své života v Edmontonu jsem byl na baletu snad jednou či 

dvakrát a to byl myslím The Royal Winnipeg Ballet. Šlo o klasické hry Swan Lake 

nebo Les Sylphides. Tady ve městě je krásné Jubilee Auditorium, kde se konaly 

všechny koncerty včetně Edmonton Symphony. Abych ti přiblížil, co to Jubilee 

Auditorium je, tak jde o universitní campus. Dále zde můžeš navštívit relativně 
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novou koncertní halu Winspear Auditorium v downtownu a potom jedno stálé 

divadlo, The Citadel, do kterého míváme normálně předplatné. Samozřejmě jsou 

zde i menší divadla jako je Supper theatre, kde dávají typické věci od Neila Simona, 

ve kterých hostuje vždy nějaká hollywoodská nebo evropská hvězda.“
83

 

Ivo Moravčík však vždy preferoval divadelní kulturu českých zemí před 

kulturou, se kterou se setkal v Kanadě a USA. Pamatuju si, jak nám vyprávěl 

o svých návštěvách Národního divadla ještě v době války, kdy tam chodil na 

Louskáčka a Nedbalovu pohádku o Honzovi. Vždy na to vzpomínal jako na 

vynikající období českého divadla, i když se hrávali hlavně němečtí klasici jako 

Goethe a Schiller. Další příklad, který s oblibou uváděl, byla návštěva divadla 

během jeho pobytu v Praze na zvláštní akademické vízum v roce 1969. V tomto 

roce navštívil Stavovské divadlo společně se svými dětmi, Filipem a Evou. Šlo 

o hru Fiddler on the roof tedy Šumař na střeše, v níž roli rabína hrál Eduard Kohout 

a Ladislav Pešek měl roli Tovie. Jak s pýchou vzpomínal, jeho dětem se představení 

velice líbilo, i když uměly česky jenom velice málo. Stejné zkušenosti měl i 

s operou Don Giovani v roce 1967. Obě hry považoval za skvosty, ale hlavní kouzlo 

pro něj tkvělo v místu, kde byly uvedeny.
84

 

2. 5. Založení a činnost edmontonské pobočky 

 

Ivo jako stálý člen SVU založil v roce 1972 pobočku SVU v Edmontonu 

a stal se jejím předsedou. K tomuto cíli však nevedla snadná cesta a uskupení se 

formovalo velice pozvolna, a proto rok 1972 může být poněkud zavádějící. 

Zpočátku šlo totiž pouze o malou skupinku intelektuálů, která se pravidelně 

scházela u Iva Moravčíka doma. Mezi nimi byl například dr. Jiří Krupička, Zdeněk 

Eisenstein, Jiří Traxler, Petr Schubert a další. Jak vzpomíná Milica Hasalová-

Moravčíková: „Tyto „pánské jízdy“ až postupně přerostly v chuť udělat něco víc 

pro české emigranty. Ivo byl rozený organizátor, a tak netrvalo dlouho a zhostil se 
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všech administrativních úkolů spojených s registrací společnosti a jejího přidružení 

k SVU.“ P. Jelen vzpomíná: „Ivo Moravčík neměl ve zvyku vést dlouhé debaty 

o problémech, ale řešil je promptně a rázně, tak jak mu velelo jeho srdce právníka 

a ekonoma. Bez jeho rázného přístupu by těžko vznikla životaschopná 

organizace.“
85

 Podařilo se mi nashromáždit poměrně málo materiálů vztahujících se 

k počátkům pobočky. Jde převážně o krátké pozvánky na hlavičkovém papíře, které 

zvou zájemce na nejrůznější kulturní akce.  

Skupina jako strukturovaný celek začala ovšem působit až v roce 1983. Její 

členové se sešli poprvé po letních prázdninách (1983) k tzv. „Učenému hádání.“ 

Celá akce se odehrála 19. října 1983 na katedře ekonomie na University of Alberta 

a tématem řízené debaty se stala existence či neexistence národní povahy. 

Moderátorem byl slavný český geolog dr. Jiří Krupička, jež tou dobou přednášel na 

katedře geologie téže univerzity.
86

 

Na podzim se schůzka opakovala a diskutovalo se zejména o nápadech na 

budoucí činnost. Zahájilo se přednáškou dr. Slavoje Hontela s názvem „Stárnutí 

jednotlivce a stárnutí národa.“ Do konce roku následovalo ještě několik přednášek 

a všechny sklidily zasloužený úspěch. Alespoň letmo zmíním prezentace dr. Petra 

Miřejovského o česko-německých vztazích v 19. a 20. století
87

 a diskusi 

o Drtinových pamětech s názvem „Československo, můj osud“, které sepsal Pavel 

Svatý.
88

 Úlohy moderátora se zhostil slavný inženýr a stavitel tunelů Zdeněk 

Eisenstein, jeden ze zakládajících členů edmontonské pobočky. Ve zmíněné době 

působil jako vyučující na katedře Civil Engineering.
89

 

Z výroční zprávy z roku 1984 můžeme zjistit, kdo ze členů zasedal 

v předsednictvu edmontonské pobočky. Jako předseda je zde uveden dr. Ivo 
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Moravčík, pokladníkem je dr. Peter Schubert a post sekretářky vykonávala Irena 

Boultonová. Pro zajímavost vyberu pouze některé z uskutečněných akcí: 6. 

listopadu 1984 měl dr. Jiří Krupička prezentaci na téma „Čeština-součást 

evropského jazykového společenství.“ o měsíc později se konala mezi členy velice 

oblíbená „Wine and Cheese  party“. Šlo o neformální setkání v domě jednoho ze 

stálých členů, jež bylo spjaté s dobrým jídlem a pitím. Následující příležitost 

k setkání se naskytla 25. února 1985 při přednášce Petra Schuberta o součastné 

české literatuře. 24. dubna 1985 mohla skupina přivítat zahraničního hosta 

Vladimíra Škutinu, který pro zájemce uspořádal besedu. Za pozornost stojí také 

prezentace Evy Hontelové o vývoji abstraktního umění v Rusku a diskuze 

s Davidem Scheffelem na téma „Ruští Staroobřadci (Rozkolníci) v Rusku.“
90

   

          

2. 5. 1. Program edmontonské pobočky SVU (1987-1991) 

 

V tomto období byla pobočka SVU již plně rozvinuta a schopna 

samostatného fungování. Neocenitelný impuls přišel v podobě Milici Hasalové-

Moravčíkové, jež se pevně chopila organizace kulturních akcí, zejména plesů 

a tanečních vystoupení.  

Kapitola je chronologicky uspořádána a klade důraz zejména na akce, 

kterých se účastnili manželé Moravčíkovi. Dne 25. září 1987 uspořádala pobočka 

v Edmontonu večer vzpomínek na 50. výročí úmrtí Tomáše G. Masaryka. Po 

úvodním slovu dr. Iva Moravčíka, ve které zdůraznil Masarykův odkaz, zazněla 

Masarykova oblíbená národní píseň „Teče voda, teče“, po které Milica Hasalová-

Moravčíková přednesla báseň Jaroslava Seiferta „To kalné ráno“, dále se četly 

pasáže z knihy Hovory s TGM. Přes padesát účastníků vzpomínkového večera si též 

vyslechlo zvukový záznam projevu TGM k 10. výročí založení Československé 

republiky. Celá akce byla zakončena státní hymnou, jež zazněla v přednáškové síni 
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v Henry Marshall Tory Building na University of Alberta. Celý prostor byl nasycen 

Masarykovskými ideály také díky unikátní výzdobě. Jedním z artiklů byl i 

Masarykův portrét zapůjčený Ignácem Herckovičem. Od 8. do 25. září téhož roku 

uspořádali dr. Ivo Moravčík spolu s dr. Petrem Schubertem výstavu, která 

pojednávala o činech výše zmíněného velikána.  

V říjnu se konal koncert u příležitosti 200-stého výročí premiéry „Don 

Giovanni“. Na zmíněnou akci dorazilo asi 75 lidí, promluvil zde vedoucí katedry dr. 

Alfréd Fisher a byl přečten referát paní Dagmar White s názvem „Mozart a Praha“. 

Řada účastníků se později sešla v bytě manželů Moravčíkových s Josefem 

Škvoreckým, jenž byl ten večer zrovna v Edmontonu. 

V listopadu 1987 uspořádala skupina První československý representační 

ples v hotelu Four Seasons pod záštitou starosty města Edmontonu Laurence 

Decore. Předtančení si vzala na starost Milica Hasalová-Moravčíková a nastudovala 

Dvořákovu polonézu v Es-moll. Ples sklidil veliký úspěch. Na parketu se 

představilo 16 mladých lidí, z toho 13 mělo český původ. K tanci hrál třicetičlenný 

orchestr The Academy Strings. Dalším bodem programu bylo předvedení České 

besedy, která si vyvolala bouřlivý potlesk 180 diváků. Vzpomínka byla také 

věnována dvěma významným Čechům světového významu Tomášovi Baťovi 

a Josefu Škvoreckému. Zodpovědnost za ples na sebe vzaly Věra Krausová a Milica 

Hasalová-Moravčíková.
91

 

Při příležitostí získání titulu PhD. v lednu1988 uspořádali manželé Helena 

a Arnošt Horákovi přednášku o problematice genetických informací a jejich 

praktickém využití. O měsíc později promluvil Ing. Arch. Jaromír Stříbrný 

o „Emigrantech v českých dějinách“. Výčet všech přednášek nebudu uvádět, ale 

zaměřím se pouze na nejdůležitější z nich. Mezi ně patří bezpochyby přednáška 

prof. ing. dr. Pavla Jelena na téma „Technological Innovation in the Food Industry: 

Is It Good or Bad for Us? Aneb proč tady nadávají potravinářům?“ 
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Úspěšný rok byl zakončen valným shromážděním a 1. výročním banketem. 

V pátek 6. května 1988 valné shromáždění zvolilo předsednictvo a výbor. 

Předsedou se stal dr. Ivo Moravčík a jednatelem jeho žena Milica Hasalová-

Moravčíková. Následný program po schůzi byl obohacen tanečním číslem sester 

Mariánových. Sandra a Patricie nacvičily po tuto zvláštní příležitost Smetanovu 

polku Našim děvám a Hornickou polku. Choreografie se opět s velkým úspěchem 

zhostila nově zvolená jednatelka paní Milica Hasalová-Moravčíková. Slavnostní 

řečník večera, prof. Ivan Sviták, měl veliký úspěch se svojí přednáškou „První Češi 

v Americe.“
92

 

Ivo Moravčík se zúčastnil 14. kongresu SVU ve Washingtonu, kde přečetl 

několik referátů jako například „Srovnání zemědělství Francie a západního 

Německa se zemědělstvím ve Východní Evropě“.
93

 21. září uspořádala pobočka 

SVU vzpomínkové pásmo na první republiku. Milica Hasalová-Moravčíková zde 

přečetla několik částí z knih „Masarykův Triumf“ a „Budování státu“, dále pod 

taktovkou Václava Poláška zarecitovala básně Viktora Dyka a Františka Halase. 

 V říjnu uspořádalo SVU Druhý československý representační ples. Do čela 

předsednictva výboru pro organizaci plesu byla zvolena Milica Hasalová-

Moravčíková. Ta také sehnala 24 tanečníků českého původu na předtančení. Šlo 

o kusy Slavnostní pochod z „Rusalky“ a Dvořákovu polonézu. Za svoji píli byla 

Moravčíková odměněna originálním talířem a básní složenou J. Stříbrným. Básník 

neopomenul zdůraznit, kdo je zodpovědný za hladký průběh celého plesu.
94

  

Edmonton Journal jeden ze dvou edmontonských deníků věnoval značnou 

pozornost Československu a to zásluhou vynikajícího žurnalisty Petra Adlera. Ten 

19. února 1989 napsal do zmíněných novin dlouhý článek s názvem Escape from 
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Auschwitz.
95

 Jedná se o útěk dvou slovenských židů z Osvětimi Rudolfa Vrby 

a Alfreda Wetlera, který se odehrál 7. dubna 1944.  

Na valné hromadě 19. dubna 1989 byl znovu zvolen výbor v následujícím 

složení dr. Ivo Moravčík-předseda, Jaromír Stříbrný-místopředseda a Milica 

Hasalová-Moravčíková jako jednatelka. Jana Eisensteinová dostala funkci 

pokladníka. Koncem dubna se konal druhý výroční banket v Royal Glenora Club, 

kam byl pozván jako hlavní řečník Jaroslav Drábek z Vancouveru s přednáškou 

„Poklusem třemi literaturami“. Drábek také absolvoval přednášku na University of 

Alberta a při této příležitosti přečetl svojí krátkou povídku Pensacola a promítl film 

My Father´s Return to Auschwitz.
96

 

11. listopadu 1989 uspořádala pobočka SVU Edmonton Třetí 

československý representační ples v hotelu Chateau Lacombe. Noviny Edmonton 

Sun popsaly celou akci takto: „Thanks to the magnificent organizational effort of its 

chairman, Milica Hasalova-Moravcik, last week-end´s Czechoslovak Gala Ball was 

a roaming success. In support of cultural, education and charitable programs, the 

third annual gala was truly one of the most lovely society balls ever held in the 

city.“
97

 

Redakce Zpráv SVU také osobně poblahopřála a vyjádřila podporu na 

stránkách svého periodika.
98

Další ples, na kterém mohla Moravčíková předvést své 

organizační schopnosti, se uskutečnil 10. listopadu 1990. Jak už je zmíněno 

v pozvánce, ples se stal, jakýmsi zlatým hřebem společenské a kulturní scény 

v Edmontonu.
99

Na ples dorazilo okolo 150 návštěvníků, včetně primátorky 
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Edmontonu Jany Reimer. Přišlo také více Kanaďanů, než tomu bývalo v minulosti. 

Plesu předcházela recepce během které, proběhl přípitek pro anglickou královnu. 

V uvítacím proslovu pak dr. Ivo Moravčík přečetl dopis redaktora Zpráv SVU, dr. 

Andreje Eliáše. Ten napsal, že edmontonský ples SVU se stal světoznámým. Dále 

dr. Moravčík oznámil stipendia a ceny, které SVU udělilo v uplynulém roce. 

Nakonec oznámil, že příští rok, při oslavách 150-ti letého výročí narození Antonína 

Dvořáka, předá SVU speciální dar provincii. Šlo o bronzovou bustu výše 

zmíněného skladatele vytvořenou sochařem Josefem Mařatkou. 

Po úvodním slovu Iva Moravčíka následovalo tradiční vystoupení 

debutantek a předtančení. Dvořákovu polonézu nacvičila jako vždy Milica 

Hasalová-Moravčíková. Všichni účastníci plesu byli na závěr plesu obdarováni 

vinnými sklínkami, které pocházely přímo z moravských sklepů. Většina účastníků 

považovala ples za vůbec nejlepší akci pobočky SVU. Nemalou zásluhu na tom měl 

Milan Vosáhlo, v době plesu odborník na počítačovou techniku, který vytvořil 

osobní pozvánky a vysoce kvalitní vzpomínkový program s články Jiřího Krupičky 

a Iva Moravčíka. 

