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Usnesení Zastupitelstva města a Rady města Suchdol nad  Lužnicí  
naleznete na úřední desce nebo na stránkách: 

www.suchdol.cz

Upozornění 
na   uplynutí 
splatnosti 
místních  
poplatků
Upozorňujeme občany na uplynutí splat-
nosti místního poplatku
•  za psa – poplatek je stanoven obecně 

závaznou vyhláškou (OZV) č. 2/2019, 
výše poplatku dle lokality trvalého pobytu 
držitele psa. 

•  za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňo-
vání komunálního odpadu – poplatek je 
stanoven OZV č. 1/2020 ve výši 600 Kč na 
osobu/rok. 

Dále připomínáme platbu místního poplatku 
z pobytu. Poplatek je stanoven OZV
č. 1/2021. Sazba poplatku činí 15 Kč za  každý 
započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho po-
čátku (poplatek odvádí plátce – ubytovatel).

Místní poplatky neprodleně uhraď-
te na pokladně MěÚ v  hotovosti, plateb-
ní kartou nebo převodem na účet města 
603167379/0800 pod variabilním symbo-
lem, který Vám na požádání sdělíme. 
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplat-
ky nebo část těchto poplatků může být na-
výšena až na trojnásobek dle §11 zákona č. 
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve zně-
ní pozdějších předpisů. 

Vladimíra Čutová 
odbor ekonomický

Průzkum domácí 
kompostování 
Petr Ševčík 
Odbor majetku a investic

Město Suchdol nad Lužnicí 
dlouhodobě usiluje o  za-
vedení kvalitního systému 
nakládání s  komunálním 

odpadem, který zaručuje ekonomickou 
i  ekologickou únosnost jeho likvidace. 
Jelikož biologicky rozložitelný odpad 
tvoří významný podíl (až 60 %) z celko-
vého komunálního odpadu, končí v  čer-
ných popelnicích a  následně na skládce, 
rozhodli jsme se maximálně podpořit 
domácí kompostování. V  prvním kroku 
zjistíme, jakým způsobem naši občané 
s bioodpadem nakládají. 

Jak a proč vyplnit dotazník?
Dotazník je určen pro všechny trvale žijící 
občany i majitele nemovitostí, kde není ni-
kdo trvale hlášen k pobytu. Podmínkou pro 
jeho vyplnění je číslo popisné v našem měs-
tě.  Každá domácnost (rodinný dům nebo 
bytová jednotka) dotazník vyplní pouze 
jednou. 

Děkujeme, že se do našeho průzkumu 
zapojíte. Velice si vážíme Vaší zpětné vazby, 
a proto náhodně vylosujeme deset komplet-
ně vyplněných dotazníků, jejichž majitelé od 
nás získají hodnotný (bez)odpadový dárek.
Je možné zvolit jednu ze dvou forem dotaz-
níku: 

1. PAPÍROVÝ DOTAZNÍK
Je vložen jako samostatný list v tomto zpra-
vodaji a slouží k ručnímu vyplnění. Vyplně-
ný dotazník odevzdávejte do schránky na 
budově městského úřadu nebo v infocentru 
Suchdol nad Lužnicí nejpozději do 22. října 
2021. 

2. ONLINE DOTAZNÍK 
Druhou variantou je vyplnění dotazníku 
online formou. Dotazník najdete na adrese 
https://forms.gle/rYKVuGEuX4egyBNQ9 
a na tento odkaz Vás navedou také webové 
stránky města, sociální sítě nebo mobilní 
rozhlas. 

https://forms.gle/rYKVuGEuX4egyBNQ9


Město Suchdol nad Lužnicí dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním 
odpadem, který zaručuje ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitel-
ný odpad tvoří významný podíl (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, končí v černých popelnicích a 
následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ. V prvním kroku 
zjistíme, jakým způsobem naši občané s bioodpadem nakládají.

Jak a proč vyplnit tento dotazník?
Tento dotazník je určen pro všechny trvale žijící občany i rekreanty. Podmínkou pro jeho vyplnění je číslo 
popisné v našem městě. Každá domácnost (rodinný dům nebo bytová jednotka) dotazník vyplní pouze 
jednou. Vyplněný dotazník odevzdávejte do schránky na budově městského úřadu Suchdol nad Lužnicí, 
nebo v infocentru Suchdol nad Lužnicí nejpozději do 22. října 2021.

ZAHRADNÍ KOMPOSTOVÁNÍ

Typ nemovitosti, ve které žije/pobývá Vaše domácnost:

rodinný dům

jiné ..................................................................................................................................................................................

bytová zástavba rekreační objekt

Jaký druh odpadu do zahradního kompostéru ukládáte?

zeleň (trávu a listí) popel ze dřeva kuchyňský odpad rostlinného původu

jiný ...................................................................................................................................................................................

Jak často využíváte zahradní kompostér?

denně týdně měsíčně občas vůbec

Jaká je Vaše motivace ke kompostování?

využití kompostu jako hnojiva rodinný zvyk dostupnost kompostéru

ekologické smýšlení o budoucnosti – udržitelnost jiná .........................................................................

Vlastní Vaše domácnost kompostér, vermikompostér, nebo využívá biotejner?

ano, zahradní kompostér – přejděte rovnou na sekci Zahradní kompostování

ano, vermikompostér – přejděte rovnou na sekci Vermikompostování

ano, využívá venkovní biotejner – přejděte rovnou na sekci Biotejner

ne – přejděte rovnou na sekci Nekompostujeme

INFORMACE O DOMÁCNOSTI

Jméno a příjmení zástupce domácnosti:

Číslo popisné domácnosti:

Počet členů žijících v domácnosti:

................................................................................................................

.....................................................................................................................................

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ
PRŮZKUM



NEKOMPOSTUJEME

Jaká je Vaše motivace ke kompostování?

využití kompostu jako hnojiva rodinný zvyk dostupnost kompostéru

ekologické smýšlení o budoucnosti – udržitelnost jiná .........................................................................

Jaká je Vaše motivace ke kompostování?
rodinný zvyk dostupnost kompostéru

ekologické smýšlení o budoucnosti – udržitelnost jiná .........................................................................

Co by Vás přimělo ke kompostování?

zajištění patřičného vybavení od města s finančním příspěvkem/dotací

informace, jak správně kompostovat a proč – informační kampaň

dostupnost sběrného místa na bioodpad (přistavěná popelnice, blízký sběrný dvůr aj.)

nic by mě nepřimělo

jiné ..................................................................................................................................................................................

Jaký systém topení používáte?

centrální – ústřední

plynový kotel

kombinovaný kotel na tuhá paliva
a plyn – převažuje topení plynem

kombinovaný kotel na tuhá paliva
a plyn – převažuje topení uhlím

kombinovaný kotel na tuhá paliva
a plyn – převažuje topení dřevem
kotel na tuhá paliva – převažuje topení uhlím

kotel na tuhá paliva – převažuje topení dřevem

tepelné čerpadlo

elektrické

Jaký druh odpadu do vermikompostéru vkládáte? 

zeleň (trávu a listí) kuchyňský odpad rostlinného původu

jiný ...................................................................................................................................................................................

Jaký druh odpadu do biotejneru vkládáte? 

zeleň (trávu a listí) kuchyňský odpad rostlinného původu

jiný ...................................................................................................................................................................................

TOPENÍ

Děkujeme, že jste se do našeho průzkumu zapojili. Velice si vážíme Vaší zpětné vazby, a proto náhodně 
vylosujeme deset kompletně vyplněných dotazníků, jehož majitelé od nás získají hodnotný (bez)odpadový 
dárek.

VERMIKOMPOSTOVÁNÍ

Jak často využíváte vermikompostér?

denně týdně měsíčně občas vůbec

Metoda kompostování organického odpadu s využitím vyšlechtěných žížal. 

BIOTEJNER

Jak často využíváte biotejner?

denně týdně měsíčně občas vůbec

Sdílený kompostér umístěný u sběrného hnízda na sídlištích 9. května, 17. listopadu a Na Pražské.

jiné ..................................................................................................................................................................................
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Kaple svatého Jana  
Nepomuckého 
Převod do vlastnictví města 
Město Suchdol nad Lužnicí získalo 
bezúplatným převodem do svého ma-
jetku barokní kapli sv. Jana Nepomuc-
kého. Darovací smlouva (spojená se 
smlouvou o zřízení věcného břemene 
služebnosti a smlouvou o předkupním 
právu) byla uzavřena mezi městem 
a  Římskokatolickou farností Suchdol 
nad Lužnicí a  Biskupstvím českobu-
dějovickým, které je zřizovatelem dár-
ce. Převod daru byl z  církevní strany 
schválen Kněžskou radou Biskupství 
českobudějovického dne 9. 6. 2020; 
toto jednání se týkalo také převodu 
jiných kaplí na obce. Podpis darovací 
smlouvy schválilo zastupitelstvo města 
na svém jednání 30. 6. 2021 (14 hlasy 
proti 1). Součástí převodu byl i poze-
mek pod kaplí s výměrou 57 m2. V in-
teriéru kaple se nad oltářem nachází 
socha svatého Jana Nepomuckého 
(ostatní mobiliář je zanedbatelný). 

Majetkový převod vyřešil poněkud 
nelogické vlastnické vztahy a ve vlast-
nictví města jsou nyní všechny čtyři 
síňové kaple. Vedle této suchdolské 
kaple jsou to obecní kaple na Boru (sv. 
Václava), v Hrdlořezích (sv. Jana Nepo-
muckého) a na Klikově (Panny Marie 
Sněžné). 

O kapli 
Svatojánská kaple je nemovitou kulturní pa-
mátkou s  rejstříkovým číslem Ústředního 
seznamu kulturních památek České repub-
liky 14210/3-2259. Je jedním ze čtyř památ-
kově chráněných objektů na území města 
– vedle kostela sv. Mikuláše, fary a  kaple 
v Hrdlořezích. 

Na tuto kapli se památková ochrana 
vztahuje od roku 1958, jako vlastník se teh-
dy uváděl místní národní výbor (MNV). 
V  evidenčním listu z  kartotéky Národního 
památkového ústavu (někdejšího Krajského 
střediska státní památkové péče a  ochrany 
přírody v  Českých Budějovicích) se stav-
ba popisuje takto: „Zděná, omítnutá, ovál-
ná, s  konvexními stěnami, zpevněnými na 
nároží pilastry, ukončenými 4 nárožními 
pyramidami kamennými s  koulemi. Okna 
segmentová, vstup pravoúhlý. Krytina prej-

zy s  dřevěnou zvoničkou. Vnitřek členěn 
pilastry a  zaklenut kupolkou.“ V  položce 
zdůvodnění památkové ochrany je uvedeno: 
„Příklad hodnotné pozdněbarokové archi-
tektury drobného měřítka.“ V této evidenci 
je poznámka z října 1963 ke stavu nemovi-
tosti: „Špatná krytina, strom poškozuje kap-
ličku. I uvnitř značně devastováno.“ (Památ-
kový katalog NPÚ, dostupné online) 

Poslední renovace kaple proběhla 
v roce 1995 a financovala ji firma Felten & 
 Guilleaume, která si předtím v  sousedství 
kaple postavila výrobní závod. To připomí-
ná také malá tabulka na fasádě s dovětkem: 
„Ať slouží suchdolským občanům k  rozjí-
mavému zamyšlení.“ Po rekonstrukci byla 
kaple v  květnu 1996 otevřena slavnostní 
bohoslužbou. Jeden zástupců firmy F&G, 
Gottfried Biegelmaier (1924–2007) z Vídně, 
daroval do kapličky dřevěnou sošku Panny 
Marie. (J. K. [= Jana Kosová]: Vysvěcení kap-
ličky Jana Nepomuckého, SZ 6/1996, s. 7.) 

