
za. Joseťem Bložíkem

'né 
11.}řezna ]'9a5 po d.]-ouhé ne]loci v€ ÝěLl1 7j 1et

Žomře1 Josef BŤoží! efadší. Jako Éyn Josefa Břožjka st.
se setkáÝ..l již od úádí B entollologií (sběr broulrů) "vé ÉY:ich šestj:ícti letech se svým otcem lodnik1 é*kulsi
na tebdeiší PodkaŤ!.]ts}ou Rus. o svých záiitcích' sbč-
rech a krl:.se tr,.mí piirod.y Ťád a Y.lni pěkně v'rprár'ě1..

Pc absoivo!'a1lí €Lbc]1oa1í s"k..aLerrie zailíl tŤpi.os'i' ne^
z:.r]rěgtnanoeti e v :oce 19J3 ja]ro důstoj]ií]< ěs1.arnídy
i. po';Ll!u nr'_ci1ov.... I rř d1lšÍ:r říÝotě !1'"rge1 pŤelorávaí
:,ladr: trp]rosbí sv:/'rrr tr:'vÍ|lýrn život]1í!I o!'iri]i snen. ve1xli
nu v told i]c;.lálraia lásl:;- jcho dl'ou Ílc!i,Ť ! Lteřé, tak jaL1
r ]]. ;]ehn. ýe] rj nŤf"'Í.]l ,

'^ j'' c .''uodo:o'' ''c:-:: iá+:': sb'_e. ''i1''i''
'i ost:',ii 'oro..rrj- pj:o 3vé])o otce. |ě]1e:,! ojtulrace r_| ]r]av]]ě !o
roac, )-94i 1rrir zača] p;''r lra ." syrtena';:ic]r:l z.Lliaai; 9voji
:L:rkir. ''.r^ !oIi:-i:l - -^LcY o orce.

, , -1 :_r ': o 1i .,i a.:..
bŤolrl:i'], ]]i,r!:{] aer] ]j]t'í,f!::oŤ4'] ..''-:]:te1',j i]e.L.]d-:i ' ;ir:4cr'ii_ll,'
cu:..cr'l:]io]::Li;].,.3er.Ljb','.ja_a,], j'J|'eg'.-c'.. {]]]::ý;o]1e:].id|'] !
Jc.']:aDcj.dae . rll'i':i]i'd |Ln--.ij. '!' poí ] car.í(]l] :]'c |íjc]] gL f:':e'_
d.':j! l.J5.v::1 čc].ai c.r:-'a]]Í.]'"'€ a r' r'í a;lá!';i' ::odu Cr'^
Ťaiuj] :' ccié Ilnfe.|Ť}'Ll c].é ob_-:,3'úi'

;oscf lfo]1:1]r s'D:i '].l1 vr]:]i i'Etcnzr:Ín,]'-.'i'LŤří!1 o]io_
1r: ]]::::i 3 'v]:::1'1 l]. s_.]..]]s'._!-' '.j:]e:.].ťV:]l ',.Ť.lrid.j] 1ě

Fo -'' ít1_/ l..r. '.1_'' '' ' : l'''' r ''á r. k':, -o,lst'u,
itur,'L'i;: ];rr , lj!]ii.,ťs1íu_ Í] ,Tugog1ii-/íi' Šy1 :l.jcn dobr);n ejrso_
nc1cíj.ra'';|ěr|.i'ej'e,lr" a].: i s\;J]:il_- prep:rrito:'ar'r & c.olrŤýiil
de t eŤrd:1j.,t o j:e]']. je š]icda. žc .rískané bo]:nté zj:ušenoÍ]ti
i]í]:eíně !1e z1:"i]c orra]l e rlE'ub].]L Jio1.:':] 

"v Jo!er:'!] !:roi1]'o_ýi o11:ije] Dřcťl.vš:-]n do'otr'j; ě']oi'ě]i'
věrlý ;r upí;uý Loi:1.,1'j.] a p'}Ítel" l]y' p}ílqi, ěestLrý,
oti}'"ře!Tý a o]rě i'p'.'"ě s|o;.če[s].ýi ngo'byčejDé vel].cť]'sJ'?
a 1]o\oEiir1r.{i't s aÝ.9íj vždy otoý;'en:iI.li p]'o kohoko1iv
z roai:1y a kólegfr nebo '.iáŤel z ntordoto6ic];é sao]-cěnog''
ti. Zv].áltó n1adí ně11 v iěr]r Yřaly ochot'ního Ťádce a po-
mocnílta.

!řlchází::re-1i nilní na níata' ]:teŤá talr často a Ťáa
navštěvoval' vždy se rÍ{m s doJetj:ií vybáÝí i.'da v-zpoŤdnek
!a vše' co zdé Joseť říka1, dů1a1 a na co upozoťnoval.
Jéhó pa,nátka Ý srdcích těch, kteří ho Úěli rádi n1kďy
!,ouha9!s.
a Josef strohý


