V neděli dne 20. července 1969, tedy před 40 lety, po 102 hodinách 45 minutách a
40 sekundách letu, v 15:17:41 hodin centrálního amerického letního času, tedy ve
21:17:41 hodin středoevropského času, přistál lunární modul Eagle, který se několik
hodin před tím oddělil od mateřské lodi Columbia Apolla 11, na povrchu jiného
nebeského tělesa – Měsíce. Bylo tak úspěšně završeno několikaleté úsilí USA předstihnout
tehdejší komunistickou velmoc SSSR v dobývání vesmíru a potvrdit tak, svojí vysokou
technickou vyspělost, převyšující tehdejší možnosti Sovětského svazu.
Posádku letu Apolla 11 tvořili kosmonauti: Neil Armstrong, Edwin Aldrin a Mike
Collins. Posledně jmenovaný zůstal oné neděle 20. července 1969 v mateřské lodi
Columbia a Armstrong s Aldrinem zahájili v modulu Eagle sestup k měsíčnímu povrchu.
Zhruba ve tři čtvrtě na deset začal Neil Armstrong po přistání modulu vylézat ven a po
příčkách žebříku se tak nezadržitelně blížil k měsíčnímu povrchu. Za několik chvil zazněla
do mikrofonu jeho slova, které slyšel v televizních i rozhlasových přenosech celý svět a
která bezesporu vešla do historie: „Teď se pustím lunárního modulu … Je to malý krok
pro člověka – a velký skok pro lidstvo!“ První člověk tak stanul na půdě Měsíce 20.
července 1969 přesně ve 21:56:21 hodin centrálního amerického letního času, což bylo
v pondělí 21. července 1969 ve 3:56:21 hodin středoevropského času.

Posádka Apolla 11. Odleva: Neil Armstrong, Mike Collins a Edwin Aldrin
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Ne přímo s naším městem, ale s Kolínskem, přesněji pak s Polními Chrčicemi, má
projekt Apollo, kterým Američané dobývání Měsíce nazvali, určitou souvislost. V roce
1866, přesně pak 13. listopadu se v Chrčickém čp. 22 narodil manželům Součkovým,
Matějovi a Marii, rozené Kalouskové, syn Jan. Dokladem je níže umístěná fotokopie folia
120, druhý zápis od vrchu, v knize narozených a pokřtěných farního sboru Českobratrské
církve evangelické v Libici nad Cidlinou. Pravděpodobně v roce 1875 se Matěj Souček

rozhodl emigrovat z Čech do USA, kde se rodina nakrátko usadila v Nebrasce. Později se
Součkovi přestěhovali do Kansasu a nakonec do Oklahomy. Zde se již dospělý Jan Souček
(John Soucek) oženil a z jeho manželství vzešly čtyři děti. Těm Jan, milující řeckou
mytologii, nedal česká ani anglická, ale řecká jména. Chlapcům Apollo a Zeus, děvčatům
pak Myrrha a Venus. Apollo Soucek, narozený 21. února 1897, byl v roce 1921, po
úspěšném absolvování Námořní akademie, přidělen v hodnosti poručíka k námořnímu
letectvu. V roce 1929 se Apollo celosvětově proslavil jako letec překonáním světových
výškových rekordů jak pro pozemní letadla, tak pro hydroplány. Apollovy rekordy byly
překonány až po dlouhých 15 letech tryskovými letadly. Za 2. světové války, kdy již byl
Apollo viceadmirálem, velel několika letadlovým lodím a aktivně se tak zúčastnil téměř
všech hlavních válečných operací proti Japonsku. Jako velitel americké válečné flotily se
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na přelomu 40. a 50. let 20. století zúčastnil i korejské války. Po skončení této
války byl Apollo Souček jmenován přednostou leteckého oddělení ministerstva
námořnictví USA. Od roku 1951 pak
zastával

funkci

vojenského

atašé

USA

v Londýně. 22. července 1955 Apollo Soucek
neočekávaně a náhle ve Washingtonu zemřel
na selhání srdeční činnosti ve věku 58 let.
Čechoameričan, admirál Apollo Soucek, byl
pohřben se všemi vojenskými poctami jako
americký válečný hrdina na Národním
Arlingtonském hřbitově ve Washingtonu, dne
26. července 1955 …… Když se na počátku
60. let minulého století hledal v NASA
(National

Aeronautics

and

Space

Administration, Národní úřad pro letectví a
kosmonautiku) název programu letů na Měsíc, navrhl generální manažer mechanické
divize tohoto projektu, Zeus Souček (Soucek), jméno svého mladšího bratra Apolla. Jeho
návrh byl přijat bez jakékoliv diskuze a opozice. Tak vznikl název jednoho z největších, neli vůbec největšího průkopnického projektu 20. století …… Za navedení na součkovskou
stopu v historii amerického letectví a kosmonautiky a na spojitost tohoto jména
s Kolínskem, musí kronikář poděkovat zaměstnanci Státního okresního archivu v Kolíně,
panu Jaroslavu Pejšovi …… (Na foto výše je Apollo Soucek v roce 1930)
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