Z historie 
Jak vypadaly začátky kaple? Její stavba 
byla zbožnou aktivitou „zdola“. Kapli 
postavil na svoje náklady a  na svém 
pozemku Jiří Novotný († 1747), ma-
jitel mlýna a zároveň formanské hos-
pody (čp. 92). Jak zjistil z dokumentů 
v  archivním fondu Velkostatek Tře-
boň už archivář Karel Tříska (1904–
1995) – dříve než samotná kaple zřej-
mě byla na místě socha sv. Jana, která 
stojí v interiéru. Ředitelství velkostat-
ku dne 30. srpna 1730 předložilo kní-
žeti Schwarzenbergovi žádost Jiřího 
Novotného o  povolení k  vysvěcení 
nové zděné kaple postavené nad svět-
covou sochou. Z  toho archivář usu-
zuje, že socha svatého Jana zde byla 
postavena před rokem 1730, nejspíše 
právě u příležitosti Janova svatořeče-
ní v  roce 1729. Podle textu dohody 
(1732) mezi hostinským Novotným 
a  suchdolským farářem Prokopem 
Čížem měly být mše slouženy šestkrát 
do roka, na svátky sv. Jiří, sv. Floriana, 
sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa, 
sv. Anny a sv. Václava. Samotné vysvě-
cení kaple se uskutečnilo v říjnu 1733. 
Kromě zakladatele kaple, který věnoval 
100 zlatých do mešní fundace, v tomto 

počátečním období připívali na opravy a pro-
voz různí dobrodinci, mezi nimi například 
jistý generál dělostřelectva baron Feuers-
tein, který daroval na kapli 100 kremnických 
dukátů, což bylo 400 zlatých a vyřazené dělo, 
které nechali přetavit na zvon. Po smrti Jiřího 
Novotného došlo s dědici k té dohodě, že se 
kaple dostane pod patronát vrchnosti. (Farní 
kronika Suchdola nad Lužnicí, II. díl, přílohy 
– strojopisný dopis PhDr. Karla Třísky dato-
vaný v Třeboni 30. 6. 1970, který je odpovědí 
na dotaz od suchdolského faráře ThDr. Anto-
nína Chramosty) 

Zasvěcení kaple není nahodilé. Svatý Jan 
Nepomucký byl v baroku nejpopulárnějším 
českým světcem. Jan je patron lidí od vody, 
mimo jiné mlynářů, a  tak umístění sochy 
(a kaple) u mlýna, poblíž mostu přes řeku, 
dávalo dobrý smysl. Zároveň je to zemský 
patron Čech, a tak socha (a kaple) při silnici 
překračující v těchto místech zemskou hra-
nici také dávalo dobrý smysl. 
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Kalendář 
akcí 
pátek 1. 10. 2021, 19.30 h 

Rozhněvaný muž (film) 
Kino Suchdol nad Lužnicí 

pátek 8. 10. 2021, 19.30 h (90 min) 

Zbožňovaný (film) 
Kino Suchdol nad Lužnicí 

sobota 9. 10. 2021, 13.00 h

Pouť autobusem do Římova
Pořádají farnosti Vitorazska

čtvrtek 14. 10. 2021, 19.30 h 

Atlas ptáků 
Kino Suchdol nad Lužnicí 

sobota 16. 10. 2021 

Suchdolský vejšlap – 
okolo Českých Velenic 
Průvodce: Vladimír Bednář

sobota 16. 10. 2021, 14.00 h 

Odpoledne pro děti na faře 
Pořádá farnost Suchdol nad Lužnicí 

čtvrtek 21. 10. 2021, 19.30 h 

After: Tajemství 
Kino Suchdol nad Lužnicí 

středa 27. 10. 2021, 17.00 h 

Mimi šéf: Rodinný podnik 
Kino Suchdol nad Lužnicí 

sobota 30. 10. 2021, 19.00 h 

Za pět minut dvanáct  
(divadlo) 
Suchdolský divadelní spolek SUD 
Kino v Suchdole nad Lužnicí 

Suchdolský divadelní spolek SUD 
Vás zve na představení

Za pět minut dvanáct 
sobota 30. října 2021 v 19.00 hodin 

v kině v Suchdole nad Lužnicí 

Výpravná sci-fi pohádka pro celou rodinu, která vás 
zavede do neprobádaných končin vesmíru, kde však 

stejně jako v naší galaxii platí, že jen s odhodláním a vůlí 
překonat sám sebe je možné dojít happy endu

Suchdolský vejšlap okolo  
Českých Velenic 

sobota 16. 10. 2021 

Sraz účastníků bude v 9:00 hodin před budovou želez-
niční stanice České Velenice (tam možno dojet vlakem 
z Veselí nad Lužnicí v 8.47 h nebo z Českých Budějovic 
v 8.57 h). Od nádraží vyjdeme k hraničnímu přechodu 
pro pěší a dále budeme pokračovat po státní hranici 
k potoku Rybná. Následovat bude putování lesním 

terénem po hranici katastru města České Velenice až 
zpět na železniční stanici. Trasa měří cca 18 km a vede 

převážně v rovině. 
Průvodce: Vladimír Bednář 

Architektonicky kaple korespondovala 
s  protější budovou mlýna – jak celkovou 
hmotou, tak tvarem střechy. Okolní zástav-
ba se zcela změnila, a  tak kaple stojí dnes 
ve zcela jiném kontextu. Dnes může překva-
pit, že zde nějaký nějaký mlýn s hostincem 
stál. V  sousedství kaple jsou dominantami 
na obou stranách silnice výrobní haly fir-
my Eaton Elektrotechnika (nástupce firmy 
F&G). 

Až se bude za několik let (2029) připo-
mínat 300. výročí mučedníkova svatořeče-
ní, bude to zároveň i výročí této malé kaple. 

dv
Foto: Město Suchdol nad Lužnicí, 2019
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DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ KROUŽEK 2021/2022 

při MO ČRS Suchdol nad Lužnicí, z.s. 
 

Výbor MO informuje o možnosti registrace dětí (doporučený min. věk 9 – 10let) do nového 
kroužku, kdy se první krátká náborová schůzka (nutná účast 
zákonného zástupce) uskuteční dne: 15. 10. 2021 v 16.00 
hodin na klubovně MO, Vitorazská 779, Suchdol nad Lužnicí. Dle 
počtu uchazečů a aktuálního vládního nařízení budou informace 
o průběhu chodu kroužku doplněny v tento konkrétní den.  
Bližší informace u vedoucích DRK: David Hrbek (774 107 064) 
         Petr Klíma     (720 186 071) 
 
Cílem kroužku je v jarním období zisk prvního rybářského lístku, proto v případě 
naplnění limitu stanoveného počtu dětí – budou upřednostněni noví uchazeči před zájmovými. 
 

mocrs-suchdolnadluznici.webnode.cz 

Kino 
Suchdol nad Lužnicí

program v říjnu

pátek 1. 10. 2021, 19.30 h (118 min) 

Rozhněvaný muž 
Akční drama. Jaké tajemství skrývá nová 
posila bezpečnostní firmy? Kdo je vlastně 
tajemný H. a jakou má minulost? Hrají: Ja-
son Statham, Holt McCallany, Andy Garcia 
a další. České titulky. Mládeži do 15 let ne-
přístupno. Vstupné 100 Kč 

pátek 8. 10. 2021, 19.30 h (90 min) 

Zbožňovaný 
Komedie. Uznávaný a všemi oblíbený pedia-
tr Zdeněk jde do důchodu. Celý život byl vy-
hlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší 
na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však 
těší jeho rodina. Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana 
Kronerová, Ivana Chýlková, Jiří Langmajer 
a další. Mládeži přístupno. Vstupné 130 Kč 

čtvrtek 14. 10. 2021, 19.30 h (92 min) 

Atlas ptáků 
Drama. Když se ve staré rodinné firmě uká-
že, že z  ní kdosi vyvádí peníze ve velkém, 
nastává konfrontace s novou realitou, na niž 
nebyl nikdo připraven. Hrají: Miroslav Do-
nutil, Alena Mihulová, Martin Pechlát, Eliš-
ka Křenková, Martin Havelka a další. Mlá-
deži do 12 let nepřístupno. Vstupné 120 Kč 

čtvrtek 21. 10. 2021, 19.30 h (99 min) 

After: Tajemství 
Romantické drama. Tessu a Hardina čeká do-
posud největší výzva jejich vztahu, ta výzva 
se jmenuje život. Jeden z nich získá práci snů, 
druhý se chce stěhovat. Oba se budou muset 
rozhodnout. Hrají: Hero Fiennes Tiffin, Jose-
phine Langford a další. Česká verze. Mládeži 
do 12 let nepřístupno. Vstupné 130 Kč 

středa 27. 10. 2021, 17.00 h (108 min) 

Mimi šéf: Rodinný podnik 
Animovaný rodinný film. Bráchové Tim a Ted 
dospěli a  totálně se odcizili. Nakonec celou 
rodinu dají zase dohromady Timiho potomci. 
A svět bude takový, jak ho máme rádi. Česká 
verze. Mládeži přístupno. Vstupné 130 Kč 

Týden pro hospic nabídne 
bazar bižuterie, běh i kulturu
Hospicová péče sv. Kleofáše se opět po roce 
připojí k oslavám Světového dne hospicové 
a paliativní péče, který připadá vždy na dru-
hou říjnovou sobotu. Akce na podporu hos-
picové péče se konají po celém světě. Jejich 
společným cílem je podpořit diskuzi o tom, 
jak péče o  lidi na sklonku života funguje 
a jaké jsou její možnosti. V Třeboni se v týd-
nu od 4. do 9. října můžeme společně setkat 
na celé řadě benefičních akcí. Záštitu nad ce-
lým týdnem převzal starosta města Jan Váňa. 
Patronem celého Týdne se stál známý herec 
a moderátor Pavel Liška.

