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V Nečíni před sto lety  

V roce 1916 trvala světová válka už třetí rok a bojovalo se na třech frontách. Ve Francii byly armády usa-
zeny v zákopech a fronta se téměř nehnula. Počet mrtvých se přesto rychle zvětšoval. Rakousko-Uhersko 
nebylo připraveno na dlouhou válku a její tíhu museli tím víc nést jeho občané. 
Těm bylo například předepsáno, s kolika potravinami mají vystačit, a ostatní se mělo odvést státu. Byly 
zřízeny „mlecí výkazy“, ve kterých se vyznačilo, jaké množství obilí, pro kolik osob a na jakou dobu se 
dává do mlýna. V Nečíni tyto výkazy vystavoval zde působící řídící učitel Josef Vandas. Moc pečlivě 
a přísně však svůj úřad nezastával, dbal totiž na to, aby z něho taky něco měl. Každý si ovšem k zapsané-
mu množství něco přidal. Úřady proto nařídily prohlídky ve mlýnech, přebytečné obilí, které se neshodo-
valo s výkazy, bylo zabaveno a mlynář dostal pokutu. Lidé tak do mlýna často jezdili v noci nebo brzy 
ráno, protože nechtěli potkat četníka. Báli se, že by jim bylo zabaveno vše, co nemají zapsáno v mlecím 
výkazu. 
Nouze byla nejen o potraviny, ale i o šatstvo, textil nebo obuv, která nebyla ke koupi ani za velké peníze. 
Šla ale získat od bohatších lidí z měst, kteří tak výměnou zase získali z venkova potraviny. Boty si lidé taky 
sami vyráběli, ponejvíce sandály. To byly dřevěné spodky, v půli přeříznuté a spojené kůží, aby se pod 
nohou lépe ohýbaly, vzadu byl přibitý kožený opatek a nahoře dva řemínky, kterými se sandál připevnil 
k noze. Takové sandály při chůzi pěkně klapaly.  
A kuřáci měli navíc ještě bídu o kouření. Tabák a cigarety bylo možné získat ponejvíc za potraviny. Lidé 
jezdili do Prahy, tam výměnou za potraviny sháněli kouření a doma je pak prodávali; cigaretu třeba i za 50 
haléřů. Kdo tabák nesehnal, kouřil, co se dalo – mateřídoušku, diviznu, ořechový list. Později se ale něko-
mu podařilo získat tabáková semínka a tabák se tak mohl začít pěstovat na zahrádce. Byl dvojího druhu: 
„fajfkový“ kvetl žlutě, „cigaretový“ červeně. Každý kuřák si tabák (říkalo se mu „domovina“) pěstoval 
sám, listy si usušil třeba na plotně a už mohl vesele kouřit. A bylo po nouzi.      
Stát řešil nedostatek potravin zavedením potravinových lístků. Byly zavedeny na chleba, mouku, maso, 
cukr, petrolej a tabák. Říkalo se jim „chlebenky“, „moučenky“, „tabačenky“ a podobně. Bez těchto lístků 
žádný nic nekoupil. Stávalo se ale taky, že lístky byly, a zboží nebylo. Lístky byly dodávány c. a k. okres-
ním hejtmanstvím a v obci rozdělovány mezi občany. Lidé většinou obviňovali toho, kdo lístky rozdělo-
val, že je šidí, že si nechává pro sebe víc nebo že přeje svým známým. Rozdělovači se proto často měnili.  
To, co se na lístky dalo dostat, ale nepostačovalo. Panovala všeobecná nouze. Málo se mastilo, ba i solilo, 
někdy i červenou solí pro dobytek. Kafe se vařilo z praženého žita nebo ječmene a sladívalo se cukerínem. 
A kafe bylo v té válečné době celým živobytím! Pekly se třeba i placky z otrub a místo mouky se používal 
šrot. S koupí mouky býval totiž problém a drobní hospodáři si ani obilí nemohli dát umlít. Když si někde 
trochu obilí koupili, sami si je mleli na všelijakých šrotováčcích. Lidé si nemohli ani pořádně posvítit. Sví-
tilo se ponejvíce kahánky nebo malými lampičkami, které se prodávaly. Někdy byly místo petroleje přidě-
lovány svíčky. (Elektřina se do vsi dostala až za dalších třicet let.)   
Vždy bylo vyhlášeno, co se bude který den na lístky vydávat. Hned od časných ranních hodin už lidé čeka-
li, kdy se krám otevře. Stále jich přibývalo. Často se ve frontě stálo od rána do večera, i oběd jim tam nosi-
li, a nakonec se řeklo, že to, na co čekají, už není. Ke konci války byly zřízeny bezmasé dny, kdy se maso 
nesmělo prodávat, ba ani jíst. 

Poněvadž v zemi bylo mnoho nepřátelských zajatců a rakouská vláda pro ně neměla ani obleky, ani jídlo, 
byli zajatci posíláni na práce do dvorů a statků. Byli to lidé otrhaní, vyhublí, hladoví, zkrátka všestranně 
zbědovaní. Ve zdejším dvoře bylo takových zajatců šest, samí Rusové. Bylo s nimi však slušně zacházeno, 
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Z kroniky  

