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Z Vogelsangu, o kterém bylo minulé povídání, sjíÅ¾díme opÄ›t do údolí k Losenici. PokraÄ•ujeme po hlavní silnici. Zde se
následnÄ› objeví nÄ›kolik osamocených domkÅ¯ a informaÄ•ní cedule Å™íká, Å¾e jsme na KarlinÄ› Pile. Osada Karlina Pila vzn
koupí louky Josefem Bienertem, majitelem pily na rezonanÄ•ní dÅ™íví na ModravÄ›.
Ten zde vybudoval v 2. polovinÄ› 19. století malou pilu, která pÅ™e&scaron;la roku 1887 do majetku Ka&scaron;perskýc
Hor. Vedle pily vznikla dílna na výrobu zápalkových dÅ™ívek. Pracovalo zde 40 lidí. Po poÅ¾áru v roce 1903 jiÅ¾ provoz neby
obnoven. Na tomto místÄ› byl postaven obytný dÅ¯m, pozdÄ›ji hostinec. PoblíÅ¾ stávala papírna a mlýn, dochovala se
v&scaron;ak pouze kaple náleÅ¾ející k mlýnu, bohuÅ¾el k ní je pÅ™ístup omezený, je na soukromém pozemku.
Pokud
nebudeme odboÄ•ovat na KaiserÅ¯v (CísaÅ™ský) DvÅ¯r Ä•i Bílý potok, dostáváme se k místu, kterému se Å™íká U Wagnera Ä
Wagnerka. Zde Å¾il osamocen pan Vladimír Brettl. Narodil se v roce 1924 v RoÅ¾mitále pod TÅ™em&scaron;ínem. Byl
nad&scaron;eným skautem, pÅ™ezdívaný AjagÅ¯. V roce 1942 se zapojil do protifa&scaron;istického odboje. Technicky zdatný
mladík krom jiného upravoval lidem radiopÅ™ijímaÄ•e pro pÅ™íjem zahraniÄ•ního vysílání a mÄ›l je&scaron;tÄ› dal&scaron;í p
na zhotovení vysílaÄ•ky.
BohuÅ¾el, skupina, ke které patÅ™il, byla roku 1944 prozrazena a Vladimír byl odvezen do Klatov
na zdej&scaron;ím gestapu podroben velmi tvrdým výslechÅ¯m. Odolal psychického nátlaku i fyzickému násilí a jména
svých spolupracovníkÅ¯ z odboje nevyzradil. (A nebylo to rozhodnÄ› snadné. Pracuji s kronikami, a vím i z vypravování
pamÄ›tníkÅ¯, Å¾e klatovské gestapo bylo velmi obávané). BohuÅ¾el zarytým mlÄ•ením si Vladimír pro sebe vykoledoval trest
smrti. Strávil pak 79 dní na Pankráci, jeho cela sousedila se smutnÄ› proslulou sekyrárnou. Na&scaron;tÄ›stí
pÅ™i&scaron;el 5. kvÄ›ten 1945 a s ním i svoboda. Zku&scaron;enost ov&scaron;em tvrdá.
Pan Vladimír Brettl se po
osvobození republiky opÄ›t zaÄ•al vÄ›novat skautskému hnutí. ÄŒasem se pÅ™estÄ›hoval do Strakonic, kde strávil vÄ›t&scaro
svého Å¾ivota. Pracoval na strakonickém leti&scaron;ti, aÅ¥ uÅ¾ jako pilot Ä•i instruktor. Se svým vÄ›tronÄ›m, kterému Å™ík
osobní péro, nalétal 500 hodin. Slávu skautského hnutí pomáhal obnovit po roce 1968 i 1989. V dÅ¯chodu se
pÅ™estÄ›hoval na Wagnerku, kde Å¾il léta spokojenÄ› se smeÄ•kou psÅ¯, která se neustále rozrÅ¯stala. Pro nÄ›koho podivín,
pro jiné Å¾ádaný spoleÄ•ník a vypravÄ›Ä•.