Pestrý program odstartuje v  pondělí 4. 
října bazarem bižuterie, který se uskuteční 
po celý den v městské knihovně v Třeboni. 
V úterý 5. října se můžete těšit na divadelní 
představení ochotnického spolku Kajetán 
Na stará kolena, které jsme pro vás připra-
vili od 19.30 v Divadle J. K. Tyla. Uprostřed 
týdne – ve středu 7. října nás čeká již známý 
Papučový den. Přijďte i  vy do práce či do 
školy v papučích a podpořte možnost těžce 
nemocných pacientů zůstat doma v kruhu 
svých blízkých až do konce. Fotografie v pa-
pučích můžete sdílet na sociálních sítích 
pod hashtagem #papucovyden. Čtvrtek 7. 
října můžete navštívit den otevřených dveří 
v kontaktním místě hospice na adrese Sva-
topluka Čecha 20 v čase od 9 do 15 hodin. 
K dispozici vám budou pracovnice hospice 
k setkání a rozhovoru i radám. Pátek 8. říj-
na bude od 18 hodin patřit vystoupení sou-
boru KoS a sboru Jakoubek v Husově kapli 
v Třeboni. Na sobotním trhu na Masaryko-
vě náměstí podpoříte hospic zakoupením 

oblečení v Hadrárně. Sobotní večer zakon-
číme v  Kulturním domě Střelnice v  Jind-
řichově Hradci, od 19 hodin zde vystoupí 
soubor Swinging Saxophones z místní ZUŠ. 
Vstupenky budou ke koupi na místě za jed-
notné vstupné 200 Kč. 

Běh pro Kleofáše
S programem na sobotu 9. října jsme mys-
leli na všechny sportovní nadšence. V lázeň-
ském parku nedaleko Hotelu Svět odstartu-
jeme již osmý ročník benefičního Běhu pro 
Kleofáše. Zájemci se mohou registrovat na 
webu www.behyprohospice.cz nebo na místě 
v den konání od 9.00. Připraveny jsou trasy 
pro děti i dospělé. Už v 10 hodin odstartu-
jeme nejdelší závod na 12 km okolo rybníka 
Svět. V 10.15 se na start připraví dospělí běžci 
a starší mládež, kteří si budou chtít vyzkou-
šet čtyřkilometrovou trasu po lázeňském 
parku. Dětské závody budou postupně star-
tovat od 10.30. Veškeré podrobnosti k běhu 
včetně vyznačených tras najdou zájemci na 
webu www.behyprohospice.cz Na webu je 
možné se online zaregistrovat. Pokud se na 
běh chystáte, prosíme, využijte tuto online 
možnost, velmi nám to urychlí odbavení zá-
vodníků na místě. 

Pro aktuální informace sledujte web Hospico-
vé péče sv. Kleofáše (www.kleofas.cz) nebo náš 
facebookový profil (www.facebook.com/hos-
pictrebon). Těšíme se na setkání s vámi!

Petra Pfeiferová
Hospicová péče sv. Kleofáše
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Hudba na pláži – kapela MP3 (23. 7. 2021) 
Bylo to první hraní kapely MP3 v Suchdole, nepočítáme-li vystoupe-
ní při otevření supermarketu Třefa 10. 8. 2010, tehdy ještě pod jiným 
jménem. Asi největší úspěch měla píseň Nafrněná od zpěvačky Bar-
bory Polákové, a to když se na chvíli pláž zaplnila dětmi z nedaleké-
ho dětského tábora.

Dechová hudba Muzikanti z jižních Čech (8. 8. 2021) 
Tato hudba kapelníka Radka Hrušky z Chýnova hrála v Suchdole poprvé. Kapela překvapila trochu jiným stylem kontaktu s diváky, napří-
klad muzikanti zacházeli hrát a zpívat ze svých míst na pódiu mezi návštěvníky pod stan. Kapela také využila blízkosti pouťových atrakcí 
a zahrála publiku z kolotoče.              red

Pouťová zábava – kapela S.A.M. (7. 8. 2021) 
Kapela, která „zahraje všechno“, se osvědčila, a hrála nakonec skoro 
do třech hodin. 

Poděkování
Chodím pravidelně na hřbitov v Suchdole, zejména na hrob rodičů (ze Třech Facek). Díky tomu mohu říct, 
že suchdolský hřbitov nebyl už dlouho tak upraven jako v několika posledních letech (uklizeno, posečeno, 
shrabáno). Chtěla bych proto poděkovat za tento úklid a údržbu paní Jiřině Kohlové z technických služeb 
města, která se našemu hřbitovu věnuje. Není to jen můj názor, slýchám to na hřbitově často, že paní si 
zaslouží uznání.

Věra Březinová
České Budějovice / Tři Facky

Jiřina Kohlová
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Suchdolské divadlo jede 
Veleúspěšná divadelní sezóna 2021

Lenka Cvrčková  
Suchdolský divadelní spolek SUD

Čtrnáctý ročník Suchdolského di-
vadelního léta, který proběhl od 
soboty 3. července 2021 do neděle 
1. srpna, splnil všechna očekávání 

na něj kladená. Tentokrát kvůli nestálému 
a  velmi rozmarnému počasí jsme museli 
oželet příjemné prostředí stanu na farní za-
hradě, ale divadelní zážitky to neochudilo. 

Shlédli jsme trochu hořkou komedií Pav-
la Němce Homeless. V  komorním prostře-
dí, kdy se diváci přímo na jevišti zúčastnili 
představení, jsme viděli skvělý herecký vý-
kon Honzy Julínka ze souboru SemTamFór 
ze Slavičína. Opravdu divadelní zážitek! 

Na neděli 11. července 2021 určitě neza-
pomenou všichni, kdo se ho – a to v hojném 
počtu – zúčastnili. Víťové, tatínek a  syn, 
Marčíkovi předvedli svou magickou lout-
kovou pohádku na motivy bratří Grimmů 
Popelka. Nevím, jestli se děti, které byly pří-
tomny, bály, jak Marčíkové anoncovali, ale 
všichni se velmi bavili. 

Náš soubor zahrál v  sobotu 17. červen-
ce obnovenou premiéru detektivní komedie 
Sherlock Holmes aneb Zrození zla. S touto in-

scenací jsme letos slavili velký úspěch: hráli 
jsme ji na celostátní přehlídce Piknik ve Vo-
lyni, kam jsme byli vybráni mezi nejlepší di-
vadelní činoherní představení v tomto roce 
a pro úspěch, který tam sklidila, jsme ji hráli 
na festivalu Čakovské prkno v Čakově a ješ-
tě ji letos předvedeme na festivalu FEMAD 
v Poděbradech, na festivalu v Lounech, v da-
lekém Klášterci nad Ohří a na celostátní pře-
hlídce v Rakovníku. 

V  sobotu 24. července jste mohli být 
přítomni Honbě za meteorem. Představení, 
kterým jsme vzdáli poctu našemu nezapo-
menutelnému principálovi, skvělému herci 
a úžasnému kamarádovi Petrovi Toufarovi, 
se nám, podle reakcí hojných diváků, docela 
povedlo. Stejně tak jako vzpomínkový me-
dailonek, při němž ukápla nejedna slzička. 
Tuhle inscenaci jsme měli tu velkou čest 
předvést na letošním 91. ročníku Jiráskova 
Hronova. O  tom si nenechám ujít ještě sa-
mostatný příspěveček. 

V neděli 25. července nám pražský diva-
delní soubor Amartum předvedl autorskou 
detektivní komedii Zločin v přístavní krčmě. 
Doufáme, že příští jaro oplatíme jejich ná-
vštěvu v  Praze. Máme naplánovanou účast 
na jejich festivalu v kulturním centru Zahra-
da s inscenací Honba za meteorem. 

Bohužel jsme museli z  technických dů-
vodů zrušit představení sci-fi pohádky 2355. 
Ale nezoufejte. Pokud si tohle opravdu po-
vedené divadlo – jak už jsem říkala, já si 
to můžu dovolit říci, neboť tam nehraji – 
chcete zažít, můžete přijít v  sobotu 30. říj-
na v 19.00 hodin do kina. Ostatně to, že se 
našemu souboru tahle inscenace pro celou 
rodinu povedla, si myslela i  porota ve Sla-
vičíně na krajské přehlídce Valašské křoví, 
která nás vybrala na celostátní přehlídku do 
Rakovníka. 

Na závěr festivalu předvedly dámy z čes-
kobudějovického Studia dell‘arte pohádku 
Zvířátka a  loupežníci. Hravé představení, 
v němž známý příběh zahrály s nápaditými 
loutkami sestavenými z  věcí běžné potře-
by, které nás obklopují, rozhodně potěšilo 
všechny přítomné. 

Tak nezbývá, než poděkovat všem zú-
častněným. Já děkuji hlavně paní Božence 
Tlačilové, která s úsměvem stála u pokladny. 
Moc děkuji, Boženko! – a zvolat ono okříd-
lené: Suchdolské divadelní léto 2021 končí – 
ať žije Suchdolské divadelní léto 2022! 

A nezapomeneme znovu zdůraznit, že za 
podporu, bez níž bychom nemohli festival 
uskutečnit, srdečně děkujeme Městu Such-
dol nad Lužnicí a Jihočeskému kraji.

Suchdolské divadlo skvěle 
reprezentuje naše město 
Lenka Cvrčková  
Suchdolský divadelní spolek SUD

Letos se nám to konečně podařilo: 
Byli jsme na Jiráskově Hronově. 
Přes síto soutěžních přehlídek se 
nám podařilo zahrát si v  městě 

všech divadelních ochotníků – na 91. roč-

níku celostátní přehlídky amatérského diva-
dla Jiráskův Hronov. Zažili jsme ten úžasný 
pocit, malý rituál, kdy při slavnostních fan-
fárách starosta města Hronova a  ředitelka 
festivalu vítá účinkující soubor na schodech 
budovy Jiráskova divadla. 
Předvedli jsme naši inscenaci na motivy 
románu Julese Verna Honba za meteorem. 
Vzhledem k  tomu, že je třeba zahrát pro 

všechny účastníky této akce, je zvykem, že se 
hrají dvě představení. Takže jsme na oněch 
pověstných prknech, co znamenají svět – 
v historickém Jiráskově divadle – hráli dva-
krát. To odpolední představení bylo o fousek 
horší, to víte, tréma, ale přesto recenze, které 
si můžete přečíst ve Zpravodaji 91. Jiráskova 
Hronova 2021 z neděle 8. srpna 2021 (online 
na adrese www.amaterskascena.cz/images/



Ohlédnutí 

10 Suchdolský zpravodaj  |  říjen 2021

upload/clanky-prilohy/Zpravodaj-9-n67cu.
pdf) – byly pozitivní. 
V rozhovoru, který naše paní režisérka Len-
ka Chaloupková poskytla místním reporté-
rům, nezapomněla zmínit, že tu hrajeme pro 
našeho nezapomenutelného principála Pet-
ra Toufara, který letos v lednu neočekávaně 

zemřel. Petr si jako každý divadelní nadše-
nec moc přál si na Hronově zahrát. Takže tu 
určitě byl s námi. 
Tak a teď si všichni přejeme, abychom si ten 
úžasný zážitek mohli zopakovat. Držte nám 
palce, my na tom budeme tvrdě pracovat.