obce 

Zrůbek 

Samotu Zrůbek s hospodou a lodičkami jistě netřeba nějak zvlášť představovat. Kouzelné místo na pra-
vém břehu Vltavy u ústí říčky Brziny zná každý, kdo občas jede po silnici číslo 18 do Sedlčan.  
Přestože Zrůbek není součástí Hřiměždic, je s touto obcí úzce spjat. V minulosti, ještě před napuštěním 
Slapské přehrady, zde byla menší osada, jejíž obyvatelstvo posílalo své děti do hřiměždické školy, pohřbí-
valo své mrtvé na hřiměždickém hřbitově, využívalo místní poštu… Dnes Zrůbek známe především jako 
příjemné místo k odpočinku a prázdninovým kratochvílím. Pojďme si zde připomenout jeho dějiny, které 
jsou zároveň dějinami našeho kraje.   
Název místa má původ v pojmenování dřevěné stavby, která zde kdysi stála a sloužila jako útočiště stráž-
cům brodu a povozníkům. Byl to srub, čili také sroubek, srůbek – Zrůbek.                                                                                       
Od dávných dob bývala na soutoku Vltavy a Brziny křižovatka obchodních stezek. Lidé zde využívali při-
rozenou vodní cestu vltavským řečištěm, vedla tudy jedna z cest z jihu na sever a jiná ze západu na vý-
chod. Takto strategické místo přímo vybízelo k tomu, aby se stalo překladištěm a centrem obchodu.  
První známá písemná zmínka o Zrůbku je z doby vlády Karla lV., z roku 1352, kdy tehdejší kronikář píše 
o přívozu přes Vltavu. V oněch dobách byl Zrůbek částí statku Křepenice, příslušného k panství rodu 
Rožmberků. Na konci 14. století, za vlády krále Václava lV., dali pánové z Rožmberka k ochraně zrůbecké 
křižovatky vystavět na skalním ostrohu nad Vltavou, na místě zmíněného srubu, tvrz.  
V písmech z roku 1400 se již píše o hotové tvrzi, kde vykonával úřad purkrabího pan Přibík z Mitrovic. 
Archeologické nálezy dokazují, že hlavní budovu tvořila téměř čtvercová věž o rozměrech 16,5x15,25 
metrů, přízemí bylo rozděleno na sedm prostor. Stavbu chránil strmý svah spadající k řece a na zbylých 
stranách příkop 9 metrů široký a 5 metrů hluboký. Přes příkop byl můstek, který umožňoval vstup. 
Na tvrzi se vystřídalo několik purkrabích. Po panu Přibíkovi přišel pan Hroch z Beztahova. Ten na Zrůb-
ku vykonával funkci purkrabího sice jen krátce, ale stihl se zde nepěkně zapsat. Tento muž byl totiž veřej-
ně purkrabím a tajně loupežníkem – přepadal a okrádal kupce. Byl ale usvědčen a jeho pán, Jindřich 
z Rožmberka, jej dal uvrhnout do žaláře. Naloupený poklad, který Hroch údajně ukryl v tvrzi, se nenašel. 
Po zlotřilci dosadil Rožmberk na místo purkrabího pana Heřmana z Kuřího. 
Tvrz nesloužila svému účelu dlouho. Po vypuknutí husitských válek v roce 1420 se válečným katastrofám 
nevyhnulo ani Povltaví. Zrůbek byl – spolu s ostatními rožmberskými opěrnými body na Vltavě – husity 
zničen. Podle novodobých archeologických výzkumů byla tvrz i s přilehlou vesnicí vypálena. 
Další písemná připomínka je až z roku 1541, kdy je zde zmiňován již jen poplužní dvůr a o málo později 
„ves s těmi zdmi pustejmi, které Zrubek slovou“. 
Od roku 1580, za vlády krále Rudolfa II., zde byl pánem známý rybníkář Jakub Krčín z Jelčan, po něm 
dědil Petr Vok z Rožmberka, který panství obratem prodal Zdeňku Vojtěchu Popelovi z Lobkovic a na 
Vysokém Chlumci. Lobkovicové zde hospodařili až do roku 1948. 
Místo na soutoku vod a na křižovatce cest nezůstalo dlouho opuštěné a vypleněné. Již v roce 1604 je zde 
připomínána hospoda. Byl to panský šenk. Zdejší šenkýř současně zastával i práci převozníka. Vrchnosti 
platil jedenkrát v roce daň, jejíž výše závisela na prosperitě podniku. Že hospoda dobře vynášela, je zřejmé 
z doložené vysoké spotřeby piva. Hostinští sem dováželi pivo z pivovaru v Sedlčanech, který však byl po 
rozšíření vysokochlumeckého pivovaru v roce 1746 zrušen. Pak dováželi pivo z Vysokého Chlumce. 

HŘIMĚŽDICE 

zdejší v nich žádné nepřátele neviděli, takže zde byli docela spokojení.   

Po odchodu mužů do války vznikl nedostatek pracovních sil. Veškeré polní práce i veškerou práci 
v hospodářství obstarávaly ženy s dětmi a starci. Byl to smutný pohled na ženu, která dosud neměla příle-
žitost ovládat potah, jak to nyní musí dělat. Ženy samy sely, oraly, sekaly, zkrátka musely vše obstarat za 
muže. 

 

               Podle údajů v obecní kronice sepsal Mgr. Jaromír Tejkal.          
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OBORY 

Sbor dobrovolných hasičů v letech 1958–1960 

Rok 1958: Tohoto roku uspořádal náš hasičský sbor ples a čtyři taneční zábavy. Dále proběhlo několik 
požárních cvičení a hasiči také pomáhali při žních v JZD. Na výroční schůzi byl zvolen jednatelem Jiří 
Poslušný (čp. 63) a členem OV ČSPO Antonín Čerge (čp. 38). Následně byli přítomní seznámeni 
s podmínkami výstavby nové požární zbrojnice. Všichni členové sboru souhlasili, že její stavba bude za-
hájena již v příštím roce. Naše jednotka hasičů byla přítomným okresním velitelem ohodnocena jako jed-
na z nejlepších v okrese Příbram. 

Z kroniky  

obce 

Pohled k Zrůbku při nízkém stavu vody ve Vltavě  

V roce 1938 zde proběhla přestavba silnice a byl postaven hotel Zrůbek, tak jak jej známe dodnes. 
V souvislosti se stavbou se tomuto místu věnovali archeologové Národního muzea pod vedením 
dr. Jiřího Neustupného. Objevili veliké množství keramiky z doby halštatské. Rozmanité střepy od malých 
mističek až po obrovské nádoby na obilí. Také základy mnoha roubených domů. To vše dokazuje existen-
ci významného sídliště v této oblasti nejméně před třemi tisíci lety. 
Osud tohoto místa je bohatý a zajímavý. Zrůbecké skály byly svědky přemnoha rozmanitých lidských údě-
lů, práce a snažení, soubojů a loupení, vítězství i proher, nadějí naplněných i nenaplněných. Lidé se tu 
modlili k různým bohům, sloužili různým pánům, měli různé touhy, vášně, obavy a pověry. Zanechali zde 
svoji energii. Kam se ta energie poděla? Nikam. Je na Zrůbku stále přítomna. Je to duch místa. Genius 
loci.  

