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MÉ ŽIVOTNI POSLÁNÍ 
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„Lidský život je nepřetržitý sled nejrůznějších událostí, které jsou 
podmíněny prostředím, založením každého jednotlivce i naho
dilými událostmi, a přitom, se tyto faktory vzájemně ovlivňují 
Pohlížím-li na svůj život, zdá se mi, že právě ony nahodilé události 
jej podstatně ovlivnily a do značné míry utvářely tak, jak se skuteč
ně vyvinul." 

(Z přednášky akademika Otakara Borůvky na besedě pořá
dané Matematickou vědeckou sekcí JČSMF 20. května 1976 
v Ústředním klubu školství a vědy v Praze.) 

První krůčky 

Vděčím za ně, jako koneckonců každý z nás, mým rodičům. 
Narodil jsem se 10. května 1899 v Uherském Ostrohu na morav

ském Slovácku. Můj otec Jan Borůvka, tehdy devětatřicetiletý, byl uči
telem a ředitelem obecných a měšťanských škol v Uherském Ostrohu, 
člověk velmi vážený. Měl k tomu všechny předpoklady - byl skuteč
ně vysoce vzdělaný, ušlechtilý a nesmírně pracovitý. Prožil zde celý 
život, a myslím, že znal dobře každého občana města. Když si dnes 
v mysli promítám vzpomínky na něho, znovu a znovu musím obdivo
vat jeho lásku k tomu kraji, městu, obyvatelům - bez ní by totiž neby
lo možné prožít celý život v jednom městečku a stále dávat, starat se, 
vychovávat... 

Však se mu jeho město také odměnilo: stal se čestným občanem 
Uherského Ostrohu a potom i čestným občanem nově ustanovené ob
ce. A ještě po létech na něho vděčně vzpomíná. 

A moje milá maminka? Byla o patnáct let mladší než tatínek. 
Narodila se ve Strání u Uherského Brodu a její otec byl lesníkem 
u knížete Lichtenštejna. O domácnost i o nás všechny dokázala pe
čovat s takovou láskou, že dodnes ve vzpomínkách prožívám doslo
va hmatatelnou pohodu, kterou vnášela do našeho domova a života. 
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