Úryvek z recenze 
(...) V  realizaci inscenace suchdolští pro-
kazují sympatické hračičkářství, ať už jde 
o  výtvarné pojetí se spoustou vtipných de-
tailů (výbuch meteoritu, který se odehraje 
i v hledišti, vesmírná tělesa putující po hori-
zontu či blikající krysa v zanedbané vědecké 
domácnosti). Právě ve výtvarné stránce je 
zřetelný i  další zdroj inspirace, totiž pojetí 
verneovského tématu skrze vidění legendár-
ního filmaře Karla Zemana. Přitom k efektu 
stačí pouhé dvojrozměrné – papírové – čer-
nobílé „předměty“. Právě toto zjednodušení 
vytváří praktickou, a přitom vtipnou scéno-
grafii. Samostatnou kapitolou jsou kostý-

my: jednak ty, laděné do black-and- white 
proužkované dobové módy v  různých vrs-
tvách společnosti, a na druhé straně napří-
klad galerie kožichů, v  nichž celá skupina 
dorazí do Grónska, svědčí o tom, že byly vel-
mi pečlivě prozkoumány second-handy v ši-
rokém okolí a výsledek rozhodně stojí za to. 
Než se dostaneme k herectví, je třeba říci, že 
k výrazným kladům inscenace patří hudeb-
ní doprovod hraný live (což mimochodem 
připomíná doprovodnou hudbu k  němým 
filmům), který odkazuje k  J. Offenbachovi, 
současníkovi a příteli Julese Vernea. Pokud 
se týká samotného herectví, herci hrají na 

remízu, občas se slova nevejdou do pusy, 
občas není rozumět koncovkám. Nicméně, 
energie, s níž jsou jednotlivé postavy pojaty, 
tento handicap smazává. Na závěr festivalu 
se zkrátka podařilo vybrat kousek příjemné 
délky, formy i obsahu.

Jana Soprová
Převzato ze Zpravodaje 91. Jiráskova Hro-
nova 2021 z neděle 8. srpna 2021. Původní 

název recenze je Nebýt červené knihovny, ani 
nepoznáme, co je skutečný život
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Klikovský Oktoberfest 
Čtvrtý ročník 
Petr Košťál 
hospodský

Dne 11. 9. 2021 se na Klikově usku-
tečnil již IV. Klikovský Oktober-
fest. Předpověď počasí již do-
předu slibovala slunečný a  teplý 

den, což nakonec opravdu skvěle vyšlo. Od 
brzkých ranních hodin probíhaly přípravy 
vepřových hodů, občerstvení a prostoru na 
louce za hospodou, aby v 13:30 hodin moh-
li být uvítáni první hosté. Na ohni se tou 
dobou již grilovala vepřová kýta a k ochut-
nání byl připraven výběr pivních speciálů, 
celkem osm druhů světlých, polotmavých 
i  černých piv z  malých i  větších pivovarů. 
Den velmi krásně začal a celé odpoledne ho 
zpříjemňoval místní harmonikář pan Ře-
hoř z Rapšachu v doprovodu bubeníka pana 
Dvořáka. Pokračování v  podobě soutěží 
spojených s pivem bylo zábavné a mohli se 
zde zapojit muži i ženy. Soutěžilo se v pití 
piva na čas, v hodu sudem do dálky a sla-
lomu se sudem na rudlíku. Atmosféra byla 
veselá a podporující. Rivalita mezi soutěží-
cími se projevila až v závěrečné výzvě, a to 
vypití tupláku na čas, kdy se postavily proti 
mužům i dvě ženy. Ženy ukázaly, že i ony 
se umí pořádně napít a  dokonce porazily 
některé soutěžící muže. Soutěž „tuplák na 
čas“ vyhrál hospodský s hospodskou (při-
bližně 10 vteřin), a tak ceny předali dalším 
v pořadí. Ceny putovaly účastníkům z oko-
lí Suchdola, Třeboně a jedna cena putovala 
také do Prahy. Po vyhlášení vítězů a předá-
ní cen pokračovala volná zábava. Mezi hos-
ty se objevily i velmi slušivé krojové obleky, 
které úspěšně podpořily celkovou atmosfé-
ru dne. Během celého dne se objevilo při-
bližně 400 účastníků. Nejmladší účastník 
byl ve věku 10 měsíců (v kroji), na soutěže 
si ale ještě musí počkat. 

K večeru se na scénu nachystala kapela 
BBand, která nám skvěle zahrála k  posle-
chu i  tanci, taneční parket byl stále plný. 
Veselá nálada a energie hostům vydržela až 
do pozdních nočních hodin. Celá akce se 
opravdu vydařila! Již teď se těšíme na další 
V. ročník Klikovského Oktoberfestu. 
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Hrdlořezání 2021 
Martin Pergl

V  sobotu 4. 9. 2021 se v  Hrdlo-
řezích na fotbalovém hřišti se-
šli malí i  velcí, aby se zůčastnili 
místní zábavy s  tajuplným ná-

zvem Hrdlořezání. Sobota to byla velmi 
slunečná, příjemná a  teploty se držely vy-
soko. Počasí dokonce přálo tolik, že někte-
ří návštěvníci neodolali a  vzali přilehlou 
tůňku útokem. Program sliboval zábavu 
především pro děti, ale bylo celkem očeká-
vané, že avizovaná kapela Four Johns zajis-
tí k  večeru zábavu i  těm dospělým. A  tak 
se také stalo. Ale nepředbíhejme. Již od 
dopoledních hodin mohly děti shlédnout 
ukázky složek integrovaného záchranného 
systému, kdy svou techniku a  práci před-
stavily policisté z  dopravní i  pořádkové 
policie. Opravdu velký ohlas a  dokonce 
i  potlesk sklidil policejní psovod se svým 
čtyřnohým kolegou, kteří předvedli velmi 
profesionálně své umění. Další velkou věcí, 
a to tedy doslova, byl hasičský vyprošťovací 
speciál, který přijeli představit drážní hasi-
či z Českých Budějovic. Lákadlem pro malé 
návštěvníky bylo představení divadla Stud-
na s pohádkou Princ Jaromil, při kterém se 
nakonec pobavili i  se svými rodiči, které 
děj pohltil. V odpoledních hodinách před-
vedl svou kynologickou šou pan Rakouš, 
který návštěvníkům představil své čtyřno-
hé kamarády. Na jeho ukázce bylo k vidění 
krásné sladění člověka se zvířetem. Vel-
kou šou zajišťovali celý den také kamarádi 
z ČRS MO Suchdol nad Lužnicí. Tedy tak 
abychom tomu všichni rozuměli, suchdol-
ští rybáři, ketří připravili pro děti opravdu 
nabitý program plný soutěží se zajímavými 
cenami. Největší atrakcí pro malé účastníky 
byl však bezesporu skákací hrad. Naprosto 
celý den dětské nožičky rozkmitávaly jeho 
věžičky. Za celý den se nenašel okamžik, 
kdy by zůstaly nehybné. A tak jak přibýva-
lo odpoledne a ubýval objem sudů, bylo na 
některých členech otcovského doprovodu 
patrné, jak hledají skulinku, kterou by po-
kořili hradby hradu, aby si také poskočili. 
Děti i  dospělí brali stánek s  občerstvením 
útokem tak důsledně, že z pašíka, klobás či 
pikadorů nezbylo nic a  v  okolních vepří-
nech propukla panika. Děti doslova vyždí-
mali limonádu do poslední kapky a ledové 
tříště vysáli tolik, že je rodiče rozmrazují 
dodnes. Ohleduplní byli k pořadatelům i ti, 

kteří mysleli na to, jak namáhavé je vra-
cet plné sudy. Za to všem patří dík. Když 
se odpoledne přelomilo k  večeru, vzali si 
slovo chlapci z kapely Four Johns. A jak už 
to u  nich bývá zvykem, slovo si vzali dů-
razně a  hlasitě a  starali se tak o  perfektní 
zábavu. Zde je dlužno dodat, že na v úvo-
du zmíněnou koupel v přilehlé tůňce došlo 
až při této zábavě. Ta trvala až do brzkých 
ranních hodin, kdy se i  ti nejvytrvalejší 
roztrousili do svých domovů tak, aby je po 
zbytek víkendu nikdo nespatřil. 

Závěrem je mi velikou ctí všem, kteří na 
Hrdlořezání letos vystoupili, podíleli se na 
jeho průběhu či finančně pomohli s  jeho 
organizací, srdečně poděkovat. Děkuji, byli 
jste skvělí. Je mi také potěšením konstato-

vat, že přestože v okolí ten víkend proběhlo 
několik dalších akcí, byla účast ucházející. 
A ten, komu ušlo Hrdlořezání, již teď ví, že 
mu ušlo hodně zábavy a že na tak velkole-
pou akci teď bude muset celý rok čekat. 
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Dvory nad Lužnicí
I n f o r m a c e  z  o b c e

Vážení přátelé, čtenáři Suchdolské-
ho zpravodaje a naši milí Dvorá-
ci. Nástupem našich nejmenších 
a  školou povinných do školních 

lavic se rázem pozměnilo dění v obci. Smích 
a hrátky školáků se v obci rozeznívaly již jen 
v odpoledních hodinách. Září opatrně a zle-
hounka prostupovalo za příjemného počasí 
zatory nad řekou, loukami a lesy v naší do-
movině – připravovalo přírodu na nástup 
dalšího ročního období. 

Z obecního úřadu: Milou akcí byl 11. 9. 
2021 společný výlet obyvatel obce do ZOO 
Praha, jejž si řádně užilo na tři desítky dětí 
a rodičů.

Již třetí oficiální cenu starosty obce pro 
rok 2021 získal pan Mgr. Josef Řeřicha za 
přínos obci v  oblasti kultury. Blahopřeje-
me a děkujeme. (V předchozích letech byli 
ocenění: První byla děvčata Petra a Romana 

Čadovy za obětavost pro obec. Druzí byli 
Marie a Jan Kadlecovi za dlouhodobé vedení 
obchodu potravin.) 

Do dokončených stanovišť na tříděný 
odpad u  hospody a  za OÚ byly přesunuty 
kontejnery na plast, papír, sklo a použitý po-
travinářský olej v PVC nádobách.

V devátém měsíci proběhlo slavnostní ví-
tání občánků. V KD se sešlo 14 nových Dvo-
ráčků s  rodinami a  zastupiteli obce. Obec 
každému dítěti přispěla finanční částkou 
a  pro upomínku této společenské události 
věcnou maličkostí – krásnou knihou Josefa 
Lady Dětem. Pro zpestření programu zahrá-
ly sestry Vendulka a Petra Čadovy. 