V brzkých ranních hodinách mÄ›síce bÅ™ezna roku 2003 si v&scaron;iml Å™idiÄ• autobusu jedoucího od Rej&scaron;tejna
poÅ¾áru. Chalupa na Wagnerce dýmala, mÄ›la uÅ¾ propadlou stÅ™echu, ve spáleni&scaron;ti leÅ¾el ohoÅ™elý trám a pod
torzo muÅ¾ského tÄ›la. ZÅ™ejmÄ› trám spadl panu Vladimírovi na hlavu, kdyÅ¾ chtÄ›l utéct z hoÅ™ícího pekla. Tak se uzavÅ
lidský Å¾ivot. Z Wagnerky zbylo torzo a i to se postupnÄ› zmen&scaron;uje.
S autem vyjíÅ¾díme od Wagnerky pár metrÅ¯ d
kopce a po Ä•ervené pak jdeme lesem. Jednu chvíli uÅ¾ byla cesta mezi stromy hodnÄ› úzká a myslela jsem, Å¾e jdu
&scaron;patnÄ›. Pak se ale ukázalo svÄ›tlo a s ním malá mýtinka. Vrátila jsem se pro syna a vnouÄ•ka, kteÅ™í &scaron;li o
nÄ›co pozadu a &scaron;li jsme v&scaron;ichni vpÅ™ed. Zírali jsme ohromenÄ› na ruiny bývalého mlýna.
&bdquo;Do anglického hororu&ldquo;, napadla mne úplnÄ› první my&scaron;lenka pÅ™i pohledu na tuto scenérii a
vzpomnÄ›la jsem si na detektivky s Adamem Dalglieshem. První dojem se ale rychle vytratil a já si pÅ™edstavila, jak se
sem, do naprosto odlehlých konÄ•in, dostávali v zimÄ› lidé za prací a jak potom museli po celodenní dÅ™inÄ› zdolávat
zdej&scaron;í kopce, aby se dostali domÅ¯, do svých odlehlých a roztrou&scaron;ených samot.
Buzo&scaron;ná, tak se jmenovala osada, která tu stávala. Na informaÄ•ní tabuli, doplnÄ›né historickými fotografiemi, se
dozvídáme o minulosti osady. A co nám tabule &bdquo;Å™íká&ldquo;? Podle starých map zde mohl být v 19. století mlýn,
pila, brusírna Ä•i dokonce sirkárna. Z knihy Tomá&scaron;e CihláÅ™e &bdquo;Po&scaron;umavské sirkárny&ldquo; je
zÅ™ejmé, Å¾e zde koncem 19. století Jan Vrhel, Å¾elízkáÅ™ na Riesenbachu, nabízel Å¾elízka do hoblíkÅ¯, cylindry &ndash
ochranná pouzdra na sirky, a jiné výrobky, které ponejvíce dodával do tehdej&scaron;í sirkárny Samuela Kohna do
HoraÅ¾Ä•ovic. Do dne&scaron;ní doby se dochoval mlýn s pozÅ¯statky lednice se zbytkem mlýnského kola a budova
hydroelektrárny.
K ponurosti místa pÅ™ispívá i nedostatek sluneÄ•ního svitu, i za sluneÄ•ného dne se sem dostane díky
hustému lesnímu porostu minimum svÄ›tla. PosuÄ•te sami z fotografií atmosféru místa. PÅ™iznám se, Å¾e se mi odtud nakon
nechtÄ›lo. ProstÄ› - genius loci.
