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Ve tři čtvrti na jedenáct bylo rozhodnuto jet na nádraží,
přestože ant'víza, ani jízdenky nebyly dosud vyřízeny. Spo-
lehli jsme Se na to, že je dostaneme aleSpoň na poslední chv!
li na peroně Wilsonova nádraži, Přemluvili jsme (se slibem
poukázky na luxusní bot1) přednostu Wilsonova nádra.
ží, aby zdrže| odjezd mezinárodního rychlíku o pět minut.
Nakonec odjel vlak beznás! Co teď? Pan Čipera měl nápad:
Zdtžet vlak znovu na smíchovském nádraží Q'ase s přísli-
bem bot) a nastoupit bez jízdenek a viz, které měl přivézt
Ferda Menčík autem na nádraži v Plzni, ovšem tak, že by
tam muselbýt dříve než vlak.

Podařilo se. Ve vlaku jsem zakoupil jízdenky jen do Plzně.
V Plzni nanádraží čekal Ferda Menčík a přisedl k nám s me-
zinátodnimi jizdenkami, vizy a penězi'

Šéf si chtěl něco psát na stroji, a proto se ,,udělal.. pro
sebe v samostatném kupé první třídy' do druhého jsme se
usadili Toma Bata,Fetda Menčík, šofér Stojan a já.

Sotva jsme se trochu z té honičky uklidnili, dotazilv|ak
do stanice, která byla tehdy hranični mezi naší okleštěnou
republikou a sudetským územim Řise. r<ayz se vlak rozjel,
procháze|ivagónem příslušníci nacistické pořádkové služby
SA, ordneři, v černých rajtkách,hnědých košilích a vysokých
botách. V našem kupé se objevili společně s Janem Baťou, kte-
rý nám oznámi|, že je zadržen (,,festgenommen..) a musí vy.
stoupit v Mariánských Láznich. Důvod neby|znám. Snad prý
je na nějaké listině jako osoba, která se na sudetskémúzemí

/ó; 
'.0:|.ll]t:.iiN



N

nesmí volně pohybovat, snad kvůli vlastnění nějakého ma-
jetku' Pochopitelně jsme se rozhodli, že vystoupírrre všichni
a počkáme nanádraží, až se šéf vrátí,

AIe on se nevracel a nevracel. Navrhl jsem Tomovi Baťovi'
abychom se spolu vydali do města jej hledat, zřejmě bude
asi někde na geStapu.

Šli jsme. Nevím už, jaké to bylo datum nebo co nacisté
oslar.ovali. Ale v ulicích Mariánských Lázni panovala úplná
promenáda a všichni na potkání zvedali pravice k nacistic-
kému pozdravu a volali na sebe ,,Heil Hitler!.. Po chvíli jsme
si uvě domil i, že začináme bý t náp adní tím, že na toto zdr av e -

ní nereagujeme. Hrozilo nám zřejmě zap|eteni do nějakého
nežád,oucího incidentu, doba byla tehdy' v listopadu 1938,
stále ,,sudetsky.. bouřlivá. Blesklo nám hlavou, že křesťan
v židovské synagoze nechává klobouk na hlavě a přizpůso-
buje se tak zavedené rituá|ní zvyklosti a podobně žid v křes-
ťanském kostele smekne.

Chtěli-li jsňre dojít k cíli' museli jsme se alespoň na chvi-
li přizpůsobit a hiedět se ztratit do jiné ulice' B5ll to nepři
jemný pocit' ale š1o o to, dclstat Se na gestapo a zjistit' co je
s šéfem. A tak jsme, po nějakém doptávání, došli na bývalé
policejní ředitelství' kde se usídlilo gestapo. I(dyž jsem viděl,
že ve vrátnici kontrolují průkazy, navrhl jsem Tomovi Baťo-
vi, aby se raději vráti|zpátky nanádraží, aby se kvůli svému
jménu nedostal také do drápůnacistů. Z:ůstaljsem sám.

Vstoupil jsem do jedné z kanceláŤi. Byla to snad nějaká
podatelna' protože měla skleněnou pŤepážku s okénky, za
kterými seděli uniformovaní úředníci, a okénky se na ně ob-
racetirŮzní|idé' Za jednirnzavřeným okénkem seděl u stol-
ku klidně lanBaťa a psal cosi na kufříkovém stroji Hermes,
který přinesl s sebou. tsyl zřejmě příjemně překvapen, že
jsem tam, a sdělil, že až na další tanr musí zůstat a vyčkat,
až pŤijdou nějaké dispozice dálnopisem z centrály gestapa
v Karlových Varech. Všinrl jsem si, že na stroji něco píše' co
asi bude zase ckfiit uveřejnit ve zlínských novinách, ale bylo
to nadepsáno U okénka gestgpú a psal tam o všem, co kolem
sebe viděl. Honem jsem mu doporučil, aby to schoval do
kapsy než si toho někdo. kdo umí česky, všimne. Kupodivu
touznalapsací stroj schoval do aktovky.