Dvory krásné, Dvory mé,
tam nad lužní řekou,
tou milovanou Lužnicí,
kde bije srdce mé,
tam domov můj. 

(verše z gratulačního listu, autor M.Ř.) 

V měsíci říjnu oslaví narozeniny: Růžena 
Kleinová (7. 10. 2021, 82 let, čp. 54), Hed-
vika Školková (14. 10. 2021, 89 let, čp. 99), 
Anna Trsková (19. 10. 2021, 92 let, čp. 52) 
a Růžena Kohlová (19. 10. 2021, 75 let, čp. 
19 – „Němců“).

Krásný podzim přejeme za naši obec 
místostarosta Matouš Řeřicha

a starosta Tomáš Trsek 
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Recyklohraní ve škole 
(2021/2022)

Naše škola je zapojena do projek-
tu „Recyklohraní“ již od r. 2011 
a pokračujeme i v tomto školním 
roce.

Co se vybírá?
• vybité baterie – nesmí být zrezivělé, vytek-

lé, žádné autobaterie 
• drobné elektro – tzn. fény, mobily, kalku-

lačky, kabely, mp3, toustovače, rádia...

 ! Rozhodně nenoste PC, monitory, TV, mo-
tory, ledničky, mikrovlnky, tiskárny... Tyto 
velké elektrospotřebiče již nesmíme vybírat. 

Odměna za sběr?
Pro letošní rok je opět vyhlášeno bodové 
hodnocení, tzn. jako škola budeme dostávat 
body za odevzdané kilogramy a budeme sou-
těžit s ostatními školami. Pokud se umístíme 
mezi 1. – 400. místem, obdržíme jako škola 

odměnu. Žáky, kteří se budou podílet na sbě-
ru, povedu v evidenci a ti nejlepší budou urči-
tě na konci školního roku odměněni.

Kam, komu a kdy to nosit?
sborovna 2. st. – p. uč. Kopecká, ráno před 
vyučováním, popř. o velké přestávce 

Těším se na spolupráci v tomto školním roce 
Petra Kopecká

Okénko třeboňské 
ZUŠky 

Milí čtenáři Suchdolského zpra-
vodaje, začátkem září, jako 
 každý rok, jsme měli v naší ško-
le přijímací talentové zkoušky. 

Jsme potěšeni velikým zájmem o  studium 
na naší škole. Kapacita školy byla pro tento 
školní rok naplněna. Ti, kteří zaspali naše 
přijímací zkoušky a chtěli by také chodit do 
„ZUŠky“, mohou vyplnit na našich webo-
vých stránkách přihlášku. Povedeme je jako 
čekatele.

K  dalšímu posunu v  koncepci rozvoje 
naší ZUŠ přispělo i  otevření Populárního 
zpěvu a  Elektronických klávesových ná-
strojů v  Třeboni. Od září navštěvují tyto 
nové obory téměř dvě desítky žáků pod 
vedením pana učitele Jana Tláskala. Na po-
bočce ZUŠ v Suchdole nad Lužnicí jsme od 
září 2021 přivítali novou paní učitelku Edi-
tu Štelnerovou (Zobcová flétna, Klarinet 
a  Saxofon), která zde převzala třídu pana 
učitele Petra Mikulíka. Pro velký zájem 
uvažujeme od školního roku 2022/2023 
o  rozšíření výuky Literárně dramatického 
oboru i do Suchdola nad Lužnicí.

Již od září se rozběhl při škole třetí 
semestr třetího dvouletého studia AUK 

(Akademie III. věku). Naplánovány máme 
také koncerty a  různá vystoupení a pevně 
věříme, že letošní školní rok bude již bez 
větších omezení. První koncert žáků ZUŠ 
bude 6. října od 18 hodin v  sále školy. 
Všichni jste srdečně zváni. Bližší informace 
o dění v naší „ZUŠce“ naleznete na webo-
vých stránkách školy www.zustrebon.cz.

Přejeme Vám pohodový podzim. 
Za vedení školy 

Jitka Bastlová a Matouš Řeřicha

Bohoslužby 
a události  
ve farnosti 
Konání mší svatých
Neděle – mše sv. v 9.30 h 
Středa – mše sv. v 18.00 h 

Mše svaté v okolních farnostech: 
České Velenice – neděle 11.00, čtvrtek 18.00 h 
Dvory nad Luž. – neděle 8.15, úterý 18.00 h 
Rapšach – pátek 18.00 h 

Pozvánka pro děti 
Sobota 16. 10. 2021 ve 14.00 h  
Odpoledne pro děti na faře 
Milé děti, zveme vás 16. října 2021 na faru. Tou-
to sobotou bychom chtěli obnovit tradici sobot-
ních setkávání pro děti ve farnosti Suchdol nad 
Lužnicí (jednou za měsíc). Setkávání budou 
začínat ve dvě hodiny. Připraveny budou hry, 
povídání se zamyšlením, občerstvení, vyrábění 
a další. Vítáni jsou i rodiče, babičky či další do-
spělý doprovod. První setkání bude v sobotu 16. 
10., další 20. 11. 2021. Těší se na vás a srdečně 
vás za farnost zve Iva Anežka Hojková. 

Další události ve farnosti, případné změny 
a podrobnější informace: www.kostelyvi-
torazska.cz. Kontakt na kněze: P. Tomáš 
Vyhnálek, OMI – 608 859 348, rkf.suchdol-
nadluznici@dicb.cz 

Iva Anežka Hojková
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Střípky z rybářské organizace 

„Scheinerův víkend“ 
Petr Klíma

Náročný, nutno podotknout, že ve-
lice příjemně, byl pro výbor ry-
bářské organizace první zářijový 
víkend odstartovaného nového 

školního roku, kdy nás čekaly hned dvě po-
zitivní akce. Tou první bylo přijetí možnosti 
prezentovat naší MO libovolnou formou na 
akci konané v sobotu 4. 9. 2021, nesoucí ná-
zev Hrdlořezání, kterou pořádal Osadní vý-
bor Hrdlořezy, jak jinak než v Hrdlořezích. 
Naše MO nakonec po vnitřní rychlé komu-
nikaci vytvořila pět stanovišť s  rybářskou 
tématikou určených zejména dětem, čímž 
jsme chtěli veselou formou poukázat na 
činnost, kterou se zabýváme, např. při prá-
ci s  mládeží v  rybářském kroužku. Pozná-
ní druhů našich sladkovodních ryb, jejich 
správné měření, lov ryb z bazénku „pytlác-
kou“ holí, střelba ze vzduchové pistole na 
imaginárního nepřítele rybníkářů a  práce 
s  rybářským prutem s  následným hodem 
na cíl, to vše bylo naší nabídkou. S trochou 
napětí jsme očekávali, jestli lze tímto děti 
zaujmout a  nalákat je do našeho sektoru, 
pokusit se posbírat nějaké ty bodíky a získat 
tak znalostní a dovednostní certifikát k této 
akci určený. Dnes lze již zcela jistě konsta-
tovat, že jsme velice rádi zastoupili místo 
v  nabídnutém programu, naším okruhem 
prošlo čtyřicet dětí, které v žádném případě 
neudělaly rybářskému cechu ostudu a jejich 
úsměv, snad i  se spokojeností jejich vstříc-
ných doprovodů, byl pro nás obrovskou 
odměnou a posunem vpřed v naší budoucí 
činnosti. Přírodě děkujeme za úžasné po-
časí, Osadnímu výboru Hrdlořezy za po-
zvání a  občerstvení, Josefu Hadrávkovi za 
významnou pomoc, stejně tak jako člence 
MO Lence Fučíkové, která zařídila i finálový 
občerstvovací servis našim malým účastní-
kům, Matymu Řeřichovi za výrobu pytlácké 
stezky, Janu Prášilovi a každému, kdo přišel 
podpořit celou akci Hrdlořezání, především 
dětem. Rozdané certifikáty a nutnost příprav 
na další den nás donutily sbalit naše pozice 
úderem patnácté hodiny. Kdo byl všímavý, 
určitě zahlédl, že po celou dobu programu 
byl na prezenčním stole k zhlédnutí vzácný 
obraz a čestné uznání pana Josefa Scheinera, 
který naše MO obdržela darem a který byl 

symbolem celého „Scheinerova víkendu“, 
který se v tomto duchu v našem spolku nesl. 

V  neděli 5. 9. 2021 se totiž uskutečni-
lo námi tolik očekávané setkání s  panem 
Ing. et Mag. Vlastimilem Němcem, který 
přijal pozvání do naší klubovny. Pan Ně-
mec je vnukem pana Josefa Scheinera (SZ 
6–8/2021), který byl jedním z  prvních ofi-
ciálně registrovaných rybářů naší oblasti 
a zároveň zakladatelem suchdolského spol-
ku sportovních rybářů. Právě tento spo-

lečný zájem a historická hodnota faktu nás 
donutily pozvat pana Vlastimila Němce 
mezi nás rybáře. V kontaktu jsme však byli 
již déle formou elektronické pošty, přičemž 
vznikl ještě jeden bod a důvod jeho návštěvy 
u nás. Pan Němec (t.č. Rakousko – Vídeň) 
toužil poznat oblíbené místo, kam chodí-
val jeho děd na ryby a  které dodnes stále 
ještě nese název po tomto váženém pánovi: 
„Scheinerka“. Po potvrzení a informovanosti 
od těch nejzkušenějších pamětníků nebylo 

Rybáři v Hrdlořezích (4. 9. 2021)
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o  zaměření tohoto místa pochyb. Jedná se 
o tůň v blízkosti řeky Lužnice v katastrálním 
území Dvory nad Lužnicí, i  v  současnosti 
stále ještě vodní plocha, kterou spojují s ře-
kou Lužnicí příležitostně vyšší stavy vody 
v řece. Místo stále ještě funkční, plné krásné 
přírody, dnes již v prostředí pastvinářském, 
s  mnoha formami života, včetně menších 
druhů ryb. Pan Vlastimil Němec dora-
zil dle smluvené dohody elegantně přesně 
v 10.00 hodin k suchdolské radnici, kde do-
šlo k  prvnímu osobnímu setkání, za účasti 
dalšího hosta, Daniela Veitha z  městského 
úřadu, následoval přesun na klubovnu, kde 
jsme vzájemně představili zúčastněné členy 
výboru MO, hosty a  naše zázemí. Po krát-
kém občerstvení, krásné rozpravě a  vzpo-
mínání jsme se přesunuli k  již zmiňované 
Scheinerce (která už touto dobou byla námi 

označena a  schválena společností Seznam.
cz na portálu Mapy.cz, kam bude doplněn 
ještě text s fotografií a krátké info sestavené 
panem Němcem), posléze přímo u tůně za-
tloukl připravenou cedulku s názvem místa 
slavnostně a osobně pan Němec. Za přívě-
tivého počasí následoval návrat do klubov-
ny na společný oběd, jehož menu vytvořil 
sám předseda MO David Hrbek v  podobě 
kančího gulášku a  pečených žebírek, za-
končený kávou se zákuskem z  naší úžasné 
suchdolské cukrárny. Při této příležitosti 
pokračovala debata všech možných, nejen 
rybářských témat. Kdo se zúčastnil, pocho-
pil při vyprávění pana Němce, že i  v  této 
rychlé a  uspěchané době lze zastavit čas. 
Celý průběh návštěvy dozoroval pan Josef 
Scheiner z  dovezeného portrétu, u  kterého 
proběhl z originální sklenice pana Scheine-

ra, ze které pil osobně sám majitel v dávných 
dobách v hotelu U Bronců, přípitek celého 
setkání. Pro našince obrovská čest! Krásnou 
neděli zakončilo rozloučení s panem Něm-
cem, který nám ještě stihl věnovat historický 
a vzácný džbánek z výroby dřívější suchdol-
ské sklárny firmy Stölzle. Jelikož je pan Ně-
mec též pravidelným čtenářem SZ, děkuje-
me Vám ještě jednou i touto cestou za milou 
a noblesní návštěvu. Přejeme Vám i celé Vaší 
rodině pevné zdraví a  děkujeme za to, že 
jste přijal výborem schválené čestné členství 
v naší rybářské organizaci. Budete zde vždy 
vítaným hostem. Závěrem už lze jen vyslovit 
druhé veliké díky, Danu Veithovi z MÚ, bez 
kterého by se naše cesty s panem Němcem 
zřejmě nikdy nesetkaly a který celé setkání 
zdokumentoval. Všem Petrův zdar! 