Nejvíce se ovšem o úspěch plesu zasloužila předsedkyně plesového výboru 

Milica H. Moravčíková, která dle slov ostatních pracovala neúnavně, iniciativně 

a obětavě.
100

 

Nedlouho po plese byla činnost všech poboček utlumena hromadným 

exodem zpět do vlasti, a tak došlo k obnovení činnosti až 28. září 1990. Manželé 

Moravčíkovi se zúčastnili 15. mezinárodního kongresu SVU v Torontu, kde se 

seznámili s českým spisovatelem Miroslavem Ivanovem, kterého pozvali na víkend 

do Edmontonu. Na valném shromáždění 26. října 1990 došlo k volbě nového 

výboru. Post předsedy obhájil, jako už po několikáté, prof. Ivo Moravčík. Jeho 

manželka tentokrát nedostala funkci jednatele, ale zařadila se mezi členy výboru.
101
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Květen a červen roku 1991 se odehrál ve znamení vzrušených diskusí nad 

československým zákonem o mimosoudních restitucích. Poslední počin pobočky 

v tomto roce bylo vyhlášení soutěže o nejlepší esej na téma „Československé dějiny 

hospodářství, politiky, hudby a vědy“. Soutěž byla vyhrazena mladým lidem do 25 

let. Finanční ohodnocení prvního místa zůstalo stejné od plesu v roce 1990. Šlo 

o částku 600 dolarů, která se rozdělila mezi první tři místa.
102

 

Touto informací bych uzavřel činnost pobočky SVU Edmontonu v době 

předsednictví Iva Moravčíka. Odpovědnost za její fungování ležela už od počátku 

pouze na jeho bedrech, i když z dobových pramenů můžeme vyčíst, že na její 

provoz nebyl sám.  Jak je už zmíněno výše, po jeho odchodu do penze se role 

předsedy zhostil prof. Pavel Jelen. Ten mi během našeho krátkého rozhovoru 

potvrdil, že kdyby nebylo I. Moravčíka, nikdy by žádná pobočka SVU nevznikla.
103
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3. Generál Antonín Hasal a jeho rodina 

 

3. 1. Činnost generála Antonína Hasala před, během a po 1. světové válce. 

 

„Nemůžu zapomenout na minulé dny, kdy jsem jako student navštěvoval 

Vyšší reálné gymnázium v Rakovníku. Vzpomínám s radostí na tyto časy dávno 

zašlé, na své spolužáky a na staré město, které se stalo rodištěm mnoha kulturních 

velikánů. Avšak musím se přiznat, že již od počátku mi poklidný život v tomto malém 

městě  připadal příliš fádní.  Život zde sice plynul mírumilovným tempem, ale 

postrádal náboj a dobrodružství, které jsem já tak toužil zažít. Střední škola mi 

dostatečně rozšířila obzory a právě díky mým učitelům jsem začal přemýšlet 

o odchodu do zahraničí. Nakonec jsem si za místo pobytu vybral carské Rusko...“
104

 

 

Tato slova pronesl generál Hasal, ministr dopravy, při příležitosti udělení čestného 

občanství města Rakovníka 5. května 1946.
105

   

 

Antonín Bohumil Hasal se narodil 7. ledna 1893 v Nové Huti pod Nižborem 

v Čechách. Po ukončení obecné a měšťanské školy nastoupil na Vyšší reálné 

gymnázium v Rakovníku, kde v roce 1912 úspěšně složil maturitu. Po absolvování 

vojenské školy sloužil jako důstojník v rakouskou-uherské armádě v 7. praporu 

polních myslivců s prezenčním umístěním v Terstu. Následně byl přeložen do 

zálohy a v roce 1913 odjel k příbuzným do Ruska, kde získal místo účetního v 

továrně v Osnikách ve Volyni. Zpočátku narážel na drobné jazykové potíže, přece 

jen nebyl na nové prostředí ještě zvyklý.
106

 Zde ho také zastihlo vyhlášení 1. 

světové války.
107
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Hasal byl povolán v hodnosti podporučíka do rakousko-uherské armády. 

Nicméně již 22. srpna 1914 podal přihlášku do České družiny a hned o dva dny 

později se zúčastnil obléhání pevnosti Przemysl. V květnu 1916 byl svědkem 

prudkých bojů v Haliči, Pinských močálech a na Ukrajině.
108

 O rok později dostal 

místo v sestavě 2. čs. střeleckého pluku a v dubnu téhož roku se stal členem komise 

pro nábor dobrovolníků.
109

 V roce 1917 byl poslán jako velitel roty do Kyjeva, kde 

měl za úkol pomoct při potlačování bolševického povstání.
110

 Jeho pluk utrpěl při 

boji vážné ztráty. Pro mladého důstojníka šlo o vůbec první, ale rozhodně ne 

o poslední konflikt s bolševiky.  

Únor 1918 ho zastihl na západní Sibiři blízko Simbirska. Během ostré 

šarvátky s komunisty utrpěl zranění hlavy, pravděpodobně od šrapnelu. Bez ohledu 

na zranění pokračoval v boji a společně se svým praporem nakonec donutil 

nepřítele k ústupu.
111

 Za svoje hrdinské nasazení získal později hodnost velitele 

praporu 2. čs. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad a jeho velitelské schopnosti byly 

dále prověřovány u Belebeje, Bugulmy a v okolí Irkutska.  

Poté co se Leninovo Rusko rozhodlo vystoupit z války, musel A. Hasal 

podstoupit společně se svým útvarem dlouhou sibiřskou anabázi do přístavu 

Vladivostok. Nakonec se v dubnu 1920 dostal do Československa a i nadále působil 

jako velitel 2. československého pluku Jiřího z Poděbrad, posádkou v Litoměřicích 

a to v hodnosti podplukovníka (květen 1920).
112

 V této době se seznámil i se svojí 

budoucí ženou Josefou Skořepovou,
113

s níž měl čtyři děti.
114

 Ta studovala 

v Litoměřicích němčinu a bydlela u své vdané sestry Elišky Sábové
115

. K 

prvnímu setkání došlo na sokolském plese, kam byli oba dotyční pozváni.“Moje 
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maminka vždycky s pýchou v hlase vzpomínala, jak všechny matky svoje dcery 

načechrávaly, aby si jich mladý důstojník všiml, ale on měl oči pouze pro ni.“
116

 

Rok 1921 byl klíčový ve formování jeho vojenské a politické kariéry. o rok 

dříve (1920) došlo k násilnému odtržení radikálního křídla od sociálních demokratů. 

Nově zformovaná krajní levice chtěla dokázat svojí důležitost uspořádáním 

generální stávky v několika československých regionech hlavně na Kladně, v Plzni, 

Duchcově, Oslavanech, Moravské Ostravě atd. Podplukovník Hasal měl za úkol 

zvládnout nepřehlednou situaci v Kladně. K dispozici dostal čtyři pěchotní oddíly 

a jeden jezdecký pluk. Celý konflikt se mu podařilo zažehnat a odvrátit mírovou 

cestou, avšak komunisté si již tenkrát zapsali jméno Hasal na listinu 

„nespolehlivých osob“.
117

  

V údobí 1920-38 sloužil Antonín Hasal pět let jako velitel pluku pěchoty 

a zároveň vedl výcvikový kurz velitelů pluku. Sloužil pak tři roky jako přednosta 

odboru pěších divizích na ministerstvu obrany.
118

  

Pokud se na toto období zaměřím podrobněji, tak 1. listopadu 1925 se stal velitelem 

7. pěší brigády v Josefově a v prosinci 1929 je převeden na MNO (Ministerstvo 

národní obrany) a stal se přednostou oddělení pěšího vojska.
119

 Jeho kariéra ovšem 

vyžadovala neustálé zvyšování kvalifikace, a proto v roce 1926 odjel na tři měsíce 

do Versailles na intenzivní kurz pro generály a plukovníky. Dále absolvoval 

vysokou školu vojenství v Praze a díky úspěšnému zakončení dostal v roce 1933 

místo velitele 6. divize v Brně.
120

 Vzhledem ke své nové pozici se přestěhoval do 

brněnských kasáren, kde byl o necelý rok později 1. ledna 1934 povýšen do 

hodnosti divizního generála a v říjnu téhož roku oficiálně jmenován velitelem III. 

sboru. O tři roky později se stal zemským vojenským velitelem v Brně, avšak kvůli 
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mobilizaci mu bylo opět změněno působiště a 3. září 1938 dostal velice prestižní 

nicméně náročnou úlohu velitele hraničního pásma XIV.
121

  

3. 2. Rodina Hasalova za 1. republiky ve vzpomínkách Milici Hasalové-

Moravčíkové 

 

Milica se narodila 12. dubna 1933 v Praze v nemocnici na Homolce 

v tehdejším SANOPS, jako nejmladší dcera Antonína a Josefy Hasalových. Jejím 

porodníkem se stal Dr. Karel Steinbach
122

, jenž později, stejně jako Hasalovi, 

emigroval do USA. Dostala jméno Milica Jelizaveta Hermína Hasalová a za kmotru 

jí šla primabalerína Národního divadla v Praze Jelizaveta Nikolská.
123

 

 Ke křtu novorozeněte nedošlo v katolickém kostele, ale rodiče vybrali pro 

všechny své děti církev československou, která byla v té době mezi lidmi velice 

populární, díky své pronárodní orientaci. Je zajímavé, že oba rodiče pocházeli 

původně z katolických rodin, nicméně v pozdějších letech oba konvertovali k jiné 

církvi.
124

  

Prvním domovem Milici Hasalové se tak staly Masarykovy kasárny v Brně, 

Chodská 2, kde rodina obývala druhé patro.  Milica Hasalová-Moravčíková 

vzpomíná: „Narodila jsem se do milující a fungující rodiny. Vojenská hodnost 

našeho otce nám zajišťovala prominentní sociální status. Díky tomu nám rodiče 

mohli zajistit vychovatelky a pečovatelky z pohraničí, které mluvily buď německy, 

nebo francouzsky. Mojí matce dále pomáhalo s domácností několik mladých 

pomocnic a otec měl díky své funkci k dispozici i osobního tajemníka, který se staral 

o všechny neodkladné záležitosti. Vzpomínám si na něj velice dobře, jmenoval se 

Otto Prokop a už v mém raném dětství jsme se stali dobrými přáteli. Sice jsem měla 
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několik vychovatelek a pečovatelek, ale byl to právě on, kdo mě naučil zavazovat si 

tkaničky a udělal mi ze dřeva první luk. Také během internace mojí rodiny za války 

mi poskytl možnost strávit letní měsíce s ním a jeho ženou na farmě v Rapoticích u 

Brna.“
125

  

 Generál Hasal se plně věnoval svojí vojenské kariéře a službu vlasti stavěl 

nade vše. Když byl povýšen na divizního generála, došlo k dalšímu stěhování. 

„Nový byt pro nás nepředstavoval rozhodně žádný problém, šlo o krásný, rozlehlý 

a štukovaný obytný prostor v nově zrekonstruovaných kasárnách.“
126

Byt se skládal 

z několika vzdušných místností, včetně společenského salónku, určenému pro 

reprezentativní účely. Vše korespondovalo s novou funkcí divizního generála 

a s nárůstem jeho oficiálních povinností. „Na náš nový domov mám několik letmých 

vzpomínek. Vybavuji si například vysoké sloupky, které sloužily jako přirozené 

překážky pro jízdu na tříkolce.  amatuji si také na událost, kdy do našeho domu 

přišli vysoce postavení důstojníci. Jejich vojenské boty dělaly na naší perfektně 

naleštěné podlaze šedivé šmouhy. Silný smysl pro pořádek zděděný po otci mi 

nedovolil nechat špinavou podlahu po vojenských holínkách jen tak. Když důstojníci 

korzovali po místnosti, následovala jsem je s rukama za zády a s nasupeným 

výrazem ve svých malých bačkorách a pokaždé když se někde objevila špína, utřela 

jsem jí svojí měkkou podrážkou. Výjev to musel být určitě komický, takže se nakonec 

na mě nikdo nezlobil.“
127

  

Josefa Hasalová podle výpovědí dcer plnila vzorně úlohu pečovatelky 

a vychovatelky tří dětí a samozřejmě reprezentativní funkci manželky vysokého 

důstojníka. Skvěle hrála na housle a s nadšením cvičila v místní sokolské 

organizaci, kde se naplno projevovalo její nadšení pro patriotismus. Vždy se snažila 

vychovávat své děti k disciplíně, samostatnosti a k lásce k vlasti.
128

 „Velice ráda 

vzpomínám na pravidelné nákupy, na které jsem doprovázela svojí maminku. 
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Nevlastnili jsme ledničku, a tak se nákup čerstvých potravin pro nás stal každodenní 

rutinou. Velice často jsme také chodili společně s mojí babičkou z matčiny strany do 

parku, který se nazýval Lužánky. S láskou vzpomínám na slunné bezstarostné dny, 

kdy všechno kvetlo, a já si od babičky nechala předčítat z knih.  řes léto moje 

rodina jezdila na několik týdnů k moři, většinou do Rumunska. Jednou jsme zde 

potkali i mojí kmotru Jelizavetu Nikolskou, která zde byla spolu se svojí matkou 

a tanečním partnerem André Drozdovem. Dosud mám společnou fotku, na které se 

opalujeme na veliké plachetnici.  řes zimu naše rodina holdovala vášnivě lyžování. 

Tento sport byl poměrně neobvyklý v tehdejší době, ale můj otec ho měl velice rád, 

a proto jsme často trávili Nový rok v Krkonoších v chatě, kterou poskytovala 

armáda svým důstojníkům.  ouze příležitostně se stalo, že si na mě můj otec udělal 

čas a vyrazili jsme na procházku. Hrozně se mi líbila jeho vycházková uniforma, 

ověšená různými medailemi a vyznamenáními. Dále s sebou nosil také šavli 

a vycházkové rukavice. Užívala jsem si ten pocit, když nás zdravili všichni vojáci 

a důstojníci, které jsme na vycházce potkali“.
129

  

 Navštěvování mateřských škol nebylo v této době součástí výukového 

systému, přesto Milica navštěvovala francouzskou mateřskou školu. „Moc si z ní 

nepamatuji, akorát vím, jak jsme na velkém dvoře skákaly panáka ve 

francouzštině.“
130

 Rodina Hasalových žila životem vyšší střední třídy. Ze 

vzpomínek obou sester je patrné, že měly krásné a klidné dětství. O to horší šok pro 

ně byl vpád německých vojsk, další nucená Hasalova emigrace a následná internace 

většiny rodiny v pracovním táboře. V několika málo dnech přišla rodina o vše, co 

měla a naděje, že se vše zlomí, byla zpočátku velmi mizivá. 
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3. 3. Osudy rodiny Hasalových na začátku druhé světové války. 

 

V březnu 1939, po okupaci Československa Hitlerem, došlo k rozpuštění III. 

brněnského sboru a generál Hasal odešel nuceně do penze. Rodina se přestěhovala 

zpátky do Prahy, do Letecké ulice číslo 9 v pražských Dejvicích.
131

Stejně jako 

v předchozím případě šlo o veliký a luxusně zařízený pětipokojový byt s balkonem, 

kuchyní, koupelnou a malým pokojíkem pro služebnictvo. Nicméně rodina již 

nezaměstnávala žádné pomocné síly ani tajemníka ani řidiče. V říjnu 1939 získal 

Antonín Hasal pozici sekčního šéfa na ministerstvu financí. Jeho napojení na 

odbojovou skupinu Obrana národa
132

 se brzy prozradilo a jemu hrozilo 

bezprostřední zatčení od gestapa. Společně ještě s několika přáteli se ukrýval na 

různých místech. „Jedné noci můj otec přišel domů a řekl  „ romiň Joži, já musím 

jít!“ Moje matka mu okamžitě odpověděla: „Jdi Toňo, já to zvládnu sama! Nebylo 

slyšet ani na okamžik žádné zaváhání.“
133

 Ještě před odjezdem se generál Hasal 

snažil udělat opatření, která by pomohla jeho rodině následovat ho do ciziny. 

Nicméně napojení na podzemní hnutí se zhroutilo a rodina nakonec zůstala v Praze.  

Jejich život zabředl do každodenní rutiny, Josefa Hasalová dostávala určitou 

podporu z ministerstva financí a hlavně se starala o domácnost. Děti chodily do 

školy a věnovaly se více méně normálním aktivitám. V září 1939 nastoupila 

nejmladší dcera Milica do první třídy. Původně měla navštěvovat velkou školu 

postavenou jenom pár bloků od jejich bydliště, ale tuto budovu zabralo gestapo 

a udělalo si v ní velitelské stanoviště. Vláda proto zřídila provizorní školu hned za 

rohem Letecké ulice. Dnes se na jejím místě nachází park. Celá stavba připomínala 

svojí strukturou dřevěné bungalovy, měla pouze jedno patro a vešly se do ní jen dvě 

třídy, které byly uprostřed rozděleny vstupní místností a klubovnou.
134

 „Učila jsem 

se ráda, a proto první tři roky uběhly velice rychle a poměrně šťastně. Chodila jsem 
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 Bývalá třída Krále Alexandra, v součastné době ulice Jugoslávských partyzánů.  