Ivana Nováková 
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Rok 1959: Hlavní událostí v tomto roce byla výstavba nové požární zbrojnice. Celý projekt fungoval hlav-
ně díky podpoře těchto členů hasičského výboru: Antonín Čerge (čp. 38), Josef Soukup (čp. 37), Jiří Po-
slušný (čp. 63) a Václav Brynda (čp. 68). Hasičský sbor také stihl uspořádat tři taneční zábavy, dětskou 
merendu a několik požárních cvičení se stříkačkou. Prostřednictvím MNV získali naši hasiči zdarma tří-
proudový rozdělovač, tři proudnice B a dvě proudnice C, sací koš, pět dílů savců, pět hadic B a dvě hadi-
ce C. Na výroční schůzi byl zvolen předsedou František Plavec (čp. 76). Ten v této funkci vystřídal Josefa 
Slabihoudka (čp. 15), který ji vykonával devět let. 
Rok 1960: V tomto roce SDH Obory oslavil 70. výročí své existence. Při této významné příležitosti byla 
otevřena nově postavená požární zbrojnice. 
Během roku byla vycvičena dvě požární družstva a proběhly čtyři cvičené poplachy. Naši hasiči dále 
úspěšně pomáhali místnímu JZD, pro které uspořádali i dvě přednášky, zúčastnili se cvičení při letní slav-
nosti ČSPO v Nečíni a při oslavách v Oborách, uspořádali šest tanečních zábav a zakoupili 15 vycházko-
vých stejnokrojů. Vedle řádného oblečení pro dvě požární družstva měl náš sbor v dobrém stavu dosta-
tečný počet proudnic a hadic typu B a C, ejektor, přiměšovač pěny a nákladní auto T-805. 
O vybudování nové požární zbrojnice bylo rozhodnuto v roce 1958 v rámci akce Z. Ředitel školy Václav 
Brynda po konzultaci na ONV v Příbrami vyhotovil plány k výstavbě s tím, že její hodnota má činit 
49 700 Kčs, přičemž z rozpočtu MNV se bude hradit pouze 24 900 Kčs. Některý materiál a většina práce 
bude zajištěna zdarma – brigádnicky.  
Do konce roku 1958 došlo k vykopání a vyzdění základů a s hlavními pracemi se začalo roku 1959. Na 
jaře roku 1960 však bylo zjištěno, že plánované finanční prostředky nebudou stačit. MNV proto požádal 
o pomoc Československou státní pojišťovnu. Stavbu prověřoval zástupce středočeského KNV a zástup-
ce pojišťovny spolu s uvolněným tajemníkem MNV Václavem Lundákem (čp. 9) a Václavem Bryndou 
(čp. 68). Ti došli k závěru, že místo plánovaných 49 700 Kčs bude stavba stát téměř 110 000 Kčs. Bylo 
tedy rozhodnuto, že pojišťovna zaplatí veškerý potřebný materiál na stavbu. 
Na stavbě se podíleli téměř všichni občané obce, kteří celkově odpracovali zdarma 5 366 hodin. V čele 
celého dění stáli: Antonín Čerge (čp. 38), Josef Soukup ml. (čp 47), Václav Brynda (čp. 68) a Jiří Poslušný 
(čp. 63). Velký dík patřil občanům, kteří odpracovali více než 80 hodin zdarma. Byli to: Josef Krotil 
(čp. 53), Václav Holobrada (čp. 44), Antonín Sirotek st. (čp. 46), Václav Vlk st. (čp. 26), Josef Soukup st. 
(čp. 47), Josef Lundák (čp. 33) a Jiří Soukup (čp. 3), který zdarma provedl elektroinstalaci. Velkou pomoc 
také poskytlo místní JZD v čele s předsedou Václavem Rysem (čp. 28). 
Nová požární zbrojnice byla předána do užívání 14. srpna 1960. Slavnostního otevření se zúčastnilo více 
než 700 občanů Obor a okolních obcí, 228 požárníků z jedenácti požárních jednot (v uniformách), zá-
stupce KV ČSPO a několik členů OV ČSPO v čele s předsedou Josefem Vaňkem a okrskovým velitelem 
Stanislavem Vondruškou. Po projevu tajemníka MNV Václava Lundáka (čp. 9) a předsedy OV ČSPO 
obdrželo několik požárníků čestné uznání a požární zbrojnice byla předána k užívání. Poté se přítomní 
přemístili na louku u kravína JZD, kde bylo předvedeno cvičení žáků z Hřiměždic a Višňové a útok po-
žárních družstev z Hřiměždic, Nečíně, Višňové a Obor. Akce byla zakončena taneční zábavou.  
V roce 1960 byl předsedou MNV Obory Matěj Poslušný (čp. 64), uvolněnou funkci tajemníka MNV vy-
konával Václav Lundák (čp. 9), předsedou požárníků byl František Plavec (čp. 76), místopředsedou Fran-
tišek Poslušný (čp. 37), velitelem Josef Soukup ml. (čp. 47), jednatelem Jiří Poslušný (čp. 64), pokladní-
kem Václav Holobrada (čp. 44) a zbrojmistrem Antonín Čerge (čp. 38). Ke konci roku měl sbor 64 členů. 

Pavel Gažák 
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Vážení spoluobčané,  

jsem rád, že se naši občané 2. června 
zúčastnili výletu do Prahy. Využili 
jsme nabídky Galerie Tančícího do-
mu. Odpoledne bylo spojené 
s prohlídkou Pražského hradu 
a  procházkou Nerudovou ulicí přes 
Karlův most, Kampu až k Tan-
čícímu domu, kde se konala prohlíd-
ka výstavy Vladimíra Jiránka 
s výkladem týkajícím se procesu ani-
mace kreslených filmů. Poté si účastníci užili vý-
hled na Prahu ze střechy Tančícího domu a osvě-
žení v podobě nápoje dle vlastní volby, který každý 
dostal zdarma. Cesta zpět proběhla také bez nej-
menších problémů a všichni účastníci zájezdu byli 
spokojeni. Doufáme, že se nám podaří zase nějaký 
zájezd zorganizovat. 
Od podzimu máme v provozu bezdrátový rozhlas. 
Prosíme, abyste hlásili na obecní úřad (telefon 318 
595 714 nebo e-mail obec@hrimezdice.cz), kde by 
bylo třeba posílit signál, poruchy apod. Vše bude-
me řešit s dodavatelem.  

Od 4. dubna máme v provozu na 
obecním úřadě Poštu Partner. Jsem 
rád, že pošta v Hřiměždicích zůstala 
a že využíváte jejích služeb. 
V polovině června byly spuštěny 
nové webové st ránky  obce 
(www.hrimezdice.cz), doufáme, že 
se Vám budou líbit. Děkuji Tomáši 
Jechortovi za jejich vytvoření. 
Připomínám, že pouť v Hřiměž-
dicích letos připadá na neděli 
24. července. Highjump proběhne 

5. a 6. srpna. Na podzim připravujeme další kon-
cert vážné hudby v kostele. O termínu Vás bude-
me včas informovat. 
Děkuji fotbalistům a hasičům za vzornou repre-
zentaci naší obce. 
Přeji Vám všem krásné léto a hodně letních zážit-
ků. 