Rybáři označili tůň „Scheinerka“ poblíž statku čp. 17 („u Dudů“) ve Dvorech
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Kurz Hydrobiologická 
exkurze zavítal na Lužnici 
RNDr. Petr Blabolil, Ph.D.  
Biologické centrum AV ČR, v.v.i. –  
Hydrobiologický ústav, České Budějovice

Ve středu 18. srpna 2021 proběh-
la jedna z  praktických ukázek 
kurzu Hydrobiologická exkurze 
u Tušťského jezu na Lužnici. Kurz 

je garantován Přírodovědeckou fakultou Ji-
hočeské univerzity v Českých Budějovicích 
a na jeho realizaci se podílí Hydrobiologický 
ústav Biologického centra AV ČR, v.v.i. Cí-
lem kurzu je doplnění teoretických znalostí 
získaných během přednášek, osobními zku-
šenostmi v terénu. Ke každé lokalitě studen-
ti vypracovali terénní protokol s  popisem 
lokality, základními fyzikálně-chemickými 
parametry, složením fyto- a  zooplanktonu, 
vodní a  mokřadní vegetací, vodních bez-
obratlých, rybího společenstva a  případně 
výskytem dalších obratlovců vázaných na 
vodní prostředí. Níže je uveden popis odlo-
vu a zjištěného rybího společenstva. 

Elektrolov probíhal broděním tokem po-
dél obou břehů Lužnice v délce 25 m. Lovec 
střídavě zapínal a  vypínal elektrický proud 
a  sběrač sbíral ryby do kyblíku s  čerstvou 
vodou, dále byl přítomen nosič, který ulo-

vené ryby odnášel do vaničky s čerstvou vo-
dou. Po ukončení lovu byly ryby určeny do 
druhu a byla jim změřena standardní délka 
(od rypce po konec ošupení, tedy bez ocasní 
ploutve) – u ryb do 100 mm s přesností na 
milimetry a  u  větších s  přesností na 5 mi-
limetrů. S  rybami bylo zacházeno s  maxi-
mální ohleduplností, před uchopením ryby 
byly ruce řádně namočeny, mírka byla vždy 
mokrá a k demonstraci ryb studentům byly 
využity prostorné nádoby z  průhledného 
plastu uzavřené víčkem. K  odlovu byl po-
užit motorový agregát Hans-Grassl typ EL-
T60IIHI s parametry maximálního výkonu 
1,3 kW, napětí 300/500 V a rozsahem 25-100 
pulzů za sekundu.

Během odlovů bylo uloveno celkem 20 
ryb osmi druhů: cejn velký, hrouzek obec-
ný, lipan podhorní, jelec proudník a tloušť, 
mník jednovousý, plotice obecná a sumeček 
černý. Nejčastějším druhem byl jelec proud-
ník (9 jedinců) a lipan podhorní (4 jedinci). 
Zvolený úsek je charakteristický pro uprave-
nou část toku Lužnice v obci. Na druhovém 
složení bylo možné studentům demonst-
rovat přítomnost ryb uniklých ze stojatých 
vod (např. cejn velký), ryb invazních včetně 
negativního efektu na populace původních 
druhů (sumeček černý), eurytopních dru-

hů (plotice obecná), ryb typických pro da-
nou oblast (hrouzek obecný, jelci proudník 
a tloušť, mník jednovousý) a rovněž vliv ry-
bářského hospodaření (lipan podhorní). Až 
na jednoho jedince cejna velkého a vysaze-
né lipany podhorní byli ostatní jedinci starší 
než letošní, což může nasvědčovat odplavení 
přirozeného doplňku níže po proudu.

Demonstrace ryb vhodně doplnila náplň 
kurzu Hydrobiologická exkurze, kde jsou 
studenti prakticky seznámeni s  různými 
vodními útvary, jejich oživením a  dalšími 
charakteristikami. Projekt byl podpořen 
Akademií věd ČR v  rámci programu Stra-
tegie AV 21, Záchrana a  obnova krajiny. 
Velice děkuji Jihočeskému územnímu sva-
zu a Místní organizaci Suchdol nad Lužnicí 
Českého rybářského svazu, z. s. za umožně-
ní odlovů na Lužnici.

Odlovený vzácný mník jednovousý

Účastníci exkurze u Velkého jezu



Rozhovor

18 Suchdolský zpravodaj  |  říjen 2021

O skautech, vodácích  
a dalších organizacích 
Rozhovor se † Stanislavem Linhartem 

Rozhovor se Stanislavem Linhartem 
(1. 5. 1933 – 17. 6. 2021) jsme bo-
hužel nestihli publikovat za jeho 
života. Zemřel letos v  červnu ve 

věku 88 let. 
Stanislav Linhart pocházel ze Suchdola 

z levicové dělnické rodiny, otec byl brusič skla 
ve sklárně a  později železniční zaměstnanec, 
matka pracovala v lese. Rodiče bydleli v pod-
nájmu v  Palackého ulici (čp. 272), později 
získali konfiskát čp. 229 v „Zahradníků dom-
kách“ (dnes se této ulici říká spíš „Gráfovec“, 
stejně jako sousední lokalitě). Pan Linhart celý 
život pracoval jako zubní technik, byl vedou-
cím zubní laboratoře v Třeboni. S manželkou 
Ludmilou rozenou Zimmelovou měl dvě dce-
ry. Bydlel v Suchdole v čp. 229, v posledních 
letech v domě s pečovatelskou službou a napo-
sledy v Domově seniorů v Českých Velenicích. 

„Standa“ se ve volném čase hodně věnoval 
spolkové činnosti. Kromě aktivit v dnes zanik-
lém skautském oddílu (Junáku) to byl spolu-
zakladatel a první předseda vodáckého turis-
tického oddílu Tělovýchovné jednoty Tatran 
Suchdol nad Lužnicí (dnešního Vodáckého 
klubu Suchdol nad Lužnicí). Byl také aktivním 
členem v místní organizaci chovatelů a v orga-
nizaci chovatelů poštovních holubů v Českých 
Velenicích, dále v  organizacích sportovních 
rybářů nebo včelařů. 

Těšilo ho, že se v rozhovoru zachytí hlavně 
některé vzpomínky na skauting v  Suchdole. 
Uvařil „kafata“, jak říkal, a  při nich vyprá-
věl. Místní Junák sice vedl kroniku, ale ta je 
dnes nezvěstná. Například v  obecní kronice 
je o skautingu jen minimum informací. Zají-
mavé jsou také vzpomínky na dětskou partu 
z válečných a poválečných let a přerod zlobi-
vých kluků právě hlavně vlivem skautingu, 
konkrétně skautských táborů Josefa Hadače 
(1921–2007). 

Trochu stranou rozhovoru zůstaly další 
spolky, spolek chovatelů nebo spolek rybářů. 
Stranou necháváme otázky politické; ve volbách 
do obecního zastupitelstva v roce 1990 kandi-
doval za Československou stranu sociální. 

Celý rozhovor už nestihl autorizovat, kvůli 
odstranění případných věcných chyb rozho-
vor přehlédli potomci. 

Klukovská 
parta 
Stando, jsi rodák ze Suchdola a žiješ tu 
celý život. Než se dostaneme k spolko-
vé činnosti, zeptám se, jak vypadalo 
tvoje dětství. 
Naši bydleli v  Třešňovej aleji [čp. 272]. Byl 
to barák původně sklárny, za mýho dětství 
nějakýho Hrdličky z  Tábora, kterej tady 
pronajímal byty. I  když se to nezdá, v  tom 
baráku bylo pět partají: Novotnejch, Rešů, 
Kchajsrů, Auskejch a  my. A  hned musím 
zdůraznit, že v sousedním baráku byli staří 
Hadačů se synem Pepou, kterej na nás poz-
ději měl velkej vliv. 

To víš, měli jsme partu kluků z  Aleje 
a  tam kolem. A  scházeli jsme se, takový 
naše sezení bylo u Fitlíků louže. To je obecní 
rybníček. Ved nás Áda Klímů, byl z nás nej-
starší, to byl náš takovej vochránce a všech-
no zařizoval. Abych ti řek pravdu, my jsme 
byli původně dost zlobiví, nemysli si. Tak 
všechny z party ani jmenovat nebudu. Tře-
ba jsme chodili za školu, ne tejden, ale tři 
neděle! Maminka říká: „Hele, Staníku, tady 
mi píšou, že nechodíš do školy.“ Já jsem ří-
kal: „Ale to neni pravda, my chodíme.“ Ale 
lhal jsem jako pito! Do školy jsme nechodili, 
nechodil ani Áda Klímů, nechodil Pepa Šer-
haklů. 

Nebo ti řeknu takovou věc. Ve Fitlíků 
louži nebyly ryby. No tak co, tak si je vopat-
říme. Pod Benátky je Druhej, Třetí, Čtvrtej 
rybník. Tam se povolil bel [výpusť], aby tek-
la voda. Druhej den na ráno jsme tam došli 
a nosili jsme ryby do louže. Než na to přišel 
baštýř, my už jsme ty ryby v louži měli. To se 
všechno „mohlo“. (To rybáři s vodou šetřili, 
měli to tak vymyšlený, že když lovili, napří-
klad Druhej, Třetí, tak tam zase dávali vodu 
z těch hořejších rybníků.) 