132
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 Dagmar White, rozhovor, Praha, 17. 10. 2012. 
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na balet a na hodiny piana. Moji sourozenci navštěvovali se mnou taneční hodiny 

včetně nejstaršího bratra Milana. Starší sestra Dagmar neměla hodiny tance příliš 

v lásce, a tak mě čas od času přesvědčila, abychom šly za školu. Nicméně naše 

maminka na trikotech poznala, že jsme hodinu vynechaly a přísně nás 

potrestala“.
135

  

Milan Hasal navštěvoval 5. oddíl vodáckých skautů a v roce 1940 s nimi 

odjel na letní tábor těsně poté, co protektorátní vláda zrušila všechny skautské 

oddíly. Tábor proběhl již tehdy ilegálně. Většina členů se po akci rozešla, avšak 

dvanáct z nich, včetně Milana, pokračovalo tajně v činnosti.
136

 Zapojili se do aktivit 

Zpravodajské brigády s původním názvem „Zbojník,“
137

vedenou bývalými 

československými vojáky. Nováčci se učili zacházet se zbraněmi a dostávali 

fyzickou vojenskou průpravu. Hlavní náplní jejich činnosti byl ovšem sběr 

informací. Podle vzpomínek plk. Adolfa F. Karlovského
138

Milan Hasal absolvoval 

výcvik s atrapami zbraní a ručních granátů spolu s ostatními členy skautského 

oddílu a složil vojenskou přísahu podle služebního řádu A-I-1. „ odle svých 

možností a daných prostředků, pracoval též zpravodajsky a spolu s námi se těšil, 

kdy dostaneme konečně slíbené zbraně, protože těch několik pistolí, které jsme měli, 

na víc zatím nestačilo“.
139

  

Starší sestra Dagmar byla naproti tomu poslána do kláštera ve Štěkni. Místní 

konvent pořádal letní setkání pro mladé dívky z prominentních rodin. Místo jí 

obstaral rodinný právník a přítel JUDr. Karel Stránský
140

, který si navíc vzal na 

starost i finanční příspěvky, které rodina dostávala z ministerstva financí. 
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 Karel Stránský (1898-1978), právník, sokolský funkcionář. Během 2. světové války vězněn 

v Terezíně a Osvětimi. Perzekuován i během komunistického režimu.  



 

 - 47 -   

 

 

Pak ale nastal nečekaný zlom, kdy po atentátu na R. Heydricha došlo 

k tvrdým perzekucím. Gestapo vydalo nařízení, podle kterého bude okamžitě 

popraven každý obyvatel Prahy, u kterého bude nalezena zbraň. Generál Hasal měl 

samozřejmě doma velkou sbírku různých palných či sečných zbraní, od pistolí až po 

zdobené šavle. Vlastnictví těchto artiklů vystavovalo rodinu velkému nebezpečí, 

a proto se jednoho dne Josefa Hasalová rozhodla všech zbraní zbavit. Zabalila je do 

deky a pod rouškou tmy šla k Vltavě, kde je hodila do vody. Šlo o velice odvážný 

a nebezpečný čin, protože řeka se nacházela velmi daleko od místa, kde Hasalovi 

bydleli. Nicméně strach dal této drobné ženě odvahu a sílu splnit tento riskantní 

úkol.
141

   

     

3. 4. Internační tábor Svatobořice ve vzpomínkách Dagmar White. 

 

Po okupaci v březnu 1939 bydlela rodina Hasalových v pražských 

Dejvicích. Bylo všeobecně známo, že generál Hasal je v zahraničí náčelníkem 

vojenské kanceláře prezidenta Beneše a syn Milan se zapojil do odboje, kde měl na 

starost zpravodajskou činnost. Všechny zmíněné okolnosti měly za následek, že 

jednoho deštivého rána 17. září 1942 do jejich bytu v Dejvicích vtrhlo gestapo 

a zatklo manželku generála Hasala, Josefu, syna Milana a nejstarší dceru Dagmar. 

Celé zatčení probíhalo v rámci akce E-emigranten
142

 namířené proti rodinám 

účastníků zahraničního odboje. Dagmar Hasalová popisuje celý incident takto: 

„Vzpomínám si, jak jsem prosila o dovolení jít k sousedům, aby se postarali 

o mladší sestru. Nakonec mi vyhověli a sestra strávila zbytek války u naší tety. Když 

nás odváděli pryč, vzpomínám si na osmileté vyděšené dítě, stojící uprostřed silnice, 

které tisklo v ruce klíče od našeho bytu a plakalo“.
143

 Rodina byla nejdříve 

převezena na policejní stanici a později shromážděna spolu s ostatními na Novém 
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výstavišti v Praze na Letné. Toto místo sloužilo jako dočasný tábor pro vězně, kteří 

byli dále transportováni do Terezína nebo do jiných pracovních táborů. Ve zmíněné 

době zde bylo okolo 430 lidí. Zadržení dočasně přebývali na tenisových kurtech 

pokrytých slámou. Jako sanitární zařízení zde sloužilo dlouhé úzké prkno s kbelíky. 

Latríny samozřejmě nebyly rozděleny podle pohlaví. Pro mladou sedmnáctiletou 

dívku to musel být otřesný zážitek. Gestapu hned od počátku záleželo na 

ponižování zadržených lidí. 

Hned po svém příjezdu na Výstaviště potkali Hasalovi mnoho známých, 

například rodinu generála Karla Klapálka
144

, rodinu Vojtěcha Beneše
145

 nebo 

slavného sochaře Otakara Španiela
146

. Každý měl s sebou pouze to nejnutnější před 

dlouhou cestou do neznáma. Po pěti dnech čekání se celá skupina vydala na pochod 

k nádraží Bubny. Odtud byli odvezeni do internačního tábora Svatobořice u Kyjova. 

Věk internovaných se pohyboval mezi 15 až téměř 80 lety a jejich počet dosáhl až 

2300 lidí.
147

 Celý tábor se skládal se ze dvou částí propojených mostem 

a ohraničeným dřevěným plotem s ostnatým drátem. V rozích komplexu nechali 

Němci vztyčit čtyři hlídkové věže a osvětlení tábora zajišťovaly silné reflektory.  

Hned po příjezdu došlo k rozdělení mužů a žen. Muži obývali budovy 

bývalých kasáren v zadní části tábora a ženy se ubytovaly ve vyšších patrech 

cihlových domů s čísly 3-5. Ve spodních patrech a přízemí byla umístěna kuchyně, 

prádelna, ošetřovna, krejčovství a tesařství. Novější budovy sloužily manufakturní 

výrobě. Na konci celého komplexu stála nechvalně známá márnice. Správu celého 

tábora mělo na starosti brněnské gestapo, ale strážní službu zde vykonávalo 

brněnské četnictvo. Do roku 1943 zde sloužilo 63 mužů, později došlo k navýšení 
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stavu na 100 četníků. Mnoho z nich pomáhalo při pašování dopisů dovnitř a ven 

z tábora. Také občas přimhouřili oči, když došlo ke kázeňskému přestupku.  

Velitelem tábora se stal plukovník Franz Kaiser.
148

 Člověk narozený 

v Čechách pod jménem František Císař, patřil k oddaným a fanatickým zastáncům 

nacistické ideologie. Šlo o jednoho z nejhorších přeběhlíků, který povinnosti 

a nařízení vykonával s velikým nadšením. Svoji funkci dostal díky sňatku s dcerou 

jednoho prominentního člena gestapa. Tento malý a baculatý muž se proslavil 

v celém táboře svojí krutostí a řevem, připomínajícím štěkot psa. Brzy se mu 

dostalo přezdívky „Puňta“, podle postavičky z komiksu. Jako styčný důstojník 

a rádce mu byl přidělen sadistický a rasistický nacista Thunz, člen brněnského 

gestapa. Tento člověk dostával na starost transporty Židů. Ti obývali nechvalně 

známou budovu číslo 14, kde žili muži a ženy dohromady v nepředstavitelně 

hrůzných podmínkách.
149

 Dagmar Hasalová vzpomíná: „Židé byli ubiti nebo 

uštváni k smrti. Thunz zval opilé důstojníky z brněnského gestapa, aby přes noc 

řádili v kasárnách číslo 14. Křik týraných byl slyšet přes celý tábor. Židé pracovali 

například na silnici, kde je nutili tlačit velice těžký válec. Dvacet mužů sedělo 

nahoře, aby zvýšili váhu, zatímco ženy jej táhly. Všichni byli oblečení pouze do půl 

těla a to v mrazu a dešti. Židé nezůstali v táboře příliš dlouho, už v prosinci 1942 

byli odvezeni pryč a nikdo o nich už nikdy neslyšel.“
150

 

Strava v celém areálu byla na úrovni koncentračních táborů. Rozdával se 

velice omezený příděl potravin. Hlavním jídlem byla řídká polévka a 26 dkg chleba 

na osobu. Specialitou se stal jakýsi nákyp z ječmene a krve. Krev byla velice levná 

surovina, kterou byl tábor zásobován z místních jatek. Šlo o velice chudý 

a energeticky málo vydatný příjem potravy, zvláště pro muže. 

Podle rozkazu Franze Kaisera byli vězni trestáni i za nepatrné provinění. 

Sadistickou specialitou bylo zavření jednotlivce do staré márnice, kde byl jenom 

                                                           
 

148
 Původním jménem František Císař, oddaný přisluhovač nacistické ideologie. Po konci války byl 

zajat a ve vězení spáchal sebevraždu. 
149

 KUX, Jan. Internační tábor Svatobořice, 1995. s. 48. 
150

 Osobní archiv: Dagmar White. Action „E“ Internment Camp Svatobořice, Personel Experience, 

Přednáška na 21. kongresu SVU v Plzni, 2004. s. 4. 



 

 - 50 -   

 

 

pitevní stůl a otevřená rakev. Všechno působilo velice depresivně na psychiku 

odsouzeného „Moje matka byla jednou poslána do márnice na dva týdny, protože 

kontaktovala jednoho ze „spřátelených“ četníků. Když se vrátila zpět, měla na obou 

nohách velice vážnou infekci, po které jí zůstaly hluboké jizvy“.
151

 Situace v táboře 

se zlepšila po odvolání velitele Kaisera. Důvod odvolání zněl: „Nedovoleně se 

obohacoval na majetku zadržených osob.“
152

 Jeho chování a podvody byly moc i na 

velitele brněnského gestapa.  

Uvolněné místo získal Jan Schuster původem z Rakouska, který ovšem 

mluvil velmi dobře česky. I když dodržoval veškeré rozkazy svých nadřízených, byl 

poměrně slušný. Zásobování potravinami se zlepšilo. Vězňům bylo dovoleno 

dvakrát měsíčně psát domů a mohli dostávat balíčky s jídlem. Co ovšem zůstalo při 

starém, byly hygienické podmínky. „Naším největším nepřítelem se stali šváby 

a blechy, kteří obývali naše slamníky. Není to ovšem nic neobvyklého, když vezmete 

v potaz naše stísněné životní podmínky. Každá místnost přetékala slamníky 

umístěnými na dřevěných palandách. Lidé spali namačkáni jeden na druhém 

a v takovém prostředí měla podobná havěť nikdy nekončící hody. Téměř všichni 

jsme dostali vši včetně mě. Velice jsem se za to styděla a nutila jsem svojí matku, 

aby mi vyčesávala vši v tajnosti na záchodě.  od velením Kaisera nás nutili vynášet 

každé ráno matrace kvůli větrání. Nemělo to naprosto žádný efekt, přinášelo to 

akorát zvrácenou radost veliteli tábora, že nám může ztrpčovat život.“
153

 

Každý v táboře měl nějakou práci. Dagmar Hasalová pracovala v prádelně, 

kde ručně prala oblečení v dřevěných neckách a několika kádích. Neprala pouze 

oblečení pro vězně a dozorce, ale mezi její další povinnosti spadalo praní uniforem 

po padlých německých vojácích. Jak sama vzpomíná, někdy šlo o velice nechutnou 

práci. Vyprané staré uniformy sloužily jako oblečení pro vězně v pracovním táboře. 

V krejčovství umístěném v přízemí jedné z budov pracovalo na 130 žen, které 

vyráběly oblečení nejenom pro internované jedince ve Svatobořicích, ale také pro 
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nově zatčené vězně na Ruzyni a pro Romy, kteří byli shromážděni v internačním 

táboře v Hodoníně. Z prádelny se poté Dagmar Hasalová přesunula do tzv. 

culíkárny. Zde nebyla práce příliš náročná, zato velice ubíjející. Šlo o pletení 

speciálních vláken z úzkých pruhů dřeva. Posléze se vyrobený materiál navazoval 

na cívky a vyvážel se z tábora do manufaktur, kde se z něj vyráběly formy na 

klobouky. V létě se většina vězňů podílela na sklizni pšenice. Práce měla tu výhodu, 

že se při ní opouštěl tábor, samozřejmě s ozbrojeným doprovodem. Díky tomu 

vězni měli šanci dostat nějaké jídlo navíc, od okolních farmářů. „Vzpomínám hlavně 

na jednoho tesaře, který pracoval v táboře na stavbě kasáren. Jeho jméno bylo 

Janoš Frzštaksky.  okaždé, když šel do práce, vycpal si nohavice krajíci chleba. 

Spodní část kalhot si zajistil šňůrou, aby mu jídlo během prohlídky nevypadlo na 

zem a tímto způsobem propašoval za zdi alespoň trochu potravin navíc“.
154

 

 Nicméně práce na poli byla náročná a pracující neměli žádné ochranné 

oblečení proti slunci. Většina z nich se velice ošklivě spálila, až jim na kůži 

naskákaly puchýře. „Do dnešní doby si řada z nás nese následky v podobě rakoviny 

kůže.  řitom nám stačilo rozdat pár slamáků a šátků“
155

  

V červnu 1944 byly všechny ženy poslány pracovat do strojního průmyslu 

pro Říši. Část výroby z Bojkovic se přesunula přímo do táborových kasáren. 

Panovala zde přísná opatření proti sabotáži. Pokud by si někdo dovolil jakýmkoliv 

způsobem sabotovat výrobu granátů a trhavin, čekal ho přísný trest, většinou 

oběšením. Nacisté věděli, že jsou jejich zbraně v bezpečí, protože spojenci by nikdy 

nebombardovali internační tábor. V tzv. culíkárně zbyli pouze staří nebo nemocní 

jedinci. Schuster ovšem povolil vězňům kulturní život. Krokem ke zlepšení 

podmínek života bylo zakládání kulturních spolků, například mužských a ženských 

pěveckých sborů. Taneční a sborová vystoupení neuvěřitelným způsobem 

zlepšovala morálku v táboře. Veškeré dobrovolné kulturní aktivity se odehrávaly na 
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primitivním podiu umístěném blízko kasáren. Jedním z kulturních referentů se stal 

profesor Bedřich Picka z Plzně.  

„Schuster také netrestal tak přísně kontakt s mužskou částí tábora. Během 

cesty do práce přes most jsme mohli alespoň na okamžik zahlédnout své blízké. Šlo 

pouze o letmé okamžiky, ale i to pro nás bylo nepředstavitelně cenné. Most proto 

dostal přezdívku „most vzdechů“.
156

 Během války také rodiny zadržených cestovaly 

do Svatobořic, aby alespoň na chvíli, třeba dírou v plotě, spatřili své blízké. Vězni 

se za tímto účelem shromaždovali na verandě a na venkovním schodišti kasáren 

číslo 5. „Když se blížil konec války, zahlédla jsme společně s matkou i naší drahou 

Milicu, která byla v nedaleké vesnici u svých kamarádů.“
157

   

V dubnu 1943 přišla katastrofa v podobě gestapa, které potřebovalo doplnit 

stavy v nechvalně proslulých Kounicových kolejích v Brně. Odtamtud chodily 

hrůzné zprávy týkající se krutého zacházení s vězni. Gestapo odvedlo všechny muže 

z kasáren 4 a 5 a naložilo je do transportu. „Mezi odvedenými byl i můj bratr Milan. 