  Jiří Novák, starosta obce Hřiměždice 

20. února se uskutečnil tradiční hasičský ples. Účast 
byla bohužel nízká, ale kdo přišel, určitě se bavil. 
Děkujeme všem, kteří nám přispěli do tomboly. O 
den později, v neděli 21. února se konal dětský 
karneval. Děti měly krásné masky, malí hasiči uká-
zali něco z toho, co se naučili, a proběhlo několik 
soutěží nejen pro malé účastníky. Za odměnu do-
stali všichni sladkosti a odnesli si domů tombolu.   

21. května proběhla okrsková soutěž, která se ko-
nala v Nečíni. Naši muži I se umístili na 4. místě, 
muži II na 1. místě. Ženy nastoupily pouze 
v kategorii ženy II a v souboji dvou týmů vyhrály. 
Mladší žáci obsadili 3. místo. 

Muži I se sice v okrskové soutěži umístili na 
4. místě (součet pořadí v požárním útoku a v běhu 

na 100 m překážek), ale postupovým časem se 
dostali do okresního kola soutěže v požárním 
sportu, které proběhlo 4. června v Sedlčanech, 
a obsadili 8. místo z dvanácti zúčastněných druž-
stev. Soutěžní družstvo: Spilka Jakub, Hübner 
Jakub, Žák Daniel, Drobný Petr, Kuba Jan, Vacek 
Ondřej, Černý David, Junek Patrik a Junek Jiří. 

Naši nejmenší byli zapojeni do celoroční hry Pla-
men. Závěrečného kola v Petrovicích se kvůli 
zdravotním problémům (epidemie neštovic) zú-
častnilo pouze mladší družstvo, které obsadilo 
13. místo z devatenácti přihlášených družstev. 
Starší žáci se kvůli neúčasti v posledním kole 
umístili na 21. místě z dvaceti čtyř přihlášených 
týmů. 

SLOVO Z RADNICE 

SDH Hřiměždice 
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ŠKOLA 

4. června byl pro děti uspořádán dětský den. Vác-
lav Masopust z Dobříše spolu se svým kamarádem 
program zdarma zpestřili ukázkou letadel na dálko-
vé ovládání. Letadla kroužila v okolí hřiště 
a poslouchala své pány, za což si vysloužila podě-
kování v podobě potlesku. Další část akce patřila 
hasičské technice, střelbě ze vzduchovky, chůdám, 
přetahování a jiným soutěžím. Děti si odnesly od-
měny.  

9. července se na hřišti TJ Vltavan uskutečnil již 
23. ročník soutěže „O pohár zasloužilých členů 
SDH Hřiměždice“. 

       
 Marie Junková, SDH Hřiměždice  

Jaro ve škole 

Jaro 2016 bylo v MŠ i ZŠ velmi pestré. Proběhla řada akcí kulturně-společenských, vědomostních i spor-
tovních. 
Začátek věnuji MŠ. Po zápise dětí do MŠ byla kapacita školky naplněna, v současné době ale zcela zaplně-
ná není. Z celé řady událostí ve školce zmíním alespoň některé. Novinkou byly zjara pobyty dětí ve svato-
polské solné jeskyni, které by měly přispět ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Ve školce proběhly tvoři-
vé dílničky přispívající k rozvíjení motorických dovedností. Za dětmi přijela divadélka, např. Divadlo 
p. Peška s představením „Jak se zachraňuje Země“. Cílem bylo, aby děti začaly přemýšlet o správném na-
kládání s odpady. Maňásková divadla pro radost a poučení hrají dětem i vyučující. Děti si také pro sebe 
i pro rodiče připravují besídky a vystoupení, např. tanečního kroužku.  
Spolu s vyučujícími MŠ jsem připravil na sobotu 14. 5. Nečínské kufrování, orientační hru v přírodě pro 
rodiče s dětmi na téma pohádky a večerníčky, určenou pro všechny věkové kategorie a zakončenou pose-
zením u ohně na Hrozném vršku. Akce se zúčastnilo zhruba 80 osob, a to nejen místních.  
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Vyučující také připravily dětem u příležitosti MDD šipkovanou, zakončenou opékáním vuřtů. Děti dále 
navštívily např. táborskou ZOO nebo farmy v okolí. Již podruhé vyjela školka do přírody, tentokrát ve 
druhé půli června pod vedením pí. uč. Muzikářové do rekreačního střediska v Mozolově. Slavnostní vyřa-
zení předškoláků proběhlo 29. 6. Provoz MŠ byl letos před prázdninami ukončen 1. 7. v 16 hodin, obno-
ven bude 22. 8. od 6.30.  

Ve škole patří jaro vědomostním soutěžím. 9. 3. se zúčastnil T. Zizler okresního kola matematické soutěže 
Pythagoriáda a přivezl si 10. místo. 15. 3. proběhlo krajské kolo zeměpisné olympiády za účasti dvou žáků 
naší školy ve dvou kategoriích: J. Tesárek byl 21. v kategorii 7. tříd a M. Tyrmer 20. v kategorii 8. a 9. tříd. 
13. 4. si 2. místem v okresním kole biologické olympiády vybojoval postup do krajského kola opět M. Tyr-
mer. V nabité konkurenci získal 4. místo. 4. 5. se zúčastnily dva páry páťáků, A. Vršecká s M. Spilkou 
a A. Tulachová s T. Černým, krajského kola zdravotnické soutěže o Helpíkův pohár. Odvezly si 12., resp. 
28. místo. 

Mezi sportovními akcemi pořádanými školou vyčnívá svým rozsahem Olympijský den, který jsme letos 
připravili na MDD. Rozdáno bylo 54 sad medailí v různých tradičních i méně tradičních disciplínách! Le-
tošní zima byla opět chudá na sníh, ale podařilo se od 5. 3. uspořádat lyžařský kurz v Jizerských horách, na 
kterém se skutečně lyžovalo. Pořádali jsme také florbalový turnaj O nečínský poklad (v tělocvičně 
v N. Kníně), a to ve dvou věkových kategoriích, kde nejlépe (na 3. místě) skončil tým 6. a 7. třídy. Nejlep-
ším výsledkem bylo 2. místo týmu 8. a 9. třídy v turnaji O pohár ředitelky ZŠ a MŠ Kamýk nad Vltavou. 
9. 4. se konal za spolupořadatelství školy pochod Krajem žuly a jalovčí za účasti 60 turistů. 19. 4. začaly 
žákům 2. až 4. třídy kurzy plavání v bazénu v Příbrami. V Turnaji tří škol (Kamýk, Nečín, Nový Knín) 
vybojovaly naše volejbalistky 2. místo, fotbalisté dokonce zvítězili. Před prázdninami proběhly ještě Rafty 
2016 na horním toku Vltavy a Nečínská míle žáků I. stupně. 