Taky jsme na těch rybnících chytali 
s udičkou. Jednou jsme seděli na belu, tak-
že nás baštýř snadno chytil, bohužel. Přišel 

Stanislav Linhart

Jako zastupitel obce v roce 1990
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takhle k belu a říká: „Tak vás mám. Tak pojte, 
si to vyřídíme.“ Tak jsme šli jsme a říká: „Tak 
co si vyberete. Buď vás dám četníkům, ane-
bo dostanete pětadvacet na p...“ Tak jsme si 
vybrali pětadvacet. Pětadvacet nám nedával. 
A povídal: „Ať už vás tady nevidím.“ Byla to 
klukovina, samozřejmě. 

Když jsme neměli míč, nebyl taky žádnej 
problém. Byla klubovna DTJ, tam se vyvrá-
tily dveře a míč jsme druhej den měli. Tak 
takhle jsme to řešili. 

Tak to jste byli raubíři 
dost tedy. 
Raubíři velký, to přiznávám. 
Je fakt, že četníci to taky 
někdy vyčmuchali a  že ty 
četníci byli u nás dost často, 
a  nejen u  nás, bohužel. Áda 
Klímů [1929–1988] byl ka-
marád, že bych pro něho do 
vohně skočil. Doslova se vo 
nás staral. Sám měl hodně 
přísnýho otce. Po válce to byl 
úplnej psanec. Udělali z  něj 
zločince, protože převáděl 
za hranice, přestěhoval se 
do Štiptoně pod Nový Hra-
dy, a tam takhle zlobil. Kvůli 
tomu celou rodinu úplně po-
topili a barák [čp. 328] zbou-
rali. 

Zmiňoval jsi, že tvoji 
rodiče sousedili právě 
s Hadačovými, jejichž syn 
Josef tady byl hlavní or-
ganizátor skautingu. Byl 
o víc než deset let starší 
a nepatřil do vaší zlobivé 
party. Přesto se zeptám, 
jestli jste s ním měli ještě 
před skautem nějaký 
kontakt. 
Mám takovou historkou, 
jak nás chytil Pepa Hadačů 
na hruškách, bohužel. Lezli 
jsme taky na jabka. Třeba 
u  Patáků měli panenský čer-
vený, to vím, protože ty byly dobrý. (Tenkrát 
tu bydleli Patáků, to byl myslím železniční 
inspektor.) Nebo u  Remešů měli zase mat-
čino. Ale Hadačů neměli jenom jabka, ale 
měli i hrušky. Vyčíhali jsme si, že vodjedou 
s krávama pod rybníky. Věděli jsme, že maj 
[pozemky] pod rybníky, a než nasečou, než 
to shrabou, tak si říkáme, tak zajdem na ty 
hrušky. Dodnes je vidím. Krásný žlutý, no 
můžeš to vydržet? Přelezli jsme plot a cpali 
jsme si to pod košili. Jenže jsme zapomněli, 
že student, Pepa Hadač, má taky prázdniny. 

A najednou stojí pod stromem: „Tak pojte, 
chlapci, pojte.“ Tak. Museli jsme slezt, ko-
šile vykasat, hrušky vysypat. Já si říkal, co 
se bude dít. Vzal nás takhle za uši a  zaved 
nás do prasečího chlívka. Bít nás nechtěl, to 
v žádnom případě. My jsme prase nemívali, 
a  to prase jak kdyby to vědělo. Já byl celej 
voslintanej. To je tak nepříjemný, když tě 
prase vočuchává a drbe do tebe. A hele, když 
jsem tu historku po letech vyprávěl dětem 

na skautským táboře, tak se jim to samo-
zřejmě líbilo, jak nás Jestřáb, náš náčelník, 
zavřel do chlívka. Ale Pepa Hadač povídá: 
„Hele, už mě nepomlouvej. Mě to mrzí, že 
jsem vás takhle ztrestal.“ A  každej rok, až 
do svojí smrti, ty hrušky, když dozrály, tak 
mi je nosil. Prej: „Abys na mě už nežaloval!“ 
(úsměv) 

A kdy jste přestávali zlobit? 
Naše první pořádný klukovský seskupení 
jsme si udělali sami a pojmenovali jsme se 

Strážci jihu. To pojmenování vymyslel jeden 
z  nás, Květa Jindrů, skautskou přezdívkou 
Cyril. Scházeli jsme se, chodili, stanovali. 
Takovou klubovnu, takovej pokojček, jsme 
měli u Jindrů. Pani Jindrová nám v tomhle 
šla na ruku, byla to velmi hodná ženská, 
vdova. Co jsme si vymysleli, to nám do-
volila, dokonce tam jsme v  klubovně hráli 
i divadlo. Máme fotku, kde je asi sedm nás 
Strážců jihu, je tam ten Květa Jindrů nebo-

li Cyril, Miloš Böhmů, syn 
ředitele školy, Láďa Šílený, 
Láďa Novotnejch, můj bratr 
Francálek [František Lin-
hart], Pepa Šerhaklů a já. 

Za Hutí, jak je První háje-
ček, tam bylo takový skaut-
ský eldorádo. Za Kostečků 
lesíkem teče Dračice a  vlévá 
se potom do Lužnice. Tam 
je takovej vohyb. Tak tam 
jsme s touhle partou postavili 
„chatu“. Nařezali jsme pruty, 
vypletli. Kdyby se tam dal 
koberec, tak tam může bejt. 
Tak ta chata byla, kamaráde, 
pěkně udělaná. No, potom 
když přišla zjara velká voda, 
tak nám jí vzala, bohužel. 

Dětství jsi prožil za 
války. Jak jsi vnímal jako 
dítě poměry? 
Skaut za protektorátu nebyl. 
První tábor sůdolských skau-
tů před válkou byly na Lužni-
ci [1939], proti Prvnímu há-
ječku. Poslední tábor [v roce 
1940] nacisti zrušili násilně, 
doslova tam přišli a zbourali 
ho. To byli lidi kolem ředitele 
německý školy,  to byl nacis-
ta. To jsem ještě nebyl skaut, 
to jsem byl malínkej. 

Ještě k těm Hadačům: Pa-
matuju si, že sousedi, staří 
Hadačů, měli „tatíčka Ma-
saryka“ doma na zdi celou 
válku. 

Chtěl bych taky vzpomenout komisaře 
 Trska – dělal tu starostu za války. O  tom 
bych se chtěl vyjádřit, že to byl loajální Ně-
mec a hodně lidí zachránil. Pokud ho někdo 
pomlouval, je to špatně. Byl to původně taky 
sklář, jako můj otec, tak se s ním otec znal, 
a věděl, že to byl dobrej chlap a hodně lidí 
včas varoval. Ale Židy zachránit nemohli, 
bohužel. Ze Židů pamatuju třeba Fischlů 
[čp. 152]. Jako malej jsem tam chodil s ma-
minkou do krámu. Pani Fischlová povídá: 
„Vemte si tady cukr.“ A  doslova jí vnutila 

„Naše první slušné seskupení. Říkali jsme si Strážci jihu. Na fotografii je „Francá-
lek“ (František Linhart), „Cyril“ (Květa Jindrů), Miloš Böhmů (syn ředitele školy), 

Láďa Šílený, Láďa Novotnejch, Pepa Šerhaklů a já“
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dvě nebo tři homole cukru a nějakou mou-
ku. A maminka říkala: „Než já nemám pe-
níze, manžel je nezaměstnanej.“ „Růženko, 
já se vás neptám na peníze.“ Dodnes mě to 
dojímá, když vím, jak skončili. 

Nehledě na válku, patřili do vaší party 
vedle Čechů i místní Němci? 
No jistě, kamarádili jsme s nima. Ty otcové 
dělali kdysi na těch hutích. A my děti jsme 
vyrůstali pohromadě. Třeba takovej Festi 
Hudackejch, to byla zvláštní osobnost. Ten 
měl takový prodloužený prsty, měl ruce jak 
lyže, to byla taková mimořádnost. My jsme 
chodili sáňkovat, a Festi si jel pěkně z vršku, 
s těma rukama se nezapích. Potom ho vod-
sunuli, nebo třeba taky Vilíka Eisnerů z naší 
party vodsunuli. 

Já jsem za války cho-
dil na němčinu, ale do-
konce jsem z  němčiny 
jednou ve škole propad. 
Otec mě k  tomu ne-
ved, říkal: „Německej 
jazyk se neuč, nemusíš 
to vědít, za chvilku je 
vyženeme a  budeme 
mít pokoj.“ Moje žena, 
Liduška, byla z  Rapša-
chu, tak uměla německy 
dobře. 

Jak vzpomínáš na 
konec války? 
Pamatuju příjezd Rusů. 
Stáli jsme s  klukama 
u  silnice, tam u  Fitlíků 
louže. Rusové projížděli 
kolem, jeden za dru-
hým a  házeli čokolády 
a  pomeranče a  takový. 
Přijížděli z  Vídně, tak 
byli bohatý. A najednou 
poplach. Byl strach, že 
sem přijíždí jednotka 
Němců. A  tak tady 
Rusové rozestavili 
minomety a děla a tanky. 
U Fitlíků louže měli stát 
minomet, připravenej 
k  boji. To si dobře pa-
matuju, že tam měli stát 
minomet. A před Hada-
čů měli druhej. A  nás 
děti vyhnali, abysme šli, 
že je zle. Nakonec se sra-
zili jinde. 

A pak si Rusové udě-
lali kuchyň tady na Grá-
fovci, tam kde byla dřív 
mazárna (vyráběly se tu 

maziva). Vozili si dobytek z Rakous, poráželi 
to tam a my kluci jsme tam chodili na hovězí 
guláš. Třeba takovej voják Voloďa, na toho 
nezapomenu. Od tý doby na Rusa nedám 
dopustit. Přes Rapšach jsme měli jednoho 
příbuznýho ve Vídni. Jednou, dlouho po 
válce, se „pochlubil“, že když Rusové přišli 
do Vídně, že jako voják zastřelil tři Rusy. Od 
tý doby jsem ho nenáviděl, protože jsem si 
říkal, to je vlastně vrah. 

Vy kluci jste určitě aspoň zrecyklovali 
vojenskou techniku, ne? 
To je známý, že tady v nádraží [v Suchdole] 
stál ke konci války nákladní vlak s tankama. 
Na vodárnu na Huti už vyvěsili českosloven-
skou vlajku – a  tyhlety jí z  dráhy sestřelili. 
S jednim tankem sjeli, u benátských rybníků 

vjeli do měkka, řízli se a dál se nedostali. Tak 
do tanku hodili granát a  utekli. Ten tank, 
po válce, to bylo naše veliký eldorádo. Tam 
jsme si chodili hrát. Ten granát to rozmlá-
til dost, ale hlavně že střílna byla votevřená. 
Tu výbavu si klucí postupně rozebrali, co se 
komu hodilo. Tak první, co bylo – můj bratr 
z  tanku odmontoval kulomet. Neměli jsme 
skoro co jíst, ale kulomet jsme doma měli. 
A spoustu další techniky. (směje se) 

Hokejisti 
Ze Šmelcovny jste to na rybníky 
u Benátek neměli daleko. Jak jste ty 
rybníky využívali? 