Když jsem se s ním narychlo loučila, netušila jsem, jestli ho ještě někdy uvidím.“ 

Během dubna a května 1943 došlo k dalším dvěma transportům do Kounicových 

kolejí a do věznice zvané  od Kaštany. Několik našich známých bylo posléze 

převezeno do satelitních táborů v Lutíně, avšak můj bratr otročil v „Kouničkách“ 

pod dozorem SS až do konce války“.
158

 

Z místopřísežného prohlášení doktora Miroslava Malého
159

 ze dne 18. 

července 1984 se lze dozvědět, že byl Milan Hasal spolu s ním transportován 9. 

dubna 1943 na Veveří, což byla pobočka Kounicových kolejí. Společně s ním zde 

pracoval v různých pracovních oddílech až do 26. srpna 1944, kdy došlo ke zrušení 

zmíněné pobočky, a vězni byli internováni v Kounicových kolejích. Mezi 

převezenými byl i Milan Hasal, zatímco Miroslav Malý společně s bratrem 
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Zdeňkem se stali členy pracovního komanda v Lutíně u Olomouce.
160

 Milanovi se 

ovšem podařil poměrně brzký útěk a dostal se k partyzánům. Společně s nimi se 

účastnil se zbraní v ruce osvobození Brna. Za svoji statečnost obdržel posléze 

Válečný kříž.  

Plukovník Adolf Karlovský vzpomínal na setkání s Milanem po válce 

v nemocnici, kam ho mladý důstojník přišel navštívit společně s rodiči. Karlovský 

se zde zotavoval ze zranění hlavy způsobeného střepinou. „Znovu jsme se potkali na 

Vojenské akademii v Hranicích a po mém přemístění do  rahy pak v ruzyňských 

kasárnách, kde Milan Hasal sloužil u prvního dělostřeleckého pluku a já u pátého 

pěšího pluku T. G. Masaryka.“
161

 Milan Hasal obdržel také Medaili za zásluhy I. tř. 

za svojí činnost ve Zbojníku.
162

  

Ostatní vězni ve Svatobořicích byli čas od času také „poctěni“ návštěvou 

specialistů z řad gestapa, kteří zde měli za úkol aplikovat plán na „konečné řešení 

české otázky.“ Jednotlivci museli pochodovat před specialisty na rasovou čistotu. Ti 

rozhodovali, kdo se hodí pro tzv. asimilaci, kdo pro vyhoštění na Sibiř a kdo pro 

úplnou likvidaci. Dalším mezníkem v životě zadržených byl příjezd dětí z vězení 

Jenerálka v Praze. Stalo se tak 14. března 1942. Šlo o transport 52 dětí, jejichž věk 

byl od 2 do 16 let. Většina rodičů byla popravena v Mauthausenu 29. října 1942, 

kvůli domnělé účasti na atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha. 

„Skoro všechny byly k smrti vyděšené, podvyživené a některé neuměly číst ani psát. 

Měli jsme zakázáno je jakkoliv kontaktovat.  řesto jim lidé ze Svatobořic poslali na 

Velikonoce alespoň pár sladkostí.  okud vím, jejich psychický i fyzický stav se 

postupně zlepšoval“.
163

 

Nejčastější otázka mezi vězni zněla: „Za koho tu sedíš?“ Všichni odpovídali 

skoro stejně: „Za bratra, otce, manžela.“ Všichni doufali, že se vrátí, avšak mnoho 

jich sedělo za někoho, kdo byl už zabit v boji. Další oblíbená poznámka se týkala 
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osvobození. Navzájem se podporovali zmínkami o pivoňkách: „Určitě se odsud 

dostaneme dřív, než vykvetou první pivoňky. Když pivoňky vykvetly a my stále trčeli 

ve vězení, tak se říkalo  „Nevadí, příští rok to již určitě vyjde.“  roč se mluvilo 

zrovna o pivoňkách? Asi proto, že jejich krása a svěžest připomínala naději“.
164

 

Na začátku ledna 1945 došlo k další změně. Vězni slyšeli blížící se střelbu 

z jihu a východu. Přes tábor se jednoho dne přehnala naprosto neorganizovaná 

maďarská armáda. Byl to neklamný znak blížící se fronty. Po tomto incidentu se 

velitel četníků otázal velitele brněnského gestapa, co se stane s vězni, pokud se 

Rudá armáda dostane až sem. Přišlo rozhodnutí, podle něhož se měli vězni 

evakuovat až na poslední chvíli. Před příchodem zdevastované německé armády se 

ze dveří sňal nápis internační tábor Svatobořice, aby to nenavedlo ustupující 

Wehrmacht k nějakým zvěrstvům.  

12. dubna 1945 několik zástupců brněnského gestapa opět přijelo na 

pravidelnou kontrolu. Každá podobná návštěva znamenala vysoké nebezpečí pro 

internované vězně. Došlo tedy mezi četníky a vězni k dohodě, že pokud by začali 

kohokoliv zabíjet, ostatní se na ně vrhnou a zneškodní je. Velitelé gestapa si nechali 

vězně shromáždit a seřadit na dvoře. Po kontrole svých záznamů, propustili většinu 

zadržených, až na 120 rukojmích. Dagmar Hasalová a její matka byly mezi 

propuštěnými. 14. dubna 1945 dorazila do tábora tři nákladní auta, která odvezla 

vězně na vlakové nádraží. Všichni byli posléze nahnáni do přistaveného vlaku. Opět 

došlo k separaci mužů a žen. „Zavřeli nás do oddělených kójí, kde jsme stáli za 

zamřížovanými okny a nemohli jsme se ani pohnout. Všem se těžce dýchalo 

a několik mladých holek začalo zvracet. I na mě to bylo moc, začala jsem vzlykat, že 

nás určitě někde zabijí. Moje maminka mě ovšem hned napomenula, abych zbytečně 

nešířila paniku. Nakonec se vlak rozjel a zastavil na nádraží v Brně. Stanice byla 

plná vagónů se zraněnými německými vojáky. Nedali nám žádné jídlo ani vodu. 

V této zoufalé chvíli mojí matku napadlo, že v Brně máme známé, kteří spravovali 

Grand Hotel v centru města.  řemluvila proto stráž transportu, aby jí dovolili 
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s ozbrojeným doprovodem jít do zmíněného hotelu a získat pro nás nějaké jídlo. 

Během několika hodin skutečně přinesla zpět polévku, chleba, kávu, vodu, ovoce 

a mléko. Najíst dostali dokonce i naši věznitelé.“
165

 Rodina Hasalova užívala 

v tomto kraji vysokého respektu, všichni velmi dobře znali osobnost generála 

Hasala a jeho neoddiskutovatelný podíl na založení československého státu 28. října 

1918.  

Nedlouho poté, co vlak opustil brněnské nádraží, došlo k leteckému útoku 

a bomby zasáhly i místo, kde ještě před několika hodinami stála souprava s vězni. 

Další destinací pro zadržené lidi se stal tábor v Plané nad Lužnicí. Podmínky zde 

byly, zvláště ke konci války, hrůzné. Z kohoutků tekla závadná rezavá voda 

a dodávky potravin do tábora vázly. Nakonec vězni snědli i kobylu, která tahala vůz 

se základními potřebami. Po vypuknutí Pražského povstání 5. května 1945 německé 

hlídky postupně tábor opustily. Z doslechu se vědělo, že se směrem k táboru blíží 

velký oddíl SS, který se snažil dostat do amerického sektoru. Ze strachu před 

represemi obyvatelé Plané otevřeli sami brány tábora a osvobodili tak jeho 

obyvatele. A jaké to bylo po třech letech věznění? Dagmar Hasalová vzpomíná:   

„Ze začátku mě zachvátila nedůvěra a panika, během pobytu v internačním 

táboře jsem si částečně zvykla na nesvobodu. Takže jsem zpočátku po propuštění 

byla poměrně nejistá v tom, co dělám, ale nakonec se dostavila úleva a nevýslovná 

radost.“
166

  

Obě ženy se dostaly posléze do Prahy s prominentním podnikatelem panem 

Perkousem, který je okamžitě spravil o tom, že jejich otec a manžel generál Antonín 

Hasal je živ a zdráv a je spolu s prezidentem Benešem v Praze jako ministr dopravy 

nové Košické vlády. „Naše shledání po dlouhých pěti letech bylo nepopsatelné, ale 

stále jsme postrádali dva členy naší rodiny, bratra Milana a sestru Milicu.“
167

 Když 

se Rudá armáda blížila k Brnu, Milan Hasal uprchl z Kounicových kolejí a přidal se 

k partyzánům. Společně s nimi se podílel na osvobození města ale poté, co byla celá 
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oblast zajištěna, se vrátil do Prahy společně s vládní delegací. Dagmar White 

popisuje následující běh událostí takto: „ rotože jsme se nemohli přestěhovat do 

našeho bývalého bydliště, přebývali jsme dočasně v hotelu Alcorn v  raze. Zatímco 

jsme seděli v hotelové hale, otevřely se dveře a do recepce vstoupil špinavý, 

neoholený a divoce vypadající muž. V ruce držel zbraň a přes hruď měl pás 

s municí a granáty. Rychlým krokem přistoupil k recepčnímu a ptal se po generálu 

Hasalovi. Hoteloví zřízenci se ho okamžitě snažili vyhodit a tvrdili mu, že nikdo 

takový tady není ubytován. „Nechte mě na pokoji, odbyl je stroze. Jsem jeho syn.“ 

a tak jsme čekali už pouze na mladší sestru. Nakonec jsme se dočkali i jí.  o naší 

emigraci v roce 1948 jsem znovu navštívila Svatobořice až v roce 1992, po 44 

letech. Byl to pro mě velice emocionální zážitek vidět památník, který byl postaven 

na naši počest blízko tábora“.
168

  

3. 5. Osudy Milici Hasalové za druhé světové války 

 

Jak je již zmíněno v předchozí kapitole, Milica Hasalová zůstala nečekaně 

sama poté, co si pro její rodinu přišlo 17. září 1942 gestapo. Dále pokračuji jejím 

osobním popisem celé tragické události:  

„Byla jsem už ustrojená do školy a zrovna jsem sourozencům připravovala 

ranní kávu. Bylo mi devět let, bratrovi Milanovi čerstvě sedmnáct a mé sestře 

zbýval měsíc do šestnáctých narozenin, když náhle někdo zaklepal na dveře. Můj 

bratr šel otevřít a do obývacího pokoje vstoupili čtyři muži v civilu a legitimovali se 

jako příslušníci gestapa.  řikázali mojí matce, bratrovi a sestře, aby si každý sbalil 

jedno zavazadlo pouze s tím nejnutnějším a následovali je do přistaveného vozidla. 

Měla jsem jít taktéž s nimi, ale moje matka jim duchapřítomně sdělila, že její sestra 

žije nedaleko a že se o mě postará. Bylo zvykem, že děti zadržených, mladší 

šestnácti let byly posílány na převýchovu do Německa, kde se asimilovaly do 

vybraných německých rodin a už se většinou nikdy nesetkaly se svými skutečnými 
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rodiči. Během nastalého zmatku mě maminka rychle vzala do koupelny a ukázala mi 

tajnou skrýš v kotli na ohřev vody. Bylo tam malé suché místo, kam uschovala 

všechny naše spořitelní knížky a nakázala mi, abych o nich řekla její sestře.  otom 

byli najednou pryč. Šla jsem jako ve snu k naší tetě Miladě Sábové,
169
která žila 

společně s manželem na Dejvické třídě 38 v Bubenči. Teta Milada a manžel Antonín 

měli jednoho syna, který byl o sedm let starší než já. Velice mi děkoval, že jsem mu 

během války nahradila jeho staršího bratra, který byl ve stejnou dobu zatčen 

gestapem, odsouzen k trestu smrti a popraven.  

Moje nová rodina se ke mně chovala velice hezky po celou dobu mého 

pobytu. Jejich byt byl o poznání menší než náš, skládal se z velké předsíně, malého 

obývacího pokoje, ložnice, kuchyně, koupelny a záchodu. Sdílela jsem ložnici 

společně se svojí tetou a strýcem, zatímco bratranec Vladimír spal na gauči 

v kuchyni. Můj život se opět vrátil do více méně stejných kolejí. Navštěvovala jsem 

denně stejnou školu a hodiny baletu. I přes moje nízké tréninkové nasazení jsem 

účinkovala v několika menších rolích v Národním divadle, Lucerně a Smetanově 

síni. Vzhledem k mému věku jsem byla obsazována převážně do postav malých 

děvčátek v inscenacích, které režírovala moje kmotra primabalerína J. Nikolská. 

Divadelní představení pro mě znamenala únik od reality a neštěstí, které válka 

připravila mojí rodině.  amatuji si na několik výjimečných her, jež jsem milovala, 

například Harlekýnovy miliony. 

Můj strýc byl velice milý a trpělivý člověk, který mě učil všechny základní 

dovednosti a pomáhal mně pravidelně při psaní domácích úkolů. Skoro každou noc 

se celá rodina sešla kolem malého radiopřijímače a poslouchala BBC, což se 

tenkrát trestalo smrtí. Také si vzpomínám, že na zdi měli připevněnou mapu Evropy, 

takže jsme mohli přehledně sledovat vývoj války. Člověk si poměrně brzy zvykl na 

téměř každodenní nálety. Houkající sirény nás sice varovaly před potencionálním 
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nebezpečím, ale díky vysílání radia jsme obdrželi poměrně přesné informace, kam 

spojenecká letedla hodlají shodit bomby.  

Během „heydrichiády“ došlo k popravě 150 středoškolských studentů, 8 

Vladimírových spolužáků bylo rovněž zastřeleno. Strýc se samozřejmě velice obával 

o svého jediného syna, a proto ho poslal mimo  rahu do školy v Kralupech. 

Nicméně Vladimír byl v roce 1943 povolán do pracovního tábora a následně 

odvlečen na práci do Německa.  

Náš život zatím pokračoval nezměněným tempem. Konec války se vyznačoval 

značným nedostatkem kvalitních potravin, hlavně maso představovalo cenný artikl. 

Dalo se sice sehnat na černém trhu, ale nebezpečí s tím spojené nechtěl nikdo z 

rodiny podstoupit. Alternativním zdrojem obživy se tak stalo pěstování králíků. Byt 

ve čtvrtém poschodí měl prostorný balkón, na kterém strýc zřídil několik kotců. 

Já společně s tetou Miladou jsem se několikrát vypravila do Svatobořic. 

Naše cesta nevyhnutelně vedla přes Brno, kde jsme zůstaly přes noc v Grand hotelu, 

jehož provozovatel, pan Nedvěd, byl rodinným přítelem. Vždy nás královsky hostil 

a já si vrchovatě užila hotelového luxusu. Následující den jsme se přepravily 

autobusem do Svatobořic u Kyjova. Zde žil další z našich známých, pan Šmidas, 

který vlastnil obchod s mléčnými výrobky. Tento muž dělal všechno, co mohl pro 

rodiny, jejichž členové byli internováni v nedalekém táboře. Sháněl jídlo, 

připravoval malé balíčky s potravinami, které se poté posílaly vězňům. Naše 

pravidelné návštěvy přerostly v dobré přátelství a já jsem vždycky u něj strávila 

několik týdnů o letních prázdninách. Návštěvy zadržených nebyly nikdy oficiálně 

povoleny.  ouze náklonnost určitých četníků nám dovolila spatřit alespoň na chvíli 

své blízké. Velice dobře si pamatuji, jak mě teta přivedla k postraní brance ve zdi, 

zaklepala a po chvilce vykoukl četník špehýrkou, potom se dveře na pár sekund 

otevřeli a teta mě strčila dovnitř.  I přes to, že jsem si ještě plně neuvědomovala 

nebezpečí, měla jsem hrozný strach. Naštěstí pokaždé za brankou čekala náruč mojí 

maminky. Moje návštěva většinou trvala pouze pár minut, ale několikrát jsem se 

dostala i do kasáren, kde moje maminka sdílela svůj pokoj ještě s několika dalšími 

vězeňkyněmi a mojí starší sestrou Dagmar. Její palanda byla vždycky perfektně 
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upravená a nad postelí měla připevněno několik ozdobných látek. Jako vzpomínku 

na návštěvu mi vždycky sundala z rukou bavlněné rukavice, které smotala do 

kuličky a ukryla je u sebe až do konce války. Dodnes mám jednu z nich schovanou 

na památku.  