Ale už přišel jakýsi důstojník, který oznámit, že Baťa
musí odjet do Karlových Varů a že auto je připraveno. Po-
chopitelně j sem do té mercede sky naskočii také, a|e byl j sem
odmítnut, že Bať,a musí jet sám. Usmlouval jsem alespoň,
aby mne zavez|inanádraži, Tam jsme se dohodli s Tomem
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a Ferdou, že se nejbližším vlakem wáti do Prahy a zlr.obilri-
zují naše berlínské advokáty,93 aby se věci ujali a podnikli
potřebné kroky. Já že se pokusím sledovat šéfa, abychom
věděli, kde je a co s ním provedou.

Tak jsme to také provedli. Ale jak sledovat šéfa, když
auto do l(arlových Varů už odjelo?

Před nádražím stá| taxik, takový starý opotřebovaný
Essex. Najal jsem jej a vyrazlli jsme. Bylo pozdě odpoledne.
V údolích za Mariánskými Lázněmi |eže|a mlha a šeřilo se.

Rozvrzanému Essexu občas zhasínaly reflektory, ale šofér
dělal, co mohl, a tak jsme přece jen večer do Karlových Varů
dojeli. Zajeli jsme k bufetu, aby se mohl šofér občerstvit. Ne.
věděl jsem, jak dlouho ho budu ještě potřebovat, a já se po-
třeboval nějak zorientovat. Vydal jsem se hledat gestapo. Na-
šel jsem jej poměrně snadno v téměŤ nové budově bývalého
policejního ředitelství.

Zak|epaljsem na zavřenávrata a gestapákovi, který vy.
strčil hlavu, j sem předne s| dota.ž,j estli j e v budově p an Bata
a jestli bych se za nim mohl podívat, Zně|o to asi naivně,
a tak mně by|avrata beze slova přibouchnuta před nosem'
Co dá|? Chtělo to trochu rozmyšlení _ ato je někdy dobré
pŤi cigaretě. Vytáhl jsem z kapsy krabici damesek, které
měl šéf rád akteré jsem pro něho u sebe nosil, a v tom mně
bleskl hlavou nápad. Zabušil jsem znovu na vrata. ,,Was ist
los?..(Co se děje?) Zeptaljsem se strážného, jest|inemázá-
palky. Aon,že sice zápalky má,a|e nic ke kouření. (V Sude-
tech byla v té době o cigarety nouze.) A já'že tedy cigarety
mám! Vyšlo to. Zapá|i|i jsme si z mých cigaret oba a jednu
celou krabičku jsem mu dal do ruky. Změk|, zepta| Se, co to
vlastně chci, a nakonec mne pustil dovnitř, abych se zeptal
v kanceláři noční služby.

No prosím _ a tam seděl zase u stolku ]an Bata, sám,
a zase si něco klepal na psacím stroji. Byl velmi překvapen,
že jsem tam opět, ale zřejmě by|rád. Vysvětlil, že Němci če-
kaji na da|ši rozkazy z Ber|ina. Navrhl jsem' že mu seženu
něco k jídlu a že se pokusím telefonovat do Z|ina. V bufetu
jsem našel ,,SVého.. šoféra' dal jsem mu dvě anglické libry
(německých marek jsem neměl tolik, abych zaplrati|za jizdu
z MariánskýchLázni) a propustil ho' odjel a jápo marném
pokusu o telefonování z pošty do Z|ina jsem koupil šéfovi
bílou kávu i s hrnkem anějaké chlebíčky.

Sttážný mne zase pustil dovnitř, a tak jsme s šéfem při
chlebíčkách besedovali sami v té kance|áŤi. Pak přišel kdo-
si a stručně nám oznámil,žeBaťa musí počkat do rána,že
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zpTávy zatim nedošly. N{ne snad přehlédl azamk\za sebou
dveře' Bylo už pozdě, šéfa jsem tedy uložil na železnou pos.
tel, která v místnosti byla i s dekou, sám jsem si udělal ,,pole-
ženi* zetřižid|i,pod sebe jsem dal šéfův zimník, pod hlavu
aktovku s našimi pasy a penězi a přikryl se kabátem. Byli
jsme tím vším zřejmě dost unaveni, protože nás probudil až
ráno příchod uklízeček. A pak zase nic,takže jsem se vydal
pro snídani do bufetu, pokusil se zase marně o telefonová-
ni do Z|ina a koupil šéfovi (i sobě) na čtení knihu jakého-
si budějovického naciliteráta AIle Wcisser Btjhrnens fliessen
nach Deutschland (Všechny řeky Cech plynou do Němec).ga
Po snídani trval šéf na tom, abych se o telefonování poku-
sil znovu. Když jsem však chtěl vyjit z lrudovy' zastavil mne
nějaký důstojník, kam že jdu a jak si to vlastně představuji.
Marně jsem vysvět|oval, že nejsem vězeň, ani vyšetřovaný
že jsem svobodný občan a že prostě jdu do města. Nařídil
mi, abych šel s ním do prvního patra, odemkl zamŤížované
dveře, zarnklzanámi, do druhého patra,zase zamřižové dve-
ře, které zamk|,pak otevřel celu - ajnclík, do té mne strčil'
zamkl-abyloto!