Důležitou součástí života školy jsou i kulturní a společenské akce. Rada rodičů pořádá pro děti maškarní 
karneval a pro rodiče velikonoční zábavu. Děti vyjely na divadelní představení do Sedlčan i do Příbrami. 
Ohlas mělo i vystoupení skupiny historického šermu Pernštejni s výukovým programem o renesančním 
vojenství. A nezapomněli jsme se podílet ani na zvelebování okolí u příležitosti Dne Země nebo při sběro-
vých akcích. Sběry by měly proběhnout i na podzim, a to sběr elektroodpadu, papíru, bylin, kaštanů. 30. 6. 
proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9. třídy na OÚ v Nečíni. 

Významnou událostí ve škole je zajisté odchod pana ředitele Josefa Evana a jmenování nové paní ředitelky 
Romany Zemanové od 1. 8. 2016.  

Mgr. Petr Tyrmer, ZŠ a MŠ Nečín  

Olympionici zeměpisné olympiády Helpíkův pohár 
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Florbalový turnaj v Kamýku 

Olympijský den 
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 CO SE DĚJE ZA HUMNY 

Červený Hrádek u Sedlčan II. (pokračování z minulého čísla) 

Procházku po historii Červeného Hrádku jsme v minulém čísle zakončili zmínkou o baronu Janu Mladotovi, 
který koncem 19. století realizoval poslední významnou přestavbu zámku. 
Baron Mladota si vedl výtečně, co se týká spravování rodinného majetku. V osobním životě mu ale štěstí dva-
krát nepřálo. V jednom roce zemřely na záškrt tři z jeho čtyř malých dětí. Přežil pouze syn Olivier, který se 
později stal majitelem Červeného Hrádku. Na rozdíl od svého otce však neměl snahu hospodařit a rozmnožo-
vat majetek. Veškerý čas a finance spolykal jeho velký koníček, kterým byly automobily. Nakonec se mu jeho 
láska k autům stala osudnou. V roce 1937 zahynul na služební cestě. Následkem autonehody. 
Zámek převzal jeho jediný syn Jan Nepomuk, velice schopný a podnikavý člověk, šlechtic každým coulem. 
Byl jedním z těch českých šlechticů, kteří v roce 1939 protestovali proti okupaci. Po válce se oženil s Rakušan-
kou Henriettou Goldegg von und zu Lindenburg. Zdálo se, že nadanému a charizmatickému majiteli Červe-
ného Hrádku nic nestojí v cestě.   
Jenže přišel Únor 1948. Baron Mladota byl zatčen, strávil čtyři měsíce ve vyšetřovací vazbě v Táboře a posléze 
byl donucen k emigraci. Veškerý majetek mu byl zabaven. Když si chtěl doma na Červeném Hrádku vyzved-
nout alespoň pár osobních věcí na cestu, nebyl mu vstup povolen, a tak do zahraničí odjížděl jen s tím, co měl 
zrovna na sobě. Z majetného barona se ze dne na den stal bezdomovec bez jediné koruny v kapse. 
„Mně se nemůže nic stát, já jsem už všechno ztratil,“ říkal si od té doby Jan Mladota vždy, když ho potkala 
nějaká nepříjemná situace. Přišel sice o všechno, ale neztratil smysl pro humor ani důvěru v lidi. S manželkou 
odjeli nejprve do Salzburku, kde rok čekali na možnost vystěhovat se do Ameriky. Pravá emigrace jim pak 
začala v New Yorku, kam přijeli jen o něco málo bohatší než do Rakouska – měli s sebou všeho všudy 20 
dolarů. 
Ve Spojených státech začínali tedy opět od nuly. Jan Mladota nejdříve pracoval jako automechanik. Při této 
práci využil vše, co se naučil od svého otce, který se neustále „vrtal“ v autech. Když do svého prvního zaměst-
nání v Americe nastoupil, neměl ani nářadí a vše si musel popůjčovat od kolegů. Časem se zmohl na vlastní 
nářadí, povýšil na vedoucího směny, přestoupil k jiné firmě a tak dále. Postupně vykonával stále prestižnější 
zaměstnání. Nakonec byl pověřen založením pobočky jedné firmy v Evropě. Se svou ženou se přestěhoval do 
švýcarského Lausanne a stal se tam prezidentem dobře prosperující mezinárodní společnosti.  
Jan Mladota vedl firmu asi 30 let, a když se mu posléze naskytla možnost ji odkoupit, neváhal a společnost se 
stala jeho majetkem. Zdálo se, že manželé Mladotovi dožijí své životy v pohodlí svého domu ve Švýcarsku už 
konečně bez větších vzruchů a zlomových situací. Přišla však sametová revoluce a po téměř padesáti letech 
života v zahraničí dostihla pana barona s paní Henriettou dávno ztracená minulost. Byl jim navrácen Červený 
Hrádek. Jenže v naprosto zoufalém a zbědovaném stavu! 
„Nejezdi tam! Vždyť to nikdy nedáš do pořádku,“ varoval jistý Čech žijící ve Švýcarsku Jana Mladotu. Baron 
se však na zámek, odkud byl vyhnán, vrátil. Už nikdy se nedozvíme, co se mu honilo hlavou, když po tak 
dlouhé době spatřil místo, kde prožil prvních 30 let svého života a které i po desetiletích strávených na Zápa-
dě stále považoval za svůj domov. Vzpomínky ale jistě brzy vystřídalo uvědomění si tvrdé reality: děravá stře-
cha, špína, nepořádek, plíseň, díry ve zdech, vše oprýskané a poničené, na podlahách kaluže vody. 
„Mnoho jiných lidí – i mladších – by svoje fyzické síly i finanční prostředky využilo na jiné věci,“ poznamenal 
sedlčanský starosta Jiří Burian v dokumentu „Ahoj, Červený Hrádku!“ z roku 2001. Janu Mladotovi bylo přes 
70 let, když se s elánem pustil do rekonstrukce zámku. S manželkou plánovali, organizovali, hledali dobré ar-
chitekty a jiné odborníky, pracovali a platili. Peníze z rodinného účtu ve švýcarské bance tekly proudem a Mla-
dotovi výdaje už ani nepočítali. Oprava Červeného Hrádku je každopádně stála milióny. Švýcarských franků. 
Po rekonstrukci manželé Mladotovi otevírali brány zámku veřejnosti při různých akcích. Konaly se zde svat-
by, tradiční Pohádkový les nebo špičkové koncerty vážné hudby, které paní Henrietta sponzorovala. Tato šar-
mantní dáma byla též členkou Nadačního fondu Patronát Sedlčansko, který dodnes podporuje projekty v regi-
onu. Jan Mladota zemřel v roce 2001 a jeho manželka asi o 10 let později. Snad vlivem stresujících zážitků 
spojených s emigrací zůstali bezdětní a starobylý rod Mladotů ze Solopisk tak vymřel. 
A Červený Hrádek? Jan Mladota odkázal zámek již na sklonku svého života novému majiteli. Získal jej tak 
Nikolaus Lobkowicz z Drahenic. Mladotové zámek v 19. století koupili od Lobkowiczů a teď se opět Červený 
Hrádek Lobkowiczům vrátil. Svatební obřady i koncerty na zámku pokračují a nádherný park je každodenně 
volně přístupný. Určitě stojí za to se tam podívat. Vždyť to není daleko, jen za humny.  