Na svoje desáté narozeniny si pamatuju pouze velice mlhavě. Dárky nebyly 

pro mě to nejdůležitější kromě, hadrových panenek, které mi poslala maminka. 

Vyráběla je ze zbytků hadrů a příze.  ředstavovaly pro mě to nejcennější, co jsem 

mohla dostat a zároveň jsem si pokaždé uvědomila, jak moc mi moje rodina chybí. 

V roce 1944 jsem nastoupila na čtyřletou měšťanku, protože na gymnáziu 

mě nepřijali z politických důvodů. S blížícím se koncem války se perzekuce vůči 

„nepřátelům říše“ stupňovala. Byla to doba největšího strachu, kterou jsem kdy 

v životě zažila. Na jaře 1945 mě strýc s tetou poslali opět na několik týdnů do 

Vracova ke Šmídům. Ve škole jsme dostali volno kvůli nedostatku uhlí na vytápění. 

Moje kamarádka Radka žila tou dobou v nedalekém Hodoníně a Radčiny rodiče mě 

pozvali na krátkou návštěvu.  řespala jsem u nich několik nocí a zažila hrůzyplnou 

událost s rumunskými vojáky, kteří nás přišli osvobodit. Díky Bohu se naštěstí 

nikomu nic nestalo, ale řev a střelba, které se ozývaly z ulice, nám přichystaly 

několik hodin hrůzy. 

Od Radky jsem se vrátila zpátky ke Šmídům, kam si pro mě posléze přijel 

otcův pobočník podplukovník Čestmír Rozsypal. Odvezl mě a mého bratrance 

Vladimíra Sábu do Košic, kde jsme vyčkali otcova příjezdu. Termín se ovšem 

změnil, a tak mě podplukovník vzal autem do  rahy do hotelu Alcron, kde jsem se 

konečně shledala se svojí rodinou.“
170
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3. 6. Emigrace rodiny Hasalů v roce 1948 

 

 Generál Hasal byl po válce v roce 1945 povýšen na armádního generála 

a v červenci 1946 se opět stal přednostou vojenské kanceláře prezidenta republiky 

a předsedou Vojenského ústavu vědeckého. Po únorovém komunistickém puči byl 

21. června 1948 odvolán ze všech svých funkcí.
171 

V  interview pro Mezinárodní tiskovou službu ze dne 17. července 1948 

uvedl, jak probíhala perzekuce politicky nepohodlných osob.  

„Někdy během své životní dráhy je člověk nucen udělat osudové rozhodnutí. 

Já jsem takové udělal po resignaci prezidenta Beneše. Musel jsem se rozhodnout, 

mohu-li žít s kompromisem. Bývalo by to mnohem jednodušší jít s proudem a zůstat 

vojenským poradcem novému „lidovému vůdci“ Klementu Gottwaldovi. 

Pro mne kompromis s novými vládci byl nemyslitelný. Nemohu žít pod 

policejním režimem, který potlačuje veškerá lidská práva, svobodu, právo zvolit si 

vládu a třeba jí kritizovat, je-li kriticismus oprávněný. Nicméně k nejistotě exilu 

jsem se rozhodl až po jednání s presidentem Gottwaldem a generálem Bulandrem. 

18. června mne předvolal generál Ludvík Svoboda, tehdy ministr národní 

obrany. Po banálních zdvořilostech šel k věci. Řekl mi  „Milý příteli, vy nemůžete 

pokračovat v nynější pozici a nedá se s tím nic dělat.“ Ale pro formu mi nabídl 

novou pozici náčelníka vědeckého ústavu. Věděl jsem, že moje dny jsou sečteny, že 

bez ohledu na mojí roli v osvobození vlasti v obou válkách, noví mocipáni se 

připravují udeřit. Hrál jsem o čas, přijal jsem novou funkci, ale vyžádal jsem si 

měsíční dovolenou, než nastoupím na nové místo. Můj nástupce, generál Bulandr, 

vášnivý komunista, mne předvedl před prezidenta Gottwalda.  o velice srdečném 

přijetí Bulandera s Gottwaldem se ke mně obrátil a řekl  „A Vám, pane generále 

Hasale, musím říct toto  Musíte rozumět, že spolupráce s Vámi není možná.“ Ale 

potvrdil mojí novou pozici. 
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 ři odchodu jsem viděl, jak vyklízejí mojí kancelář. Udělal jsem okamžité 

rozhodnutí. Napsal jsem krátký dopis, a vrátil jsem se ke Gottwaldovi s žádostí 

o podpis. Zčervenalý prezident tak učinil. V dopise stálo, že jsem propuštěn. Již 

delší dobu jsme byli já a celá rodina sledováni. Dozvěděl jsem se, že na mne byl 

vydán tajný policejní zatykač…“
172

 

Milica Hasalová-Moravčíková vzpomíná: „Já jsem se ještě těsně před 

odchodem účastnila XI. všesokolského sletu na Strahově. Cvičila jsem v kategorii 

dorostenek malostranského Sokola, župy  odbělohorské. Moje matka, Josefa 

Hasalová, byla vedoucí dorostenek.  růvod hlavním městem za doprovodu hudby 

a sokolských písní, a cvičení na Strahově na mě udělalo veliký dojem. Bylo to 

poslední rozloučení s mojí milovanou  rahou a vlastí. Na prvního července jsem 

měla smluvenou schůzku na Strahově s Jiřím Stránským
173
. Dr. Karel Stránký byl 

dlouholetý rodinný přítel a starosta malostranského Sokola. Jiří, stejně jako jeho 

otec, byli později vězněni komunisty. Dodnes mi Jiří vyčítá, že jsem se na naši první 

schůzku nedostavila, ale všechno muselo probíhat v naprostém utajení, protože jsme 

byli sledováni na každém kroku.  okud by se náš pokus o útěk prozradil, následky 

by byly nedozírné. Z okna protější vily jsme byli permanentně pod dozorem. Naše 

vila na Ořechovce (Slunná 15) sousedila přes ulici s jinou, kde si ve vikýři STB 

zřídila pozorovací místnost, aby mohla kontrolovat pohyb osob uvnitř i vně vily“.
174

 

V červnu 1948 byla tehdy patnáctiletá Milica Hasalová biřmována 

patriarchou Procházkou v Husově sboru. Po této slavné rodinné události se konala 

sešlost ve vile u Hasalových. Přišel generál Ferjenčík se svojí chotí Miladou, která 

zastupovala při biřmování kmotru. Bylo rozhodnuto, že bude nutné opustit 

republiku.
175

 Koncem června profesor František Toufar přivedl generály Hasala 

a Ferjenčíka do bytu Františka Kalkuse. Toufar byl muž, který již ze svého 

dřívějšího působení měl zkušenosti se zpravodajskou službou pro Brity. Předák 
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převaděčů se jmenoval Josef Kraus a i z jeho vzpomínek je patrné, že oba 

generálové nebyli, co se týče útěků, žádní nováčci. Oba se velice obávali zrady 

nebo provokace a to oprávněně, vzhledem ke svojí minulosti a pozicím, jež ještě 

donedávna zastávali.
176

 

Samotný útěk proběhl zcela neočekávaně. Český historik a filozof Bořivoj 

Čelovský otiskl vzpomínku jedné z emigrantek paní Ludmily Horové. Další 

svědectví jsem získal přímo od dcer generála Hasala Milici Moravčíkové-Hasalové 

a její starší sestry Dagmar White. Obě vzpomínaly na celou událost přibližně takto:      

„Všichni členové rodiny, kromě nejmladších sester, opustili jednotlivě vilu. Dali si 

záležet, aby se tak stalo pokaždé v jinou dobu. Celá skupina se sešla na Bílé Hoře, 

kde nastoupila do několika různých aut a ta je odvezla směrem na Františkovy 

Lázně. Zde se všichni včetně převaděčů shromáždili v místní hájovně. Sedadla 

v autech se odklopila a vytáhly se různé zbraně včetně automatických. Každý člen 

skupiny měl, mimo mě a tříletého Oty, syna paní Ludmily Horové, zbraň“.
177

  

Setkání mezi nastávajícími emigranty neproběhlo příliš přátelsky. Nastalo 

menší nedorozumění mezi Josefou Hasalovou a paní Ludmilou Horovou. Jádrem 

problému se ukázal být teprve tříletý syn Ota. Vznikla poměrně oprávněná obava, 

že vzhledem k jeho věku mohla být celá skupina prozrazena.
178

Manžel a syn Josefy 

Hasalové měli na sobě důstojnické uniformy a v případě zajetí, jim hrozil trest 

smrti.  

Celá skupina čítala 17 členů: Josef Kraus a Luděk Kořínek. František 

Toufar, Ludmila Horová a syn Ota, Mikuláš Ferjenčík a jeho žena Milada, Antonín 

Hasal s manželkou Joži Hasalovou, synem Milanem a dvěma dcerami Milicou 
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a Dagmar, studenti Josef Hajda, Vratislav Štafl, Felix Pešina, Zdeněk Hruban, 

Mirek Heler
179

  

 Všichni čekali na setmění. Během čekání došla informace, že hlídky na 

hranicích byly zalarmovány a dostaly rozkaz, zastřelit potencionální uprchlíky na 

místě. Došlo tedy ke změně původně plánované trasy a skupina již za šera vyrazila 

směrem k hranicím. „Celou dobu pršelo. Každý mužský člen výpravy měl na zádech 

a na prsou zavazadlo a všichni byli k sobě připoutáni šátky, aby se neztratili 

v nepřehledném terénu. Já jsem byla takto spojena s Mílou Ferjenčíkovou a ona 

zase k opasku svého manžela. Vypadali jsme jako jeden dlouhý vlak.“
180

 Pokud 

někdo zastavil, došlo k dominovému efektu, kdy jeden narážel do druhého. Nejhorší 

bylo přecházení bramborových polí. Šlo o otevřený těžký terén, kde mohli být 

uprchlíci lehko spatřeni. Milica Hasalová vzpomíná: „Někdo poté pronesl 

v zoufalství. Kvůli tomu do smrti nebudu“ žrát“ brambory! Když jsme konečně 

dosáhli německých hranic, udělali jsme zastávku na jedné lesní mýtině. Bylo 

nezbytné si odpočinout před další cestou. Naposledy jsme se pomodlili a vzali si 

hrst hlíny z rodné země s sebou. Profesor Toufar zde vzpomenul Komenského 

Růžový palouček.“
181

  Jednou se celá skupina musela zastavit kvůli štěkotu 

hlídacího psa. V tomto krizovém okamžiku se podařilo udržet naprostý pořádek 

a pohraniční hlídka odmítla štěkotu psa věnovat pozornost.
182

  

Po přechodu hranice byli uprchlíci předáni německou pohraniční stráží pod 

ochranu American Army Intelligent Service. Tento zásah byl vyjednán ještě před 

samotným útěkem. Zásluhu na tom měl americký velvyslanec v Praze Lawrence 

Steinhard. První noc po přechodu rodina Hasalů strávila ve Wagnerově vile 

v Bayreuth. Tato budova byla dána k dispozici americkému důstojnictvu. 
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Několikráte došlo ke změně ubytování. Nejprve Hasalovi bydleli v tzv. Alaska 

House a posléze v malém domku ve Frankfurtu společně s Ferjenčíkovými.
183

  

 

3. 7. Začátky v Americe 

 

Přesně za měsíc po jejich odchodu 2. srpna 1948 odletěli Hasalovi na přímý 

rozkaz generála Lucia Claye (velitele Headquarters European Command) přímo do 

Washingtonu. Celá rodina, ale již bez Ferjenčíkových, přiletěla na letiště Andrew 

Air Force Base, kde už na ně čekali reprezentanti ministerstva vnitra.
184

 Přesný 

výčet cestujících na palubě letadla byl následující: generál Antonín Hasal (55), 

Josefa Hasalová (46), Milan Hasal (23), Dagmar Hasalová (22), Milica Hasalová 

(15).
185

 Díky důležitosti generála Hasala, jako potencionálního informátora 

o výzbroji a záměrech východního bloku, byl celý proces vpuštění na americkou 

půdu urychlen. Rodina byla poté převezena do Washingtonu a ubytována 

ve Wardman Park Hotel, nynější Sheraton Park na Conecticut Avenue.
186

 Jak 

vzpomíná Dagmar White: „Po nějakou dobu pracoval otec jako zaměstnanec 

různých vládních organizací, zatímco my jsme se snažili přizpůsobit teplému počasí, 

jídlu a zvykům. Hotel v tehdejších dobách stál něco kolem 15 dolarů za noc a naše 

celé jmění čítalo jenom asi 200 dolarů. Existovali jsme hlavně na bílém chlebě, 

broskvích a teplých polévkách, ohřívaných na elektrickém vařiči v hotelovém 

pokoji.  o nějaké době otec vyjednal změnu ubytování a dostali jsme vlastní dům po 

kapitánovi u námořnictva. Otec později přijal místo konzultanta na ministerstvu 

obrany“
187

.  

Na podzim téhož roku nastoupila starší sestra Dagmar na University of 

Kansas v Lawrence. Studium jí bylo umožněno díky privátnímu stipendiu. Milan 
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odjel do New Yorku na Stephens Institute of Technology, rovněž podporován 

privátním stipendiem. Nejmladší dcera dostala možnost studovat na Lee High 

School v Arlinghtonu. Nastoupila do 10. ročníku, aniž by uměla slovo anglicky. Po 

úspěšném studiu se díky talentu dostala do baletní školy ve Washingtonu 

(Washington School of the Ballet). Její spolužačka byla například velmi známá 

Shirley Milan. Schopnosti rodiny přizpůsobit se novému prostředí se značně lišily. 

Generál Hasal velmi dobře ovládal angličtinu, díky svému šestiletému působení ve 

Velké Británii, ale zbytek rodiny již takovou průpravu neměl. Ještě během léta 

Josefa Hasalová společně se synem Milanem začali chodit na kurzy angličtiny do 

tzv. American School. Shodou okolností jejich učitelkou byla paní Helen Kieren 

Vasa, která sice neuměla česky, ale její manžel byl český starousedlík, žijící ve 

Spojených státech už 22 let. Šlo prý o přísnou, ale velice schopnou učitelku, která 

pořádala programy studenty z mnoha různých zemí.
188

 

Milica Hasalová vzpomíná, jak začala jejich práce v šíření československé 

kultury v Americe. „Já a moje matka jsme na hodiny nosily národní kroje, a zpívaly 

národní písně. Časem jsme se zapojily do místní odbočky Sokola a jiných 

československých organizací jako Cs. národní rady americké, Svaz 

československých důstojníků v exilu, který založil můj otec a nakonec SVU.“  

Všechny výše zmíněné organizace se zpočátku potýkaly s menšími či 

většími finančními problémy. Například SVU se snažilo řešit nedostatek peněz 

pořádáním nejrůznějších bazarů a ochutnávek sýrů a vín. Na bazarech se dalo 

poměrně slušně vydělat, zvláště na prodeji vánočního cukroví, podávání teplých 

jídel a podomácku vyrobených vánočních ozdob.   

Dalším kulturním počinem bylo založení pěveckého sboru „Dvořák“ později 

byl tento sbor nahrazen jiným, již pod vedením Dagmar White. Zájezdy 

a představení byly zejména mezi českou emigrací přijímány s velikým nadšením. 