JenÅ¾e Ä•as neúprosnÄ› kvapil a tak jsme nasedli do auta a ujíÅ¾dÄ›li uÅ¾ klidným úsekem k ÄŒervené. Za ta léta co js
tÄ›chto místech nebyla, se zmÄ›nila situace. OÄ•ekávaný nápor turistÅ¯ se nekonal, dÅ™evÄ›né cedule s nápisem
&bdquo;Zimmer frei&ldquo;, které tu neumÄ›le vyvedené stávaly v devadesátých letech, uÅ¾ nadobro zmizely. TeÄ• se tu,
jak se zdá, daÅ™í ekologickému zemÄ›dÄ›lství. A tak tu místo cedule nabízející ubytování spatÅ™uji cedulku, která vyloudí
úsmÄ›v. Obrázek rozzuÅ™eného býka doplÅˆuje text &bdquo;Ve stádu je býk, nevstupujte do ohrady, nebezpeÄ•í
úrazu&ldquo;.
Mít více Ä•asu, moÅ¾ná bychom projeli vesnici je&scaron;tÄ› na &Scaron;obr ( Schondorf), je tam krásný
dvÅ¯r Bajerov. Takhle sjíÅ¾díme do údolí a syna pÅ™ekvapuje zdej&scaron;í prudké klesání. &bdquo;UklidÅˆuji&ldquo; ho tím,
Å¾e já tu v devadesátých letech díky zamÄ›stnání zaÅ¾ila pár jízd smrti. Tehdy ve staré V3S, za hustého snÄ›Å¾ení a se siln
slabozrakým Å™idiÄ•em, jsme sjíÅ¾dÄ›li tenhle kopec. Studená okna auta se rychle zarosila, stÄ›raÄ•e nestaÄ•ily stírat padají
kdyÅ¾ v tu chvíli mÅ¯j obrýlený spolupracovník prohlásil &bdquo;TeÄ• nevidím vÅ¯bec nic&ldquo;.
Ani já nevidÄ›la vÅ¯bec n
protoÅ¾e jsem strachy zavÅ™ela oÄ•i. Tehdy jsem pochopila význam rÄ•ení &bdquo;na tachometru dvacet a v oÄ•ích smrt&ldq
dvacítkou jsme tedy nejeli, Å™ekla bych Å¾e moÅ¾ná i desítkou. Se smíchem teÄ• vzpomínám, ale tehdy mi bylo úzko. Ale do
Amálina údolí se prostÄ› jinak neÅ¾ z kopce nedostanete, aÅ¥ jedete odkudkoliv. Je tu krásnÄ›, ale prochozené to zde
nemám a já pí&scaron;i jen o místech, kde jsem skuteÄ•nÄ› byla.
V Ka&scaron;perských Horách na severní stranÄ›
kostela sv. Mikulá&scaron;e je hrobka rodiny Simlick. Tady v AmálinÄ› údolí stávala kdysi jejich sirkárna.
Tolik
dne&scaron;ní povídání. Z Ka&scaron;perek jsme se vraceli domÅ¯ pÅ™es Su&scaron;ici. Malý usnul v autosedaÄ•ce, ale já
nezapomnÄ›la na mÅ¯j rituál, dá-li se to tak nazvat. Kdykoliv se vracím ze &Scaron;umavy pÅ™es Su&scaron;ici, nikdy
nezapomenu pohlédnout na kapli AndÄ›la StráÅ¾ce, která tvoÅ™í výraznou dominantu mÄ›sta. Stojí vysoko nad mÄ›stem, nad
Otavou. NejhezÄ•í pohled na ni je z Hrádecké ul. u Tesca.
ZároveÅˆ na mne padl i trochu splín. Budova su&scaron;ického
Sola uÅ¾ nestojí, vedle bývalého Sola jsou nÄ›jaké obrovské objekty, které také vypadají &bdquo;po smrti&ldquo;, opodál
stojí zanedbaná a opu&scaron;tÄ›ná velká budova su&scaron;ické porodnice.
Druhý den vnouÄ•ek na obrovskou
http://www.kudlanka.cz
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Ä•tvrtku namaloval mlýn z Buzo&scaron;né. PÅ™ekvapilo mne, jaké detaily si zapamatoval. Bylo to milé. MIA
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