          Martina Zirhutová  
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Vltava 
3. Od vorů k parníkům 

Moderní doba se rodila právě na řekách: parní stroj ze všeho nejdřív vynálezci posadili na lodě a te-
prve pak na koleje. Platí to i na Vltavě. Nástup nové doby je na naší řece spojen zejména se dvěma 
jmény: Vojtěch Lanna a František Dittrich. 

Otec Vojtěcha Lanny Tadeáš přišel do Českých Budějovic z rakouské Solné komory koncem 18. století, aby 
se věnoval lodní dopravě po Vltavě.  Roku 1805 se mu narodil syn Adalbert, známější pod počeštěnou podo-
bou svého jména Vojtěch. Vystudoval gymnázium a nastoupil na pražskou polytechniku, už po třech letech ji 
ale opustil. Vrátil se k firmě svého otce, kde jej obzvlášť lákaly plavby na vorech a šífech. Když mu bylo 
19 let, ztroskotalo jeho plavidlo při velké vodě u Horního Lipovska. Z řeky jej vytáhl mládek místního mlýna. 
Ve dvaceti letech Vojtěch Lanna sestavil svůj první vlastní vor, naložil ho nákladem a vyrazil s ním až do 
Hamburku. Po smrti svého otce v roce 1828 se stal loďmistrem a krátce na to převzal celý podnik. 
Ztroskotání lodě Mecséry 

První Lannovou snahou bylo zlepšit splavnost toků, po nichž se jeho zboží dopravovalo. Má zásluhu na 
úpravách koryt Vltavy, Labe, Lužnice, Nežárky a Blanice. Lannovy regulace říčních toků přímo umožnily 
vznik a rozvoj komerční paroplavby v Čechách. Rozhodující byly zejména jeho zásahy na Labi v letech 1833 
až 1836, provedené na objednávku českého stavebního gubernia, které otevřely cestu do Čech pro německé 
parolodě. Dostat se parníkem po řece z Prahy na sever do Mělníka nebo Hamburku nebyl problém, na jih od 
hlavního města Českého království to ale už tak snadné nebylo. Mělké koryto s nedostatkem vody bylo místy 
tak úzké, že se loď nemohla ani otočit. Při nízkých vodních stavech se při plavbě proti proudu dokonce stá-
valo, že kolesa odehnala vodu pod trupem a parník dosedl na dno. 
Obtížnost plavby po Vltavě nejlépe dokumentuje potopení parníku Mecséry 15. srpna 1857.. Během cesty 
proti proudu lodi došlo uhlí a při pokusu se obrátit ve Vraném narazila na skálu a klesla na dno. Vojtěcha 
Lannu to ale neodradilo – a spojil se k tomuto záměru s dalším mužem, jehož jméno se stalo vltavskou legen-
dou. 
Zrození vltavské paroplavby 

František Dittrich se narodil roku 1801 v pražském Podskalí. Rodina sice nebyla chudá, František ale brzy 
osiřel a vychovával ho jeho dědeček. Roku 1811 ještě ke všemu přišel státní bankrot, který ho připravil o jmě-
ní po rodičích. Dal se na vorařinu, ale od roku 1826 se živil prodejem plaveného dřeva. Živnost dobře nesla 
a František bohatl. Podobně jako Lanna měl celou řadu aktivit, zájem o říční plavbu ho ale nikdy neopustil. 
Roku 1864 se v pražské Měšťanské besedě sešel s Vojtěchem Lannou, aby založili Českou akciovou společ-
nost pro paroplavbu, do níž kromě nich vložil své peníze zejména pražský podnikatel Čeněk Rott. Jejich 
podnik pak 26. srpna 1865 spustil na Vltavu kolesový parník Praha – Prag a zahájil pravidelnou osobní lodní 
dopravu mezi Prahou a Štěchovicemi. Loď dokázala vzít na palubu až 600 osob, cesta proti proudu jí trvala 
něco málo přes tři hodiny, po proudu dvě hodiny. 

Krátce po zahájení provo-
zu vypukla prusko-
rakouská válka a lodní 
doprava byla zpočátku ve 
ztrátě, pak ale začaly při-
cházet úspěchy jeden za 
druhým. Už roku 1866 si 
společnost pořídila svůj 
druhý parník Vyšehrad 
(není totožný s dnešní lodí 

stejného jména) a později i několik menších lodí. V roce 1887 pak spustila na vodu své největší plavidlo, ko-
lesový parník František Josef I. Přes 40 metrů dlouhá loď se zapsala do historie vltavské paroplavby tragédií: 
19. května 1898 na ní v přístavišti explodoval kotel a tři lidé zahynuli. Parník se v mělké vodě potopil, byl ale 
brzy opraven a pokračoval ve službě. Neštěstí společnosti kupodivu výrazněji neublížilo. Velké kolesové par-
níky neoddělitelně patří ke koloritu pražské Vltavy dodnes. 
Za svou průkopnickou úlohu při zavádění osobní paroplavby na Vltavě byl František Dittrich vyznamenán 
rytířským křížem Řádu Františka Josefa. 