Obě dcery A. Hasala spoluúčinkovaly a spolupracovaly při představeních 

v Clevelandu, New Yorku a Washingtonu. Účelem představení bylo nejen získávání 
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peněz pro vybudování českého a slovenského domu, ale také šíření české kultury. 

Pozdější kariéra starší sestry Dagmar se stočila k operní dráze, díky jejímu talentu 

a vztahu k hudbě. Mladší sestra Milica se stala členkou nejprve Washington Ballet 

a později National Ballet a velice často se zapojovala do produkcí českého rázu. 

Nejstarší syn Milan se stal tajemníkem Washingtonské pobočky československých 

důstojníků v exilu, zapojoval se do aktivit SVU a až do své předčasné smrti v r. 

1979 pracoval pro World Bank ve Washingtonu.
189

 Josefa Hasalová v exilu 

pomáhala s kulturní činností svých dcer, starala se o rodinu, a jelikož nebylo dost 

peněz, pronajímala ve svém domě dva byty. Připojila se i k místní organizaci 

Sokola, pěveckému sdružení Dvořák a zpívala ve sboru českého kostela. Později 

pomáhala svým pracovně vytíženým dcerám starat se o jejich děti. Zemřela v roce 

1997 v požehnaném věku 95 let. 

3. 7. 1. Dagmar Hasalová, její hudební kariéra a práce v SVU 

 

Dagmar Hasalová se narodila v roce 1926 v Praze. Její otec byl v té době 

vysoce postaveným důstojníkem československé armády, a tak Dagmar vyrůstala 

společně s ostatními sourozenci mezi Brnem a Prahou, podle toho, kde zrovna její 

A. Hasal sloužil. Po skončení druhé světové války Dagmar Hasalová začala 

navštěvovat Pražskou konzervatoř u profesora Ferdinanda Pujmana. (1946-48).
190

 

Společně s konzervatoří začala studovat historii a etiku na Filozofické fakultě 

Univerzity Karlovy, kde mezi její vzory patřil profesor Otakar Odložilík.
191

  

Po emigraci v roce 1948 studovala výtvarné umění ve Spojených státech na 

několika prestižních univerzitách. Získala dva bakalářské tituly, první z nich (B. A.) 

obdržela na Kansaské univerzitě v Lawrence a druhý (B. S.) na velmi respektované 

Juliard School of Music v New Yorku. Svá studia poté završila v roce 1952 na 
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Kolumbijské univerzitě rovněž v New Yorku.
192

 Dagmar White ráda cestovala 

a poznávala nové kraje, proto neváhala přijmout nabídku na pozici profesorky 

Národní konzervatoře v Bogotě. Během její činnosti v Kolumbii se u ní projevily 

vlohy pro pořádání různých kulturních akcí zaměřených především na hudbu. 

Dostala také několik nabídek, aby účinkovala v televizním vysílání a v rádiu.
193

 

Během jejího působení v Bogotě do jejího soukromého života nečekaně 

vstoupil Lewis Marion White. Jejich první setkání zprostředkoval americký konzul 

Bill Kain, původem Čech, který pracoval na americkém velvyslanectví v Kolumbii. 

Lewis zastával v té době pozici vicekonzula a o rok později jeho vztah s Dagmar 

vyústil ve sňatek. Svatba se konala ve Washingtonu v roce 1954, ale velmi záhy se 

oba vrátili zpět do Bogoty, kde pracovali až do roku 1957.
194

 Díky povolání svého 

muže Dagmar pokračovala ve svém kočovném životě, který oba zavál až do 

Dominikánské republiky. Zde Dagmar působila jako učitelka zpěvu a historie 

hudby v Santa Domingu mezi lety 1962-1964.    

Jako sólová zpěvačka Dominican Lyric Theater zpívala například roli Santuzzi v 

Cavalleria Rusticana. V Národním dominikánském symfonickém orchestru bez 

problému nazpívala party tehdejších dominikánských skladatelů a francouzských 

hudebních impresionistů. 

Poslední zastávkou se v Latinské Americe stala Nicaragua, kde více než dva 

roky učila zpěv a vedla sbor na Národní konzervatoři v Managui. Kulturní sekce 

americké ambasády jí zorganizovala a přispěla na koncertní turné. Za svůj 

umělecký příspěvek dostala ocenění „Gueguense de Oro“ od Pedra Joaquina 

Chamorrosa ředitele La Prensa.
195

Poté přišla krátká přestávka v podobě místa ve 

Washingtonu, ale zanedlouho pár zahájil svojí další misi v Rabatu v hlavním městě 

Maroka. Dagmar White zde založila nejenom sbor, ale také plně fungující 

uměleckou společnost, se kterou uspořádala několik vystoupení v Rabatu 
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a Casablance. Pro místní diváky secvičila poměrně náročná představení jako 

„Messiah“ nebo „Beethovenova sborová Fantazie“, dále se ovšem věnovala i své 

sólové dráze.
196

 

Po návratu do USA v roce 1973 se Dagmar připojila k Northern Virginia 

Community College, kde učila zpěv, historii opery a správnou výslovnost angličtiny 

pro cizince. Její práce nezůstala bez povšimnutí, a proto jí bylo svěřeno vedení 

Opera Workshop. Dagmar White ovšem měla ještě dalekosáhlejší vize. Toužila po 

založení vlastní životaschopné kulturní organizace, která by pracovala pouze 

s jejími nápady. Jak u ní bylo zvykem, přešla velice rychle od idejí k činům, a tak 

v roce 1976 při příležitosti oslav amerického výročí nezávislosti spatřila světlo 

světa Vienna Light Opera Company. Díky nasazení a schopnostem zakladatelky 

mohli českoslovenští emigranti shlédnout díla českých autorů v americkém 

provedení. Některá vystoupení, jako například Stabat Mater, byla dokonce vysílána 

na televizním kanálu číslo 10. Dagmar White pokračovala také ve své sólové 

pěvecké a recitační kariéře. Hrála hlavní role v amerických premiérách českých 

oper, které zorganizovala společnost Dvořák Opera Company. Šlo konkrétně o díla 

Bedřicha Smetany (Dvě vdovy) a Antonína Dvořáka (Čert a Káča).
197

 Stále jí 

ovšem její práce připadala nedostatečná, a proto se začala podílet na práci místních 

kostelních sborů, konkrétně v metodistickém kostele v městě Vienna. Od roku 1973 

dostala pověření vést československý kostelní sbor v Bethesde ve státě Maryland, 

odkud byly každé Vánoce vysílány Hlasem Ameriky do Československa tradiční 

české koledy od Jana Jakuba Ryby.
198

                         

Dagmar White se stala v roce 1985 předsedkyní místní odbočky SVU a tuto 

funkci vykonávala v letech 1985-1988, poté zastávala funkci místopředsedkyně 

výkonného výboru (1990-2006). Do Československa zavítala poprvé po sametové 
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revoluci na začátku roku 1990 a o dva roky později jí Univerzita Karlova udělila 

čestný titul PhDr.
199

      

 Aktivně se také účastnila přednášek na posledních sedmi kongresech SVU. 

Během 18. světového kongresu SVU v Brně byla pověřena organizací programu 

a zmíněného úkolu se zhostila na výbornou. 

 Všichni krajané obdivovali a obdivují její organizační schopnosti a její 

neustálou aktivitu v oblasti pořádání tradičních vánočních bazarů SVU, vánočních 

bohoslužeb v české kapličce a sérii operních večerů na českém velvyslanectví ve 

Washingtonu. V současné době žije společně se svým manželem ve městě Vienna 

ve státě Virginia. Je rovněž členkou hudební fakulty v Northern Virginia 

Community College, vyučuje ve svém soukromém studiu a organizuje hudební 

program na české ambasádě v USA.
200

 

3. 7. 2. Milica Hasalová a její kariéra v zámoří 

 

Během studia na George Washington University v letech 1950-1956 Milica 

Hasalová často vystupovala v tanečních číslech jako například v polce v Prodané 

nevěstě, také pracovala jako taneční instruktorka na volné noze. Dále byla požádána 

nácvikem a choreografií tanců pro televizi. Zpočátku šlo pouze o malá regionálně 

situovaná vystoupení například pro lidi v důchodovém věku nebo pro americké 

válečné veterány.
201

 Na škole se Milica stala členkou sboru „Traveling 

Troubadours“, který cestoval po různých štacích, jako byly Greenland, Iceland, 

Bermuda, Azores a Washington. Podle komentářů v dobovém tisku se vystoupení 

skládala převážně z lidových tanců, na nichž Milica Hasalová tancovala 

v Čičmanském kroji v doprovodu sboru. Její vystoupení měla vždy veliký úspěch. 
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Celá skupina byla pod patronátem Amerického letectva a NEAC (Northeast Air 

Command).
202

   

Po své rezignaci na post učitelky v privátní dívčí škole Holton Arms School 

a Junior College se Milica Hasalová vdala 22. dubna 1960 ve Washingotnu za Rudu 

Klavika, s nímž měla dvě děti Janu a Petra. V témže roce byla kontaktována jistou 

paní Rica Laymon, aby privátně učila její dceru balet. Díky prostornému bytu na 

předměstí Marylandu si dotyčná paní mohla dovolit vyklidit obývací pokoj 

a nakoupit všechno potřebné vybavení pro výuku tance. Milica tak začala učit ve 

své vlastní malé škole, kam postupně začaly chodit na výuku i další dívky z okolí. 

Nejdříve hodiny probíhaly pouze jednou týdně, ale po nějaké době si Milica 

s manželem koupila ve stejné oblasti dům, a tak mohla rozšířit svojí výuku na dvě 

lekce za týden.
203

 Škola také dostala jméno Kemp Mill School of Ballet.
204

 Celé 

první poschodí domu bylo upraveno na taneční studio a výuka probíhala až do roku 

1985. Klientela se rekrutovala hlavně z Marylandského předměstí a z okresu 

Montgomery. Propagace školy závisela hlavně na inzerátech v místních novinách 

a na roznášení letáků s nabídkou kurzů.
205

 

V roce 1967 se Milica Klaviková rozvedla se svým prvním mužem a 3. 

července 1969 si vzala v Marylandu Antonína Švehlu, vnuka bývalého předsedy 

vlády. Jako manželka Antonína Švehly se také v roce 1977 stála, jako první žena, 

předsedkyní pobočky SVU ve Washingtonu.
206

 V roce 1979 následoval další rozvod 

a 17. srpna 1985 se potřetí provdala za Ivu Moravčíka v Honolulu na Havaji. Její 

manžel prof. Ivo Moravčík byl aktivním členem washingtonské pobočky SVU již 

od roku 1959 a také on stál za jejím pozváním na první kongres SVU v roce 1962. 

                                                           
 

202
 Osobní archiv: Milica Hasalová-Moravčíková. Výstřižek z novin: The Washington Post and 

Times Herald, 27. 10. 1955.   
203

 Milica Hasalová-Moravčíková, rozhovor, Praha, 15. 10. 2012. 
204

 Osobní archiv: Milica Hasalová-Moravčíková. „ ropagační leták“. 
205

 Osobní archiv: Milica Hasalová-Moravčíková. Výstřižek z novin, Nový Svět, „Z krajanského 

Washingtonu“, 1972. 
206

 Zprávy SVU, 1977, roč. 19, č. 3. s. 8. 



 

 - 71 -   

 

 

 

 

3. 8. Zprávy zahraničního tisku o emigraci generála Hasala a jeho působení 

jako předsedy Svazu československých důstojníků v exilu 

 

O příchodu významné osobnosti přes hranice do USA se poměrně široce 

rozepsali tamní novináři.
207

 V časopise The Time lze 2. srpna 1948 nalézt článek 

s názvem Plain Words. Autor zde generála Hasala vylíčil jako vlídného 

a vyrovnaného člověka a poukazoval na to, že jde o nejdůležitějšího vojenského 

uprchlíka z Československa od komunistického převratu. Dále je v článku uvedena 

polemika generála Hasala o možnosti vypuknutí válečného konfliktu mezi 

východem a západem. Podle jeho slov sovětský blok bude velice opatrný, aby mu 

nebyla přisuzována zodpovědnost za válku. Nicméně přiznal, že československý 

těžký průmysl určitě pomáhá s vyzbrojováním sovětských vojsk. Co se týče 

jaderných zbraní, upozorňoval, že celá oblast jáchymovských dolů byla v ruských 

rukou. Situaci v armádě popisoval takto: 70% z 140 000 veškerých branců mohlo 

být považováno za antikomunisty. Většina demokratických důstojníků již byla 

propuštěna. Jde přibližně o 1200 osob, včetně 25 ze 120 generálů. Okolo 14 

generálů emigrovalo za hranice. Západní hranici střežilo okolo 45 000 policistů. 

České letectvo bylo již pouhým torzem, protože většina pilotů opustila po 

komunistickém puči hranice Československa.
208

 

Článek ve Washington Post (22. července 1948) se o A. Hasalovi vyjádřil, 

že jde o uprchlého českého generála, který o československém letectvu a armádě 

tvrdí, že jde o instituce ovlivněné propouštěním několika stovek důstojníků. Velká 

část sboru již také emigrovala na západ. Ozbrojené síly tím pádem nejsou 

dostatečně důvěryhodné jak pro Rusy, tak pro ostatní armády satelitních států. 

Z článku dále vyplývá, že celý rozhovor proběhl v Heildelbergu 21. července 
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1948.
209

 Hasal sám nevěřil v možnost, že by se Československo samo zbavilo 

bolševické nadvlády. Potencionální řešení viděl buď v ozbrojeném konfliktu, nebo 

v přitažlivosti Marshallova plánu.
210

 Jako voják preferoval řešení silou. Tvrdil, že 

v případě otevřeného boje by české armádní složky spolupracovaly se západem.
211

 

Americká vláda také posléze přiměla emigranty, aby překonali své rozmíšky 

a vytvořili jednotný reprezentativní orgán. Návrh se i přes těžkosti ujal, a tak 20. 

února 1949 spatřila světlo světa Rada svobodného Československa (RSČ). Svědkem 

jejího založení byl i Antonín Hasal. Celá organizace sdružovala Čechy, Slováky 

a Podkarpatské Rusíny. Ve dvanáctičlenném předsednictvu měli Češi i Slováci 6 

křesel. Předsedou rady se stal Petr Zenkl a úřad místopředsedy vykonával Jozef 

Lettrich.
212

 Do roku 1974 organizace sídlila ve Washingtonu a pak se přestěhovala 

do New Yorku.
213

  

Hasal se také úspěšně zapojil do spolupráce s rádiem Svobodná Evropa 

a pracoval jako poradce americké vlády pro otázky východní Evropy. Stal se také 

předsedou organizace Československých důstojníků v exilu. Ze své nabyté pozice 

se podílel na vydání pamětního spisu o generálu Ingrovi.
214

 Jeho příspěvek ovšem 

čítá pouhopouhých 7 stran a je pojat jako sborník vzpomínek na zesnulého generála 

Ingra. Celý příspěvek je textem jeho projevu na vzpomínkové večeři uspořádané 

Radou svobodného Československa 12. října 1956 ve Washingtonu. Exilová 

důstojnická organizace vznikala postupně. Nejprve byl v září 1952 ustanoven 

přípravný výbor Svazu československých důstojníků v exilu. Předsedou se stal Ján 

Ambruš a tajemníkem Antonín Bartoš. Jednalo se o spolkových stanovách 
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a pravidlech, které byly nakonec odsouhlaseny na valné hromadě 25. dubna 1953. 

Prvním předsedou byl zvolen generál Antonín Hasal. Řádným členem se mohl stát 

každý, kdo získal důstojnickou hodnost před 24. únorem 1948. Společnost se 

snažila o celosvětové působení, ale její faktický význam byl značně menší. V USA 

měla tři pobočky (Washington, New York, Chicago). Každá z nich také spravovala 

alespoň jednu pobočku mimo americké území. Svaz pravidelně vydával Zprávy 

československých důstojníků v exilu.  

