
Životopis 

Pan Josef Cihelka se narodil v červenci 1927 v Praze. Přestěhovali se do Mokrovrat, 

kde měl otec koloniál a maminka byla doma s dětmi. Měl mladšího bratra a sestru. 

Rád byl u dědečka – myslivce, který měl kolouška, různá zvířata a dokonce pávy. Do 

měšťanky chodil pěšky do Nového Knína.  Po měšťance se vyučil obchodním 

příručím, zkoušky dělal ve vyhlášeném obchodě u Kulíka ve Spálené ulici v Praze. 

V 17 letech byl totálně nasazen na nucené zákopové práce na Moravě. Když se tam 

blížila Malinovská armáda, podařilo se mu spolu s kamarádem utéct. Na vojně byl 

v Jincích u dělostřelců. Potom pracoval v obchodě na Dobříši u pana Javůrka. 

Vzpomíná, jak prodávali potraviny z pomoci UNRRA, nejvíce mu chutnaly namleté 

buráky v plechovce, které se natíraly na chleba. Seznámil se tam i se svojí ženou. Po 

svatbě bydleli ve dvojdomku s rodiči pana Cihelky v Mokrovratech. Narodil se jim syn 

a dcera. Dál pracoval v obchodě. V padesátých letech se nechal kamarádem 

přemluvit a šel pracovat do dolu jako odbíhač, tj. ten, kdo odváží vozíky s nakutanou 

horninou. Tam se mu stala nehoda. Šlo o to, že pan Cihelka a jeho kamarád si chtěli 

usnadnit práci a naložili a spojili 15 vozíků (max. byly povoleny 4), které se jim 

následně na to rozjely. Brzdili je pajcrama, ale neubrzdili. Vozíky spadly do svážné 

šachty a vysypaly se. Bylo to v době, kdy doly navštívil Antonín Zápotocký.  Měli 

strach, že nehodu budou považovat za sabotáž a zavřou je, ale zastal se jich 

vedoucí. To nebylo  jediné co se panu Cihelkovi v dolech stalo. Vylezl na místo, kde 

se s ním vše sesunulo. Zlomil si ruku a nohu. Po 3 letech v dolech se vrátil zpátky do 

obchodu. Dělal vedoucího Jednoty v Novém Kníně a Boroticích. U obchodu už 

zůstal. Dnes žije v Domově seniorů na Březových horách, zapojuje se tu do všech 

aktivit. Rád zpívá. Celý život byl rád mezi lidmi, rád vzpomíná na dobré lidi. Ve všem 

vidí to dobré, lepší. Nemá rád neupřímnost, levoty. Řídí se tím, aby člověk mluvil 

pravdu a nelhal.      Jeho vzkaz mladým?  Nelžete,  buďte 

upřímní, nedělejte žádné levoty a pak se před sebou nemusíte stydět. 

   


