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Model Titanicu. 

Hledáte práci?
Podmínka – maturita a chuÈ si vydûlat 

PÛjãujeme 5 000 – 50 000 Kã

Volejte 606 038 925 
❯ kompletní pfiezutí osobních, nákladních automobilÛ,

zemûdûlské a stavební techniky, vãetnû vyváÏení
❯ prodej nov˘ch a zpûtn˘ odbûr pouÏit˘ch pneumatik 
❯ opravy v‰ech druhÛ pneumatik 

Prodejna stavebnin a hospodáfisk˘ch
potfieb tel.: 516 499 823, p. Dostál 724 205 123 

Pneuservis tel.: 516 499 827, p. Halouzka 776 654 584.

❯ prodej stavebního materiálu 
❯ prodej ve‰kerého sortimentu krmn˘ch smûsí vyrábûn˘ch

v na‰í míchárnû v B˘kovicích 
❯ prodej PB lahví - FLAGA 

Pokraãování textu ze strany 6
KdyÏ ne, narazí do pfiekáÏky pfiídí.
Zpevnûná pfiíì vydrÏí víc. Traduje se, Ïe
ledovec udûlal stometrovou díru. Ale to
by se loì potopila hned a ne aÏ za 2,5
hod. AÏ po nálezu vraku se na‰lo víc
men‰ích trhlin, které zpÛsobily poma-
lej‰í potápûní. Dvû rozlomené ãásti 
leÏely 800m od sebe - záì se pfii potá-
pûní zvedla, tíhou se odlomila a pfiíì 
zajela pod hladinu je‰tû o kus dál.
Trosky a pfiedmûty z lodi zabírají  dva
ãtvereãní kilometry. Na celém vraku vi-
sí krápníky bakterií, které parazitují na
kovu a niãí ho. Vûdci pfiedpokládají, Ïe
zhruba za sto let vrak zmizí.

Teì nûkolik vzpomínek. Historicky
znám˘ je kapitán lodi Edward J. Smith,
kter˘ mûl jít do dÛchodu, ale spoleãnost
ho pfiemluvila k poslední plavbû. ZÛstal
na mÛstku aÏ do konce a pak skoãil do
mofie. Stejnû hrdinnû skonãil telegrafis-
ta Harold Brige, kter˘ aÏ do konce 
zoufale vysílal volání o pomoc. Zemfiel
i topiã Fred Barret, kter˘ zanechal doma
Ïenu s mûsíãními dvojãaty. Se svou lodí
klesl ke dnu i její konstruktér Thomas
Andrews. Naopak její majitel Bruce
Ismay se zbabûle zachránil ve ãlunu 
urãeném Ïenám a dûtem.

a lodi Titanic. Narodil se zde r. 1892, 
uãil se v Brnû, nechtûl na vojnu. S ko-
ãovnou spoleãností se dostal do Anglie
a rozhodl se pro Ameriku. Ale loì byla
plnû obsazená, tak ho muÏ z kajuty 903
ukr˘val pod postelí jako ãerného pasa-
Ïéra. Mûl ‰tûstí i pfii katastrofû doplaval
k ãlunu, kam ho je‰tû vytáhli a zachrá-
nila je loì Carpathia. Usadil se
v Americe, oÏenil se a mûl tfii dûti.
Pfiíbuzné má na Vysoãinû a ve Sloupu
v Moravském krasu.

30. kvûtna 2009 zemfiela ve vûku 97
let Elizabeth Gladys, které nûÏnû fiíkali
Milvi.  Narodila se 2. února 1912 a na
palubû Titanicu byla nejmlad‰í - devíti-
t˘denní. S otcem, matkou  a bratrem 
cestovali do Wechity. Otec je teple oblé-
kl a odvedl k ãlunÛm hned po prvním 
nárazu. Matka s dûtmi se zachránila, 
otec zÛstal na lodi. Bylo mu 25 let.
Vrátili se do Anglie, matka se znovu
vdala a tehdy se Milvi dovûdûla, co se
stalo s otcem. Nikdy nechtûla vidût film
Titanic. Její popel byl rozpt˘len v pfií-
stavu  v Southamptonu, odkud parník
pfied 105 lety vyplul.

Pro Listy regionÛ napsala 
Naìa Parmová.

Foto: Naìa Parmová

Z cest po Evropû se vraceli star‰í
manÏelé  Ida a Isidor Straus. Ida 
odmítla nastoupit do ãlunu sama a
zÛstala s muÏem na palubû aÏ do po-
topení. Po 17letém Edgardovi zÛstaly
uãebnice a deník, chtûl v Americe do-
studovat.  Hotelier z JiÏní Afriky
chtûl v Americe zfiídit novou Ïivnost.

Îena a dcera se zachránily. Bohat˘
benjamin  Guggenheim kdyÏ zjistil,
Ïe se loì potápí, oblékl se do veãerní-
ho a prohlásil, „kdyÏ zemfiít, tak jako
gentlmann”. Bylo mu 47 let.

Je‰tû nûco nám bliÏ‰ího. V roce 2012
mûli v muzeu v Bystfiici n. Per. malou
expozici vûnovanou Viktoru  Halvovi

Na Titanicu se pfied 105 lety plavili 
i lidé z na‰eho regionu