Podle informací z New Yorku (1953-1963) měla organizace několik cílů. 

Boj proti komunismu, obnovu občanských a lidských práv ve vlasti a obnovu 

Československa v předmnichovských hranicích společně s Podkarpatskou Rusí. 

Z příkladu Rady svobodného Československa je patrné že i civilní složka emigrace 

počítala s Rusíny jako řádnými obyvateli československého státu.
215

 

Chicago Daily Tribune uvedl v roce 1954 na svých stránkách článek, že 

nechvalně známý J. R. McCarthy dostal za úkol prověřit práci A. Hasala co by 

poradce ministra obrany. Jestli ovšem byl generál Hasal vystaven nějaké hloubkové 

inspekci, to nemůžeme s jistotou tvrdit, protože žádný další článek podobného znění 

se mi už nepodařilo vypátrat.
216

  

Jak je již popsáno výše, Hasal ve Spojených státech nevyvíjel žádnou 

horlivou literární činnost. Za zmínku proto stojí pouze projev, který poskytl 

Svobodné Evropě v roce 1952. Šlo o reakci na klamný výklad dějin v knize „Třicet 

let boje KSČ za lidovou československou armádu.“
217

 Jedním z přispěvatelů do 

publikace byl i dr. Alexej Čepička. Generál Hasal mimo jiné řekl:  

„Komunisté se podle pokynů Kominterny chovali v počátcích války velmi 

pasivně. Z ústředí přišlo nařízení, že jde o imperialistickou válku Anglie-Francie 

                                                           
 

215
HANZL K, František: Voják.  říklad Oskara  ejši. In  Fasora, L. - Hanuš, J. - Malíř, J. - 

Vykoupil, L. Brno 2006, s. 295-297. 
216

http://pqasb.pqarchiver.com/chicagotribune/access/506336512.html?dids=506336512:506336512

&FMT=ABS&FMTS=ABS:AI&date=Mar+29%2C+1954&author=&pub=Chicago+Daily+Tribune

&desc=PROBE+ASKED+BY+CRANE+OF+BENES+DEPUTY&pqatl=google 
217

 Třicet let bojů KSČ za lidovou československou armádou. Praha 1951. Lewis White ve svém 

článku (s. 236) omylem uvedl, že šlo o knihu Alexeje Čepičky "Třicet let boje komunistické strany 

za lidovou československou armádu" Čepička byl pouze jedním z přispěvatelů do sborníku. 



 

 - 74 -   

 

 

a Německa. Zlom nastal logicky až v roce 1941, po napadení Sovětského svazu. 

 odle pokynů Moskvy komunisté zahájili boj proti nacismu, ale již tehdy sledovali 

svoje vlastní cíle. Tvrzení, že pouze Gottwald a jeho spolupracovníci v Moskvě stojí 

za utvářením armádních jednotek, je nepravdivé. Každý přece ví o dohodě mezi naší 

exilovou vládou a Sovětským svazem v roce 1941, podle které se měla vytvořit 

vojenská uskupení z československých příslušníků v Rusku žijících. Londýnská vláda 

proto nijak neintrikovala, ani se nesnažila omezovat rozvoj jednotlivých vojenských 

útvarů, ale naopak je vší silou podporovala. Došlo k vyslání důstojnických elit 

z Anglie a ze Středního východu, aby pomohly s výcvikem a výzbrojí. Jednotky byly 

vystrojeny anglickými uniformami, protože Sověti měli tenkrát nedostatek i pro svojí 

vlastní armádu. Že se naše vláda bránila komunizování těchto jednotek je v celku 

logické, protože šlo o jednotky československé a ne jednotky komunistické strany. 

Zde také chci upozornit na neblahý osud generála  íky, který velmi dobře znal 

záměry komunistické strany, a proto musel být umlčen v roce 1950. Chci se také 

osobně vrátit k působení na  odkarpatské Rusi. Moskevská intervence a hlavně 

vměšování NKVD zapříčinilo smrt mnoha tisíc Rusínů, kteří byli násilně odesláni do 

„Svobodovy armády“, v níž bez dodatečného výcviku v Karpatech vykrváceli. 

Stojím si za tím, že za vším stáli komunisté v Moskvě v čele s Gottwaldem a jeho 

spolupracovníkem Fierlingerem, ve službách Kremlu zradili naší československou 

věc. Oni připravovali společně s agenty vyškolenými v Moskvě komunizování 

Československa. Lid  odkarpatské Rusi nikdy nepřijal dobrovolně sovětskou 

nadvládu, ale stalo se tak, až pod nátlakem zbraní a zastrašování. Rudá armáda se 

zde nestala osvoboditelkou, nýbrž „porobitelkou.“
218

 

Hasal se zde také ohradil proti nařknutím z pokusu o kontrarevoluci 

a prohlásil, že ani on ani generál Píka nebyli agenti žádné cizí mocnosti. 
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3. 9. Politická rehabilitace generála Hasala, udělení Kříže min. obrany 

a pohřeb v Nižboru 

 

Všechny reakce na útěk generála Hasala v Československu byly 

pochopitelně ovlivněné komunistickou propagandou. Ve svém rodném Rakovníku 

přišel 24. září 1948 o titul čestného občana. Oficiálně bylo uvedeno, že se A. Hasal 

zpronevěřil českému národu a nepřispěl tak k budování lidově demokratické 

republiky. Městský národní výbor proto navrhl plénu zbavit generála Hasala 

čestného občanství města Rakovník. V listopadu 1948 mu byla odňata hodnost 

generála a o rok později i čest.  

Po roce 1989 se opět začalo jeho jméno objevovat na veřejnosti. V polovině 

devadesátých let obdržel Řád Bílého lva in memoriam. V září 1995 byla Hasalovi 

odhalena pamětní deska na budově školy v Nižboru za přítomnosti ministra obrany, 

jeho dcer a za doprovodu hudby hradní stráže. V květnu 2003 mu bylo vráceno 

čestné občanství města Rakovník při příležitosti oslav 170. výročí založení nejstarší 

české reálky, dnes gymnázia Zikmunda Wintra. Na budově školy je umístěna 

pamětní deska.
219

  

1. října 2011 se na malém hřbitově v obci Stradonice u Nižbora uskutečnila 

pietní akce spojená s uložením urny Josefy a Antonína Hasalových do hrobky. Sešli 

se zde nejenom příbuzní ale také ministr obrany Alexandr Vondra, poslanec 

Evropského parlamentu Jan Zahradil, senátor parlamentu ČR Jiří Oberfalzer, 

armádní generál Tomáš Sedláček a další hosté. Všichni uctili uložení generálových 

ostatků, které se vrátily zpět domů po více než jednapadesáti letech. Místo 

posledního odpočinku je více než symbolické, jak připomněla starostka obce 

Nižbor, Kateřina Zusková. Vztah generála k jeho rodné obci byl zakódován i 

v krycím jménu-Nižborský. Tomáš Sedláček ve svém projevu poznamenal, že se 

několikráte setkal s generálem Hasalem osobně a mají několik společných styčných 

bodů. Prvním z nich byla stejná úniková trasa z Československa, která vedla přes 
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Jugoslávii do Paříže. Dále neopomenul poznamenat, že útěk generála Hasala v roce 

1948 mu zajisté zachránil život. Generál Sedláček se s ním rozloučil slovy: „Bratře 

generále Hasale, za všechno co jsi prodělal a za co ses zasloužil ve prospěch své 

vlasti, ti děkuji.“
220

  

25. října 2011 mu byl udělen Kříž obrany státu od ministra obrany České 

republiky za výjimečné zásluhy při obraně republiky a jejího ústavního pořádku.
221

 

Toto vyznamenání se uděluje velice zřídka a pouze vojákům, kteří se hrdinským 

způsobem zasadili o obranu českého národa. Celkový počet vyznamenání 

nepřekročí 10 kusů. Toto bylo vůbec poprvé, co byl kříž udělen. K převzetí ocenění 

došlo na české ambasádě ve Washingtonu v přítomnosti českého ambasadora Petra 

Gandaloviče. Kříž osobně předal ministr obrany Alexandr Vondra dcerám generála 

Hasala 23. ledna 2012.
222

   

 

 

 

4. Kulturní akce pořádané československými emigranty po roce 

1948 

4. 1. České opery v provedení československých emigrantských spolků 

 

V této kapitole bych rád upozornil na několik her, na jejichž uvedení se 

podílely Dagmar White a Milica Hasalová-Moravčíková. Jedná se převážně 

o stručný výčet českých oper, které byly realizovány ve Spojených státech s 

přispěním československých emigrantů. Kapitola je rozčleněna na odstavce a každý 

pojednává o jednom divadelním vystoupení. Většinou je zde uveden stručný úvod, 

místo konání, produkce, režie a případné okolnosti a problémy, které dotyčný 
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divadelní kus provázely. Vybral jsem záměrně pouze ta představení, na kterých 

můžeme pozorovat rukopis Hasalových dcer.   

4. 1. 1. Opera Prodaná nevěsta  

Prodaná nevěsta měla svojí první premiéru v Chicagu v roce 1893. Její další 

uvedení si muselo počkat až do roku 1956. Na obnovené premiéře měl velkou 

zásluhu především dr. Fall
223

, rakouský emigrant, který v Americe podporoval v 60. 

letech zakládání lokálních orchestrů, baletních skupin a pěveckých spolků. Zmíněné 

organizace byly podporovány částečně soukromě, avšak velký podíl na jejich 

fungování měly obce a státy.  

Dr. Fall se po několik let pokoušel založit stálou operu ve Washingtonu. 

Shodou okolností se Prodaná nevěsta stala jeho první úspěšnou produkcí, která 

vedla k založení The Washington Civic Opera. Společnost neměla žádné domácí 

zázemí a její finanční výdaje z velké části pokrývala společnost Department of 

Recreation of the District of Columbia. Možnosti přispěvatele ovšem nebyly 

neomezené. Většina účinkujících se proto rekrutovala z místních talentovaných 

zpěváků. Nemohli si dovolit najmout profesionální zpěváky ze City Center Opera 

v New Yorku. Prostor pro nacvičování a generální zkoušky jim poskytla místní 

střední škola.
224

   

Prodaná nevěsta byla uvedena 10. a 12. května 1956
225

 a měla obrovský 

úspěch. Obě představení byla beznadějně vyprodána a všichni účinkující sklidili 

zasloužený potlesk. Členové sboru a zpěváci byli vybráni z různých uměleckých 

skupin působících ve Washingtonu. Zde poprvé dostala Milica Hasalová možnost 

uplatnit svoje taneční a organizační vlohy. Dostala na starost choreografii celého 
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vystoupení.
226

 Opera byla zpívána v angličtině a konala se v Rosevelt Auditoriu ve 

Washingtonu.
227

 Jan Rubeš, člen City Center Opera v New Yorku, ztvárnil hlavní 

roli Kecala. Produkční stránku díla měl na starosti Frederick Fall a dramaturgii 

vedla Lída Brodenová,
228

 která se zasadila o to, aby byla opera předvedena 

v českém pojetí, a to nejen co se týče hudby, ale i režie a výpravy. Sama se také 

zhostila jedné z hlavních rolí a to úlohy Ludmily. Dirigování se zhostil Stephen 

Prussing a choreografii vedli Milica Hasalová, Bob a Evelyn Davisovi. Ocenění za 

práci na scéně se dostalo Tomovi Hucksonovi a generálu Hasalovi. Šťastnou 

náhodou se zde potkaly hudební a výtvarné talenty rodiny Hasalových. Milan Hasal 

se svým barytonem zpíval ve sboru a Milica Hasalová tancovala ve scéně s furianty 

a komedianty. Mnoho členů sboru bylo pouhými amatéry, kteří si poprvé 

vyzkoušeli jevištní vystoupení. Celá produkce měla také svoje romantické pozadí, 

protože se zde poprvé potkali dva členové sboru Grethe Pederson a Milan Hasal, 

kteří se později vzali. Po nějaké době se ke skupině přidala i starší sestra Dagmar, 

se svým sopránem.
229

 

V prosinci 1956 Washington Ballet Guild, Inc uvedl poprvé v plném 

rozsahu Popelku, představení se konalo ve Constitution Hall. Milica Hasalová tam 

tančila roli nevlastní sestry. V roce 1952 byl zorganizován Národní folklorní 

festival. Představení se konala 1. až 3. května v Cardozo Center Auditorium ve 

Washingtonu. Sponzorsky se na produkci opět podílela společnost Department of 

Recreation of the District of Columbia.
230

      

4. 1. 2. Opera Hubička 

 

Byla uvedena 23. března 1968. Představení se konalo v presbyteriánském 

kostele ve Washingtonu. Celková produkce byla velmi skromná, nicméně úspěšná. 
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Jako režisérka zde obstála Lída Brodenová. Stephen Prussing doprovázel 

představení na piáno. V hlavních rolích se objevili Helga Bullock, Dobald 

Boothman, James Gibbs a Charles Kopfstein-Penk. Milica Hasalová-Klaviková 

měla na starost choreografii tance, zejména polky. Antonín Švehla navrhoval 

kulisy. Celá produkce se opakovala 28. října k výročí založení Československa. The 

Sokol Opera Group se spojil s Československo-americkými organizacemi při 

sponzorování výše zmíněné akce.
231

 

4. 1. 3. Dvě vdovy 

 

Dvě vdovy od Bedřicha Smetany měly původně premiéru 27. března 1874 

v Praze. K uvedení zmíněného díla za mořem došlo 26. října 1974. Představení se 

odehrálo v Lisner Auditorium na Universitě George Washingtona ve Washingtonu 

jako vzpomínka na skladatelovo narození před 150 lety. Celé představení měla na 

bedrech Czechoslovak Society of Arts and Sciences. Opera byla doprovázena vším, 

co se sluší k dílu světového formátu. Dagmar White pověřila zkušenou Milicu 

Hasalovou-Klavikovou choreografií baletu. Stephen Prussing se opět představil 

v roli dirigenta a vedoucího sboru The George Washington University. Osvětlení 

scény a kostýmy zařídil Zdeněk Rakušan a režii na sebe vzala Lída Brodenová.
232

  

Podle záznamu byla příprava baletní choreografie velice náročná z důvodu 

omezeného rozpočtu, a proto většina tanečníků účinkovala bez nároků na honorář. 

Další nepříjemnost se vyskytla v nedostatku mužských herců a neposlední problém 

byl, že nikdo neměl video záznam originálního provedení celého díla. 

Choreografové se tak museli spolehnout většinou na svoji paměť a dále na 

vzpomínky učitelů tance a samotných tanečníků. Nakonec vznikla zcela nová 

interpretace baletního představení, kdy většina účinkujících byla rekrutována 

z místní baletní školy.  
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Polka v posledním dějství byla zatančena Phyllis Blakem (tanečník The 

Washington Ballet), Milicí Hasalovou-Klavikovou, Andreou Price, Lanny 

Slusherem a Filipem Rosemundem.
233

 

  

4. 1. 4. Psohlavci 

 

Opera od Karla Kovařovice byla uvedena společností The Sokol Opera 

(1963-1983) ve spolupráci s SVU. Za místo konání bylo vybráno již osvědčené 

místo Washington. Premiéra připadla na 9. února 1972 a Lída Brodenová 

odpovídala za celý průběh představení. Opera byla nazpívána v českém jazyce 

a scénu navrhl Antonín Švehla. Stejně jako předcházející opery se i tato produkce 

stala rodinnou záležitostí. Jana a Petr Klavik, děti Milici Hasalové-Klavikové se 

ujaly hlavních rolí. Například Petr si zahrál roli Koziny. Celé představení se dostalo 

i do vysílacího času Hlasu Ameriky.
234

 

4. 1. 5. Otvírání studánek od Bohuslava Martinů 

 

Tato hudební skladba byla poprvé představena ve Washingtonu v anglické 

verzi a to s nečekaným úspěchem. Přes dvě stě diváků a ctitelů české kultury se 

shromáždilo v Marvinově divadle v budově univerzity George Washingtona. 