Cela přepychová' se sprchou a toaletním vybavením, ale
přece jen cela. Dřevěná pryčna a vysoko ve zdi zamŤižova-
né okénko. Vytáhl jsem se za mŤiže k otvoru, abych viděl
na dvůr. Tam jsem uviděl gestapáky, jak nějakým pejzatým
(alespoň se tak zdá|o) mužům, asi Zidům, bra|izrukou kuf-
ty aÍance a tloukli je. No' to to vypadá! Sedl jsem si na pryč-
nu a zapá|i| cigaretu. V tu ránu byl v cele gestapák, zaŤva|na
mne a všechny cigarety sebral.

Netrvalo snad ani hodinu, když přišel znovu s tím' že mne
odvede k výslechu. Zase tou řadou odemykaných a zamyka-
ných dveří a poschodí až do pŤizemí do místnosti, která připo-
mínala soudní síň. Zastolemtři důstojníci, před stolem lavice
anani seděl mezi dvěma gestapákyJanBata. Byl vyslýchán
první a výslech byl podivně stručný: ,,Wie heissen Sie? Sind
Sie einJude? Sind Sie einJudenfreud?" (Jak se jmenujete?Jste
Žtd? Iste přítelem Žtatg. Totéž se opakovalo se mnou.

Ale dříve, než jsem mohl odpovědět na poslední otázkll,
vtrhl do síně nějaký další důstojník, celý rudý a znervózně-
lý něco šeptal vyslýchajícímu do ucha. Ten přerušil výslech,
vstal a rozpačitě vykoktal, že došlo k nepříjemnému nedo-
rozuměni,žeBata a já jsme volní a čímnárnmohou v této si
tuaci pomo ci? ZŤejmě zapracova|a rychlá intervence našich
berlínských advokátů. K nabídce pomoci Bata máv| rukou,
ale já jsem se přihlásil, žemáme možnost stihnoutvpoledne

DesetmésícůsJanemÁ.Baťou ] 81



pro pokračováni v cestě mezin árodni rychlík v Chebu, dají
-li nám k dispozici auto. Dostali jsme typicky gestapáckou
otevfenou rnercedesku se dvěma průvodci v uniformách se
smrtihlavy na čepicích a s vlajkami s hákovým křížem vpře-
du na chladiči. My se uvelebili na zadnim sedadle, a tak po
projetí řadou vesnic a rněsteČek, kde uŽ zase doutnaly čerst-
vě vypálené Synagogy' jsme stihli rychlík v Chebu, obsadili
kupé v lůžkovém voze a uháněti do Bruselu.

Toto dobrodružství nás s šéfem velice sblížilo a jak jsem
se později dozvěděl, velice uznale oceňoval moje počínání,
váži|siho a nikdy naněnezapomněl.

JanBata nikdy nepřestal usilovat o to, aby se začalo se
stavbou autostrády. Přednášel, intervenoval, bouřil, vysvět-
loval, psal články a básně, vyhrožoval. Najedné schůzi Svazu
průmyslníků, kde jsem byl s ním, dokonce rozčileně vykřikl
na adresu všech, včetně zástupctl ministerstev: ,,Přestaňte
už konečně žvanit a začněte dělat|.. Ale věci nešly kupředu,
a to jej zlobilo. Jednou zLondýna volalDominiku Čiperovi
(měl jsem jako obvykle spoluposlech)' který jej informoval,
Že na Ministerstvu veřejných prací se nedá jaksi zahájeni
stavby prosadit. ,,Asi nezbude nic jiného , než abych se stal
ministrem veřejných ptací já!., prohlásil šéf rozzlobeně. Či
pera mu na to odpověděi snad až historicky zajímavými slo-
vy: ,,Jeníku, to nemůžeš udělat, protože nesmíme dopustit,
aby jméno Baťa figurovalo na dokumentu, kterým bude jed.
nou vláda podepisovat kapitulaci Československa!.. _ ..Máš
pravdu,..řekl šéf' ,,tak to vezmity!.. - a položil telefon. Netr.
valo snad ani celý měsíc a Dominik Čipera se stal ministrem
veřejných pracíazača|o se se stavbou autostrády'gs To bylo
ještě na podzim1938.

Do tohoto období spadá také příhoda související s Baťo-
vou přednáškou na brněnské technice. Jako čestný doktor
technických věd této vysoké školy měl v aule techniky na-
bádavý projev ke studentům, v jehož závěruse jich ptal, kdo
z nich by chtěl provádět výzkumné práce na ostrově Jáva.
Těm, kteří se přihlásilí, slíbil vyslání na útraty firmy Baťa,
což v dalším roce skutečně realizoval. Po přednášce mně
uložil pozvat ke schůzce v hotelu Slavia rektora technikv
doktora Kallaunera,e6 rektora Masarykovy univerzity dok_
tora Arne Nováka97 a mého tatinka, kterého zna| z dřívějš-
kazpředávání insignií pro univerzitu a který toho dne osla'
voval sedmdesátiny.g8 Bylo to velmi srdečné a veselé aBaťa
mému tátovi připíjel s písničkou ,ýšici sa ptajú', komu to
hrajú, a oni pánu profesoru!..
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