Jan A. Novák 

HISTORIE STŘEDNÍHO POVLTAVÍ 
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KONÍČCI -  KONĚ 

Pokoj plný regálů s českou i cizojazyčnou literaturou o druhé světové válce a vojenský džíp v garáži, to je zákulisí dnešního 
rozhovoru s panem Mirkem Trubkou ze Skalice. Řeč bude o klubech vojenských historických vozidel a vozech, které se staly 
ikonou druhé světové války – džípech. 
Pane Trubko, jak a kde jste prožil druhou světovou válku? 
V Čerčanech. Na konci války, když propuklo Pražské povstání, mi bylo šest let. Do Čerčan tehdy přijeli 
ukrajinští vojáci generála Vlasova. Jeli na koních a táhli bryčky s municí. Spěchali. Důvodem byla jak snaha 
pomoct povstání v Praze, tak hrozba blížící se Rudé armády, která jim byla v patách. Vztahy mezi oběma 
útvary byly složité a napjaté. Ukrajinci věděli, co je čeká, a ačkoliv pak odvedli na pražských bojištích tvrdou 
práci, stejně neunikli „osudu“ a skončili na popravišti. Rudá armáda přijela do Čerčan druhý den po nich. 
Ruští vojáci zůstali ve městě týden. Jezdili na zásobovací vyjížďky po okolí džípy převážně americké výroby, 
které získali v rámci smlouvy Lend-Lease Act,  a nás kluky brali s sebou. Do Prahy odjeli, když bylo po bo-
jích. Munice už nebyla potřeba, tak ji rozdávali místním lidem. Něco zbylo i na nás kluky. Patrony, a to 
i s návodem, co zajímavého se s nimi dá dělat. Mezi zahradami jsme zapálili ohníček, patrony tam naházeli 
a ze vzdálenosti pěti metrů pozorovali, jak vybuchují. Přiběhl náš táta, vytrhl z plotu plaňku a seřezal nás 
s ní. Podruhé už jsme byli chytřejší. Ohníček jsme rozdělali v lese, patrony podle doporučení nastrkali do 
cedníku a pak se jen dívali, jak vystřelují rovně do vzduchu jako rachejtle. 
Když jsem povyrostl, byly mým největším zájmem knížky z druhé světové války, zvláště pak o západním 
odboji. 
Mužů Vašeho věku, které zajímá válečná literatura, je hodně. Těch, kteří si „vojenské zážitky“ připomínají na sedadlech 
vojenských džípů, ale jistě mnoho není.  
V Čechách je asi 200 džípů, které byly nasazeny ve válce a ještě dnes jsou pojízdné. Většina z nich je ame-
rické výroby, značky Ford a Willis. Vojenští historikové tvrdí, že válku Spojenců pomohly vyhrát tři věci: 
letadla Dakota, přezdívaná Nebeské vlaky, lodě Liberty, které v konvojích za doprovodu křižníků dovážely 
Spojencům techniku a munici, a jako třetí právě tyhle rychlé průzkumné džípy. Po válce Američané v rámci 
programu UNRRA rozdělili válečné zásoby a techniku zemím, které bojovaly na straně Spojenců. K nám 
bylo dovezeno asi 5 000 džípů. Využívaly je lesní a zemědělské podniky, zdravotnictví a armáda. Vyřazené 
a často provozu neschopné se pak dostávaly do soukromých rukou. Džípy ale nesměly mít v té době žádné 
původní nápisy, symboly, emblémy ani vlajky. Nic, co by připomínalo zemi jejich výroby. 
Já jsem si svůj velký sen pořídit si džíp splnil až v padesáti letech, kdy jsme se s rodinou přestěhovali 
z Prahy na Skalici. Přes sběratelskou burzu jsem objevil vyřazený džíp lesního závodu v Jeseníkách. Stál ve 
stodole a byl samozřejmě nepojízdný. Udělat z něj fungující stroj dalo dost práce několika nadšencům. 
I údržba těchto aut vyžaduje notnou dávku fandovství. 
Vy kromě toho, že jste majitelem veterána, jste také organizátorem akcí klubů historických vozidel. Jaké akce pořádáte? 
 Po revoluci se rozpadl Svazarm a v Praze, Plzni, Domažlicích a jinde začaly vznikat tzv. Spojenecké kluby 
historických vozidel a techniky. Některé programy si zajišťují kluby samy, některé jsou celostátní. Já mám 
na starost dubnovou slavnostní jízdu Prahou při příležitosti oslav osvobození západních Čech americkou 
armádou. Akce je náročná především na zajištění bezpečnosti. Padesát až šedesát veteránů při projížďce 
Prahou musí být doprovázeno policií a ochrankou. Jízda začíná před americkou ambasádou přivítáním am-
basadora, poté hudba vojenského bandu zahraje hymny obou států na počest padlých veteránů. Následuje 
ukázková jízda Prahou se zastávkami na Hradčanském náměstí a před Rudolfinem.  
Kromě toho každý rok mají naše spojenecké kluby týdenní akci, které se účastní 20–30 vozidel. Loni to 
byla jízda 240 Miles to Freedom po demarkační linii z Bublavy v Krušných horách do Horního Dvořiště 
v jižních Čechách.  
Prý o žádném jiném automobilu nebylo napsáno tolik článků a publikací jako o džípech. 
To je pravda. Existuje dokonce dvoudílná „bible džípařů“ All American Wonder. Za zmínku stojí, že její 
autor Ray Cowdery spolupracoval při přípravě knihy s Brňákem Jiřím Trnkou, naším prvním soukromým 
vlastníkem vojenského džípu. Kniha byla přeložena z angličtiny do dvou dalších jazyků: japonštiny a češti-
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ny. Bez zajímavosti není už samotná příprava výroby džípů. V červenci roku 1940 vypsala americká armáda 
výběrové řízení na dodávku průzkumných vozidel. Osloveno bylo 135 automobilek. V dlouhém seznamu 
požadavků byly např. rozsah rychlosti 5–80 km/hod, pohon všech čtyř kol, celková hmotnost 590 kg, svět-
lomety s možností stmívání. Na výrobu prototypu měly firmy šibeniční termín padesáti dnů. Do výběrové-
ho řízení se přihlásily tři: Willis, Bantam a Ford. Jako první sestavila prototyp automobilka Bantam. I po 
zkouškách kvality dopadl džíp této firmy nejlépe. Objemné zakázky armády ale už tato malá automobilka 
nebyla schopná plnit, a tak lukrativní výrobu zahájily firmy Willis a Ford. 
Pane Trubko, děkuji za první část rozhovoru. V příštím povídání bychom se mohli zaměřit na historii, o které jsme se toho 
my, dříve narození, v „totalitních školních lavicích“ mnoho nedozvěděli: na operace spojeneckých vojsk na našem území. 