Premiéra byla očekávána s velikým napětím, hlavně pro velký počet nováčků v 

souboru. Velký talent ovšem prokázala nejenom Jana Klaviková v roli královny ale 

také Gregory Fisher, další ze sólistů nastupující garnitury tohoto uměleckého 

oboru.
235

 Svoje drobná zaváhání účinkující nahrazovali nevyčerpatelným nadšením 

a energií. Největší zásluhu na úspěchu americké premiéry měla především režisérka 

a zároveň choreografka Milica Hasalová-Švehlová. Díky svým mnohaletým 
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zkušenostem s vlastním tanečním studiem, dokázala většinu rolí ušít na míru 

účinkujícím. Dalším faktorem úspěchu byla profesionální práce orchestru 

a zpěváků, členů sboru The Vienna Light Opera Company, v čele s ředitelkou 

souboru Dagmar White. Ta před představením zazpívala za doprovodu klavíru 

americkému obecenstvu řadu lidových písní v úpravě Leoše Janáčka. Dále stojí za 

to zmínit, výkon koncertní umělkyně Věry Doležalové, která hrála první housle.  

Emigrantské noviny Hlas národa mimo jiné uvedly i výčet nadcházejících 

kulturních akcí konaných americkými umělci českého a slovenského původu. Je zde 

například zmíněna baletní skupina manželů Prochotských, Soap-opera od Douglase 

Moorea s názvem „Galantnost“ v podání sboru The Vienna Light Opera Company a 

v neposlední řadě je zde pozvánka na Dvořákovy „Tvrdé Palice“, které se hrály pod 

taktovkou Lídy Brodenové.
236

  

4. 2. Organizace vánočních bazarů, aneb česká kultura oslavována zpěvem, 

tancem a jídlem 

 

Tradiční vánoční bazary byly pořádány v rámci kulturních aktivit 

Společnosti pro vědy a umění (SVU). Smysl bazarů byl dvojí, přiblížit Američanům 

československou kulturu a zároveň fungoval jako nezbytně nutný zdroj peněz pro 

podporu kulturní činnosti SVU, ať už šlo o pořádání koncertů, přednášek nebo 

vydávání odborných publikací. V roce 1983 se výše zmíněná akce jako každoročně 

odehrála v Guy Mason rekreačním centru v George Town. Dorazilo na ní odhadem 

přes 900 návštěvníků. Spolu s nimi se akce zúčastnilo přes 200 členů SVU, kteří 

pořádali bazary již od roku 1968. Hlavní náplní večera byla přehlídka ochutnávek 

tradičních českého jídla, drobná vystoupení a tanec. Nabízelo se vše, od drobných 

cukrovinek až po hovězí guláš. Washigton Post popisoval celou akci takto:.Prázdné 

stoly se brzy zaplnily nejrůznějšími pochutinami. Kam až oko dohlédlo, ležely mísy 

s lákavým obsahem, v podobě makových rohlíčků, medvědích pracek, perníčků, 
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vánoček a sladkého pečiva vyrobeného ze švestek. Československá mládež zvala na 

ochutnávky tradičního slovenského guláše s knedlíky a na pražské párky s hořčicí 

a na čerstvý žitný chléb.“
237

 

O většinu zábavy se postarali členové jednotlivých českých a slovenských 

rodin. Washington Post se velice obdivoval nakažlivému nadšení všech 

účinkujících. „Bazar je zprodukován ve velkém stylu. Organizátoři, ačkoliv vzešli z 

malé komunity emigrantů, čítají něco kolem 1000 rodin, je z jejich počínání cítit 

veliká radost spojená s hrdostí“
238

 Česká enkláva předváděla především taneční 

a hudební čísla vztahující se k českému folkloru. Petr Klavik tančil například v kůži 

medvěda společně s Danou Hasalovou oblečenou v tradičním kroji. Účinkujícím 

a divákům zahrál na housle k tanci Joe Parimucha. Věra Borkovec komentovala 

celou událost takto:“Kdyby tady nebyla muzika spolu se zpěvem a jásotem, nebylo 

by to ono.“
239

 Karin Hasalová dostala za úkol prodej ručně vyrobených vánočních 

ozdob spolu s nahrávkami staročeských koled. Dagmar White si na starost vzala 

osvětovou činnost a posluchačům vykládala o českém folklórním dědictví. Zaměřila 

se zejména na malíře Josefa Ladu a na jeho ztvárnění postavičky dobrého vojáka 

Švejka. Prodávala také malé repliky Ladových obrázků umístěných na dřevěném 

podkladu zobrazující českou vánoční krajinu.
240

 

Projekt se vydařil nad očekávání. Zdeňka Sadlíková, emigrantka z r. 1968, 

prohlásila: „Jsem pyšná, když vidím kolem sebe tolik schopných lidí. v tu chvíli cítím 

hrdost na svůj národ, a proto moje rodina mluví doma pouze česky. Nechci dopustit, 

aby moje děti zapomněly náš jazyk.“
241
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Závěr 

 
Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit co nejvíce informací o několika 

osobnostech československého exilu, jež se podílely na osvětové a kulturní činnosti 

v zahraničí. Jde většinou o osoby, jak laické tak odborné veřejnosti neznámé, 

význam jejich práce se však může rovnat daleko slavnějším jedincům. I když Ivo 

Moravčík již bohužel není mezi námi, jeho manželka Milica Hasalová-Moravčíková 

a její sestra Dagmar White navzdory svému věku jsou stále velice aktivní v oblasti 

pořádání kulturních akcí. Dagmar patří v této době k VIP členům SVU a jako 

ředitelka Vienna Opera Company
242

 pokračuje v pořádání kulturních sezení 

a večírků.  

Pobočka SVU se sídlem v Edmontonu zorganizovala po listopadu 1989 

množství koncertů významných českých hudebníků, například houslisty Ivana 

Ženatého nebo Jaroslava Svěceného. Velký podíl na tom má i profesor Pavel Jelen, 

který převzal funkci předsedy po prof. I. Moravčíkovi. Jeho vášeň pro klasickou 

hudbu se odrazila i v uspořádání vystoupení významných českých umělců. 

Pozvánku dostali například pianisté Martin Kasík, Boris Krajný, Jaromír Klepáč. 

Dále si mohli posluchači vychutnat hru smyčcových kvartet (Talichova, Panochova, 

Kaprálova a Zemlínského). Dirigent Vladimír Válek několikrát řídil edmontonský 

symfonický orchestr. Mimo hudební produkci organizace uspořádala výstavu 

fotografií dr. Hněvkovského k dvacátému výročí pádu totalitního režimu na jaře 

2010 
243

  

Rozsah zdrojů a jejich dostupnost mi nedovolily shrnout celkový dopad 

kulturní činnosti SVU na československou emigrantskou komunitu žijící do těchto 

dnů v zahraničí. Nicméně mohu se stoprocentní jistotou tvrdit, že jde o největší 

projekt, do kterého se alespoň částečně zapojily téměř všechny československé elity 

roztroušené po celém světě. Doba fungování organizace je úctyhodná, i když, jak 

jsem se dozvěděl od prof. Jelena, zájem o činnost pomalu opadá. Důvodem je 
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nejenom zvyšující se průměrný věk všech členů, ale i politický vývoj v České 

republice. Spojení s vnějším vědeckým a uměleckým světem bylo po roce 1989 

opět v plné šíři navázáno, a proto se mnohým jeví další fungování SVU jako 

zbytečnost. Jednotlivé pobočky jak v USA, tak v Evropě však vykazují stále aktivní 

činnost. Pořádají se konference, literární čtení a výstavy. Členové mohou nově 

sdílet svoje poznatky i na diskusních fórech a sociálních sítích. Z velikého množství 

informací jsem vybral pouze ty, které se týkaly života jen úzkého okruhu emigrantů. 

Kniha Miloslava Rechcígla ml., kterou jsem zmínil v úvodu, čítá vice než pět set 

stran, včetně příloh a fotografií. Přesto autor v předmluvě tvrdí, že jde pouze 

o zlomek činnosti SVU.
244

 Celkové zmapování a uvedení všech aktivit by vydalo na 

několikaletou práci. Dalším problémem je zachování použitelných pramenů. V roce 

2003 proběhla konference s názvem Czech a Slovak American Archival Materials 

and their Preservation  na české ambasádě ve Washingtonu. Tématem celého 

setkání bylo vyřešení otázky úschovy archivních materiálů, které byly prozatímně 

přesunuty do Prahy na adresu Senovážné náměstí čp. 20.
245

  

Edmontonská pobočka má nicméně většinu svých archivních materiálů 

uloženu u svého jednatele dr. Daniela Nečase. Podařilo se mi ho kontaktovat, ale 

bohužel neexistoval žádný rozumný, levný a zároveň realizovatelný způsob, jak 

dostat dotyčné materiály přes moře. Nezbývalo mi tedy nic jiného, než si vystačit 

s výročními zprávami edmontonské pobočky, které byly pravidelně publikovány 

v periodiku Zprávy SVU. Jako doplněk jsem použil komentář a osobní archiv Milici 

Hasalové-Moravčíkové, z něhož jsem upotřebil zejména recenze na jednotlivé 

divadelní kusy, zápisky ze schůzí a dopisy, které si mezi sebou jednotliví členové 

vyměňovali. Neocenitelným vodítkem mi byly i zápisky z každoměsíčních schůzí 

a závěrečná hodnotící zpráva. 
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Jádrem mojí práce je podchycení událostí, očima lidí, kteří se na nich 

bezprostředně podíleli, ale současná česká společnost jejich přínos příliš nevnímá. 

Důvod proč tomu tak je, můžeme nalézt ve vzdálenosti. Většina aktivit se 

odehrávala tisíce kilometrů od české kotliny, a proto nemohly být naplno doceněny.   

Generál Hasal se nikdy přímo nepodílel na činnosti SVU nebo ČSNRA, ale 

jeho skryté výtvarné vlohy pomohly mnohdy nadšeným ochotníkům realizovat 

velkolepá představení, jež by bez obrovské dávky entuziasmu nikdy nevznikla. 

Nemohu také pominout syna a dceru Milici Hasalové-Moravčíkové. Oba se již od 

mládí zapojili do činnosti československých emigrantských spolků. Petr Klavik 

udělal v USA čest svému předkovi generálu A. Hasalovi jako vojenský pilot, jenž 

absolvoval v Iráku více než 100 bojových letů. Odešel z aktivní vojenské služby 

v hodnosti majora a stal se pilotem speciální vládní letky Air Force Two.
246

 Stejně 

jako jeho dědeček i on má podle svých nadřízených v sobě hrdost, která se nedá 

nazvat jinak než: „Proud to serve“
247

 

Podle výpovědí většiny účastníků, kteří se podíleli v počátcích na fungování 

Společnosti pro vědu a umění šlo o naprosto dobrovolnou a mnohdy časově 

náročnou práci, která mnohým z nich zasahovala i do zaměstnání. Všichni však 

vykonávali svojí úlohu s radostí a s nadějí, že se opět do vlasti někdy vrátí. Bohužel 

dva ze členů rodiny Hasalů již takovou možnost nedostali. Generál A. Hasal zemřel 

ve Washingtonu stejně jako jeho syn, který ho přežil o 19 let.  

Závěrem bych chtěl podotknout, že většina zdrojů, se kterými jsem pracoval, 

byla v anglickém jazyce, včetně osobních psaných vzpomínek a osobních dopisů. 

Bez jejich překladů bych ovšem nemohl dostat ucelený obraz o fungování 

společnosti Bohužel se mi nepodařilo získat žádné rozsáhlé archivní materiály, 

zejména proto, že jsou mi vzhledem ke vzdálenosti nedostupné. Složky obsahující 

dokumenty o práci SVU jsou uloženy ve Výzkumném středisku dějin 

přistěhovalectví (IHRC) na universitě v Minnesotě. Co se týče archivní materiálů 
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generála A. Hasala, převážná většina byla použita ve výše zmíněné disertační práci 

Davida Hubeného. Sám jsem pouze přidal několik aktuálních změn týkajících se 

pohřbu A. Hasala v Nižboru a udělení Kříže na obranu státu ministerstvem obrany. 

Troufám si však tvrdit, že přes všechny překážky a problémy se mi podařilo ukázat 

aktivity edmontonské pobočky SVU a obětavost jejích členů. 
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Seznam použitých zkratek 
 

 SANOPS - Státní sanatorium pro nomenklaturní kádry a jejich rodinné 

příslušníky.  

 SVU - Československá společnost pro vědy a umění (v Americe) 

 Ing. - Inženýr 

 ČSNRA - Československá národní rada v Americe 

 č.s. pluk - československý pluk  

 SVU Edmonton – Československá společnost pro vědy a umění v Edmontonu.    

 PhD - Doctor of Philosophy 

 Prof. - profesor 

 RSČ – Rada svobodného Československa 

 IHRC-Výzkumné středisko dějiny přistěhovalectví 

 M. A. - Master of Arts 

 M. S. – Master of Science 

 Dr. – doktor 

 NEAC - Northeast Air Command  
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Anotace 
 

Anotace 

Klíčová slova: Společnost pro vědy a umění, prof. Ivo Moravčík, generál A. Hasal, 

Milica Hasalová-Moravčíková, Dagmar White, Pobočka SVU Edmonton. 

     

Cílem práce byla provést sondu do života několika lidí, kteří se zasloužili 

o vznik pobočky SVU v Edmontonu. V první kapitole je popsán vznik centrály 

Společnosti pro vědy a umění (SVU) ve Washingtonu. V další části se zabývám 

popisem životních osudů Iva Moravčíka, který má nezanedbatelný podíl na vzniku 

výše zmíněné pobočky v Edmontonu. Podrobněji jsem se věnoval také postavě 

generála A. Hasala a snažil jsem se vyplnit bílá místa z jeho kariéry ale také ze 

společenského života. V několika kapitolách jsem nastínil aktivity jeho dvou dcer a 

rozvoj jejich umělecké činnosti v zámoří.  

 

Annotation 

 

Key Words: Czechoslovak Society of Arts and Sciences, prof. Ivo Moravčík, 

generál A. Hasal, Milica Hasalová-Moravčíková, Dagmar White, Office SVU in 

Edmonton. 

 

My bachelor thesis deals with an assembly named the Czechoslovak Society 

of Arts and Sciences. The SVU in America is the unique cultural organization. Its 

foundation was instigated by prof. Jaroslav Němec and prof. Hlavaty who wanted to 

bring together Czech and Slovak intellectuals from abroad as well as other qualified 

people interested in furthering Czechoslovak scholarship. The society is the 

cultural, non-political and non-profitable organization. It is dedicated to the 

encouragement of the broad and unfettered development of Czechoslovak culture in 

an atmosphere of freedom. The membership is open to individuals of Czechoslovak 

origin as well as to members of other associations sympathetic to the Society´s 
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aims. In the second part of my work, I have carried out detail research into their 

lives to outline their real participation in the mentioned project. Furthermore, the 

readers can take note of the quotations of covering letters written by the 

Czechoslovak intellectuals to support the whole movement. The description of all 

characters presents the actual story of emigrants who were excluded from their 

homelands. All of them are interconnected to each other by the strong bonds.    

. 
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Ivo Moravčík, 1946. 
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Travelling Trubadours, Milica Hasalová, 1951. 

Zdroj: Osobní archiv  Milica Hasalová-Moravčíkové. 
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Příloha č. 8 

 
Příloha č. 9 

 

Příloha č. 10 

 

Kříž za obranu státu udělen im 

memoriam generálu A. Hasalovi 

v roce 2011. 

Zdroj: Osobní archiv  Milica H. 

Moravčíková. 

 

Hrob generála Hasala Nižbor, 2011. 

Návrh náhrobku Karel Hejcman 

Zdroj:Osobní archiv  Eva Hejcmanová.  

Rodina generála A. Hasala; Zleva: Dagmar, Antonín, Josefa, Milan 

a Milica Hasalová. 

Zdroj:Osobní archiv Milica Hasalová-Moravčíková. 


