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Sluneční hodiny na hoře Mt. Fitzgerald, Little River, 
Canterbury, New Zealand. 
 
Když byly v roce 2008 projektovány nejmenší sluneční 
hodiny na světě pro krásnou malou obec Hýsly, padla 
obava, zdali ona superminiatura nezpůsobí nepatřičnou 
změnu v energetických polích, které by negativně 
ovlivnily život v malebné oblasti Moštěnka na Moravě. 
Padl tedy návrh, vytvořit rovnováhu na páce.  
Po složitých výpočtech a manévrech s virgulemi se 
ukázalo, že je nezbytně nutné nainstalovat protipól - 
sluneční hodiny a to do oblasti rezervace nad 
městečkem Little River. Energetický recipient byl 
nalezen na hoře Mt. Fitzgerald.  



 
Příznivce tajmna a energetických recipientů ale 
zklameme. Na té hoře se sice děly magnetické anomálie, 
ale za tuto „lumpárnu“ může obyčejná trubka! 
 

TRUBKA ! 
 
To šel prostě Tomáš Dytrt, toho času letecký mechanik 
z Prahy pracující na letišti v Christchurchu na špacír 
a na vrcholu dotyčné hory jej zaujalo krom úchvatného 
výhledu i kus trubky z NHKG, čnějící z matičky Terry.  

Letecký Google pohled / Pohled na vrchol s trubkou 
/ Detail na dotyčnou trubku / Thomas Dytrt, aircraf 
mechanic 

 



 

Tomáše logicky mohlo napadnout jediné možné, popadnou 
telefon a zavolat nám legendární větu: Zdar vol.., mám 
tu trubku a cejtim, že by na ni šly hodiny… 

A tak to začalo. Fotka trubky letěla do Čech a získala 
naše srdce a rozjelo se to. Za jeden večer byl návrh 
shcválen, den na to byl vyroben papírový model  
a v dalším týdnu se svižně spustila výroba. 

Návrh je zhmotněn / Laserová vypalovačka Polymexu 
Olomouc v akci 

Pro slunečni hodiny bylo použito speciálního hliníku 
pro laserové vypalování. Laser z povrchu odpálí barvu 
a objeví se ryzí bílé aluminium, jemuž jak praví 
klasik, patří budoucnost.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že dělá-li se něco jenom pro 
povyražení, bez příslibu zisku, pak se to udělá jen tak 
na „oko“. Jenže, na tu horu jezdí pakáž a potulníci 
z celého světa. Dvakráte tam místní spatřili  
UFO a jednou tam kázal misionář z New Age.         
Takže jsme si nechtěli trhnou ostudu  
před budoucím „řádem“ a pojali  
tyto sluneční hodiny  
profesionálně.  

Hodiny jsme 
na Zéland 
posílali 
leteckou 
poštou. Balík 
byl zhotoven tak, 



 

aby odolal i zacházení České pošty. Do Little River 
balík došel překvapivě v pořádku. Místní pošťák se 
Tomáše vyptával, jestli v naší zemi rostou banány  
a jesli je u nás již povinná školní docházka. Jak se 
později ukázalo, pošťák zblbnul po nějakém článku 
z novin, kde byla o naší zemi zpráva od Amnesty 
International. 
Tomáš oslovil dalších několik Čechů na Zélandu a dala 
se dohromady skupina nadšenců. 

24.10.2008 se ilegální československý desant vydal 
instalovat první sluneční hodiny na opačné straně 
zeměkoule s hrdým: MADE IN CZECH REPUBLIC.   

Snídaně pod horou / Náročný výstup / Zbytky předchozí, 
zřejmě britské expedice / Vlídná krajina / Cedule 
Mount Fitgerald 



Před upevněním hodin vložili Tom, Marek a František 
dovnitř trubky pro boudoucí archeology svá evangelia. 
To třetí ovšem nelze přes veškerou snahu publikovat. 



Hodiny jsou usazeny / Pohled od trubky do údolí 

A tak roku 2008 novozélandská trubka našla svého 
existenčního naplnění, díky malinké zemičce v srdci 
Evropy, kde rostou banány.  

Setkání po roce s Tomášem ve staré vlasti. A bylo si 
hodně co říci. 



 

Na taškařici se podíleli : 
 
Petr Weiss - výroba slunečníh hodin - www.hela.cz  
Tibor Skalka – mayor of Hýsly 
Tomáš Dytrt - instalace slunečních hodin 
Darina Pospíšilová - CAD expert a práce na laseru  
Marek Čechvala - šerpa 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