Eva Zirhutová 
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PROFESE - NÁMOŘNÍK  

Pane Cihelko, v minulém čísle jsme si povídali o Vašich námořnických začátcích, o lodích a jejich posádkách. Dnes bychom 
se mohli zaměřit na světová moře a přístavy. 
Ze zemí, které jsem jako námořník poznal, se mi nejvíc líbila Kanada. Krásná příroda i města. Za polár-
ním kruhem je moře modré jako šmolka a v přístavech tam chodí až k lodím polární lišky a medvědi. 
Medvědy odchytávají, dávají do klecí a vozí zpátky do přírody. 
Zvláštním přístavem je Murmansk. I ten leží za polárním kruhem, ale omývá ho teplý Golfský proud, tak-
že nezamrzá. Za války to byl frekventovaný vojenský přístav, proudila tudy značná vojenská pomoc Rudé 
armádě. Vraky lodí jsou tam vidět ještě dnes. Samotné město je poměrně nové, rozlehlé, s nevšedně širo-
kými ulicemi.  
Krásná přístavní města jsou historický Petrohrad, Oděsa s nádhernými parky nebo křižovatka námořních 
cest – Singapur. Často jsme jezdili do Bombaje, města s velkými kontrasty bohatství a chudoby. Rád vzpo-
mínám na Havaj. 
Některé přístavy nebyly zcela bezpečné. V devadesátém roce jsme pod vlajkou OSN společně s dalšími 
dvěma sty lodí vozili humanitární pomoc do Somálska. Do přístavního města Mogadišu jsme raději  ani 
nevycházeli. Nebezpečí způsobené lidmi jsme ale jednou zažili i na lodi. Bylo to při plavbě Singapurskou 
úžinou. Ta je nechvalně známá pirátskými přepady. Deset až dvanáct ozbrojených pirátů v člunu v noci 
přirazí k plujícím lodím, dostanou se na palubu a neozbrojená palubní posádka se nemá jak bránit. 
K přepadení naší lodě došlo v době, kdy jsem měl noční službu. Měli jsme pro tento případ připravená 
protiopatření, takže když jsem ohlásil: „Jsme napadeni piráty“, okamžitě se osvítila celá loď a proti 
mužům jsme vytáhli  protipožární proudnice. Piráti se už znovu neobjevili. 
Velké přístavy jsou nejen na pobřežích. Minule jsme mluvili o obtížích v deltě Amazonky. Plavili jste se i po jiných velkých 
řekách? 
Amazonka je velká řeka s mnoha rameny. Její ústí do Atlantiku je široké přes dvacet kilometrů.  Koryto je 
zanášeno bahnem a pískem, takže výjezd s naloženou lodi z vnitrozemí (600 km) do oceánu je náročný. 
Musí se navíc respektovat čas přílivu a odlivu. 
Kromě Amazonky je pro velké nákladní lodě splavná například Mississippi. Je to mohutná řeka hluboká 
přes šedesát metrů se silným proudem až sedm uzlů (13 km/h). Z Baton Rouge a New Orleansu jsme 
vozili na ostrovy Barbados a Jamajku sóju, rýži a kukuřici. 
Vzpomínám na jednu cestu z Montrealu po řece Svatého Vavřince. Je to cesta přes třináct plavebních ko-
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mor a jezera Erijské a Ontario. Tahle řeka se jezdí jen v letním období, přes zimu je nesjízdná. Pustili nás 
tehdy jako poslední loď, zima ale přišla o něco dřív. Mráz, vánice a ledová tříšť, zábradlí o síle pět centi-
metrů namrzalo na dvacet, nestačili jsme z lodě odhazovat sníh. Zvládli jsme to, na rozdíl od Španělů, 
o jejichž převrácené lodi jsem se zmínil posledně.   
Pojďme teď ještě obrátit pozornost k mořím. Předpokládám, že jste projel téměř všechny oceány a moře světa. Dají se porov-
nat? Liší se něčím zvláštním? 
Atlantik je často rozbouřený. Jsou tu vidět hejna velryb a za nimi okřídlené létající ryby, které dokážou 
vylétnout až na palubu lodi. Součástí Atlantiku je bermudský trojúhelník, který je pro velkou frekvenci 
lodí a výkyvy počasí nebezpečný. Tichý oceán nezapře své jméno – klid. Vítr tu fouká méně často nežli 
jinde, což je nevýhodné pro plachetnice. To v Indickém oceánu je naopak bouřek a monzunů až dost. 
Časté bouřky jsou i v Severním a Baltském moři, Baltské je navíc mělké, což je nebezpečné pro velké lo-
dě. Krásné je Rudé moře. Je slanější, což má za následek úžasnou viditelnost do veliké hloubky. Navíc je 
plné barevných ryb. Suez je plný medúz, nejvíce delfínů jsme vídali kolem Jihoafrické republiky. 
Jsou bouře nebezpečné i pro tak velké lodě, jako jsou ty, na kterých jste jezdil? 
Menší lodě mají tu výhodu, že vlny kopírují, nejsou jimi podbíjeny. Velkým lodím hrozí nebezpečí, že 
budou rozlomeny. Velice záleží na kapitánovi, jak loď přes vlny vede. 
Největší štorm (bouřka, vichřice, velké vlny) jsem zažil v Atlantiku u ostrova Madeira. Tohle místo je zná-
mé velkými bouřkami, ale to, do čeho jsme se tehdy dostali, bylo hotové peklo. Vichr zvedal až sedmnác-
timetrové vlny, loď se nakláněla zleva doprava v náklonech padesát pět stupňů během šesti vteřin tam 
a zpátky. Jeden den jako druhý, oceán bouřil šest dnů. Celá loď byla vlastně neustále pod vodou. Chlapi 
vyčerpaní, nevyspalí, stresovaní plnili své povinnosti. Kapitán stál na kapitánském můstku nepřetržitě. 
Když to po šesti dnech ustalo, člověk měl pocit, že se znovu narodil.  
Pane Cihelko, děkuji za zajímavé povídání a přeji, aby Vás život ušetřil podobných dramatických zážitků a užil jste si 
klidu a pohody.  

Eva Zirhutová 
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