Zajímalo nás hlavně 
prvních sedum rybníků. 
Říkali jsme jednodu-
še První, Druhej, Tře-
tí, Čtvrtej, Pátej, Šestej 
a  Sedmej. To bylo taky 
naše eldorádo. Na další 
rybníky jsme tak necho-
dili, to už je dál. A  ješ-
tě dál byly ty rybníky 
 cepský. 

K tomu pytlače-
ní bych se už moc 
nevracel, ale chodili 
jste tam třeba v zimě 
bruslit? 
Jak se udělal led, vobuli 
jsme se do bruslí a  jez-
dili jsme přes rybníky, 
přes První, Druhej, Tře-
tí, Čtvrtej – ten na to byl 
dobrej, ten je dlouhej, 
po ňom jsme to rozje-
li – a  dojížděli jsme až 
do Sedmýho rybníka. 
Vždycky jsme přešli 
hráz a jeli dál. 

První v  řadě těch 
rybníků je Jezárko, to se 
nelovilo. To bylo napuš-
těný trvale, jako jezero. 
Tam jsme jako kluci léta 
hrávali hokej. A  převlí-
kali jsme se naproti přes 
silnici, v hospodě u Kro-
píků [čp. 363]. Ale pozor, 
to nebylo za Sokol Sůdol. 
Zajímavý bylo, že jsme 
hráli za Blesk Klikov. Ho-
kej vlastně v  Sůdole ne-
byl. Tedy hráči byli ze Sů-
dola, hřiště bylo v Sůdole, 

Z prvního poválečného tábora suchdolských skautů (1945)

„Náš tábor na Stropnici“
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ale hráli jsme za Klikov. 
Na Klikově nebylo kde, 
tak se hrálo tady. Takhle 
to organizoval Karel Ší-
lený. 

Ještě zjara, kolikrát 
ještě v březnu, jsme hrá-
vali hokej. Když to na 
Jezárku už bylo s  ledem 
špatný, tak jsme si hokej 
přestěhovali do rybní-
ka Druhého. Tam led 
vydržel o  něco dýl, ani 
nevím proč. Nemyslím, 
že by to bylo kvůli silnici 
u  Jezárka, auta tolik nejez-
dily. (My jsme dokonce 
na silnici jako děti běhaly, 
hrály jsme třeba škatulata 
hejbejte se. Tenkrát to tak 
šlo.) Pamatuju, že jednou 
se kvůli počasí ten hokej 
dohrával až nahoře na 
Šestým rybníku. 

Mimochodem, dělali 
jste kromě hokeje 
taky jiné sporty? 
Fotbal jsme hráli, samozřejmě. Ale hlavně 
jsme hráli českou házenou. Na Huti u Kos-
tečků bylo krásný hřiště. Taky tam bejvaly 
kurty na tenis – tam jsme jako děti chodi-
ly sbírat míčky, jak hráli. Dávali nám za to 
nějaký drobný a  my jsme pak šli třeba na 
zmrzlinu. 

A co vodáctví, sjíždění řeky na loď-
kách? 
To já tak nepamatuju, ale ty starší jezdívali 
za protektorátu ze Sůdola až do Davle, mezi 
nima můj bratr (mám fotku, jak sedí na lodi 
s Milanem Pinců, synem místního učitele). 
V  Sůdole vozil cizím lidem lodě na vodu 
Franta Bělochů z  Bůrku. To byl hlavní or-
ganizátor, vozil na vozíku lodičky z nádraží 
k huťskýmu mostu. 

Skauti 
Jak vzpomínáš na poválečné tábory 
obnovených skautů? 
Tábory organizoval Pepa Hadač. Jen jeden 
junáckej tábor jsem zažil s  někým jiným, 
se Standou Nenadálů, to byl „drážní“ – syn 
zdejšího výpravčího (ten se taky brzy odstě-
hoval). Ten první tábor jsme měli po válce, 
v létě v roce 1945. Byl za Hutí, na řece Drači-
ci, za Kostečků lesíkem. Tam byla taková zá-
toka, dneska je to hodně zarostlý. Měli jsme 

podsadový stany, bratr Hadač původní stany 
– asi pět nebo šest – přechoval přes válku. 
Já jsem byl ve stanu se starším kamarádem, 
jmenoval se Dlubal, to byl vysokoškolák 
(ten tady potom nezůstal). Ke stanu nám 
vymyslel padací dveře. Dost mě proháněl, 
ale měl jsem ho rád. Musel jsem mu chodit 
pro jídlo, uklízet. Kolem stanu musel bejt 
pořádek. Ale dobře, vzpomínali jsme na to 
vždycky rádi. 

Nazval bych to dokonce žňovej tábor, 
protože ty starší junáci chodili přes den na 
žňovou brigádu. Nejenom v  okolí Sůdo-
la, dokonce dojíželi i dál, jezdili až na No-
vohradsko. Němce vystěhovali a to obilí ně-
kdo musel sklidit. Obilí stálo na polích, a lidi 
nebyli. 

Národní výbor vyhlašoval, aby lidi ne-
chodili do lesů, protože benderovci ze Slo-
venska táhli na západ. Tak tam s náma byly 
hlídky – na noc nás tam hlídali z revoluční 
gardy. Třeba můj bratr Francálek, ten byl 
o pět let starší [nar. 1928], ten na táboře no-
sil v kapse pistoli. 

A co další skautský tábor? 
Náš druhej tábor byl zase na Dračici, ale na 
jiným místě – v Myti za Františkovem. Náš 
vedoucí, Pepa Hadačů, na další podsadový 
stany zajistil prkna – krajinky. Na tábor nás 
vez pan Altštras [?] z Klikova, ty prkna nám 
dovez na Františkov, tam fůru překlopil. 
Skauti, to byla tvůrčí vorganizace, nemysli si. 
U skautů jsme se naučili všechno. My jsme si 

to donosili, krajinku za 
krajinkou, na tábořiště, 
který nám Pepa určil. 
A  teprve tam jsme si 
stavěli stany – ten tábor 
jsme si sami sbíjeli. To 
byl dost pracovní tábor. 
Což bylo taky správný, 
že ty děti se tam naučily 
všechno možný, to je 
dost důležitý. Já to měl 
jednodušší, měl jsem 
u  sebe Pepu Šerhaklů. 
To byl syn truhláře, tak 
s  těma hřebíkama a  pr-
kýnkama lepší zacházel. 
Já jenom mechem vy-
cpával mezerky. S  tim 
Pepou Šerhaklů jsem 
byl jako dvojče, odma-
línka jsme se znali (von 
byl vo rok starší), všade 
jsme byli spolu. 

Pepa Hadačů nás 
vůbec proháněl všemi 
směry. Rozcvičky byly, 
že jsme probíhali lesem, 
tam jsme se umyli do 

půl těla, byli jsme i votužilí. 

A jak vypadal poslední tábor, než 
skaut zase rozpustili? 
To byl rok 1948 a  byli jsme na Stropnici. 
Bratr Hadač našel nádherný místo, v takovej 
zátoce. Tam byl starej strženej mlejn a pode 
mlejnem byl palouček, že přímo dráždil 
k tomu, aby se tam ten tábor udělal. Na jed-
nej straně říčky jsme měli tábor my chlapci 
a  na druhej straně byly děvčata. Ale ranní 
zvidání [!] vlajky jsme dělali společně. Asi 
tak pět set metrů od tábora byl statek, kam 
jsme si chodili pro mlíko – dneska je na tom 
místě závod Dobrá Voda [Byňov čp. 117]. 

Na Stropnici jsme byli určitě dva tři roky. 
Když skauta zakázali, chodili na to táboři-
ště po nás klucí každej rok. To byla taková 
vzpomínková parta. Už to nebylo organi-
zovaný, ale pobejvali tam. Tam přespávali, 
ale, sviňáci, trošku už přecházeli na to pivo. 
Těchhle pět šest starejch pak s  sebou brali 
i svoje rodiny. 

Jak bys řekl, že tě ovlivnil skaut? 
Já jsem z družiny Orlů. Měli jsme jako dru-
žina pokřik, ale to bych si musel hodně 
vzpomínat. Původní klubovnu jsme měli 
v  březovým háječku na benátským vršku. 
(My [skauti] jsme měli tři klubovny. Hned 
v roce 1968 jsme si postavili druhou na Grá-
fovci. Po revoluci nám dali klubovnu bejva-
lou svazáckou.) 

Stanislav Linhart jako vodák na dolní Lužnici
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Našim vedoucím 
byl Pepa Hadač, měl 
skautskou přezdívku 
Jestřáb. Toho brat-
ra Hadače bych chtěl 
vyzvidnout. To byla 
osobnost, že by tady 
moh mít pomník. Pro 
mě, nebo pro nás, byl 
bratr Hadač vzácnej 
člověk, učitel života, 
to v  každom případě. 
Hadač opakoval: 
„Vykopej studánku, aby 
i ostatní lidé z ní mohli 
pít.“ Především jsem si 
vážil jeho charakteru. 

A  neovlivňoval je-
nom nás ve skautu. 
Ve škole mu žáci říka-
li Strejček živočich. To 
bylo podle písničky, 
kterou složili. Když po-
tom přišel Pepa jako 
učitel do školy v  Sůdo-
le, tak vím od žáků, že 
najednou žádný tresty, 
všechno v  klidu, oslo-
voval je  křestním me-
nem, dokonce si s  žáky 
tykal. z  toho každej vy-
rost. Neseděli pořád jak 
třepáči třídě, ale chodili 
ven. 

Ale když se vrátím 
ke skautu, tak to nebyly 
jenom ty tábory. Jenom 
jedna drobnost: Pra-
videlná akce skauta se 
jmenovala „zapomenuté 
hroby“. Bratr Hadač 
před svátky nás svolal 
na hřbitov k  „zapome-
nutým hrobům“, po 
dvojicích. Dělali jsme 
tam i  světlo. Pamatuju 
si, že já jsem měl hrob 
hajnýho Hlušáka. Farář 
Kostka za to skauty chválil. 

Jenom malá odbočka, když zmiňuješ 
faráře Kostku, jak na něho pamatuješ? 
Já byl „československej“ [u církve českoslo-
venské], ale na jeho hodiny náboženství rádi 
chodili i ty bez vyznání. Tak jako pro poba-
vení. Jeho častý úsloví bylo takhle: „Hova-
diny ve škole dělat, to jo. Ale aby se šli, do-
bytci, pomodlit do kostela, to ne.“ A všichni 
se smáli. Schválně jsme si před hodinou pře-
sedávali, a von říkal: „Každý hovado ví, kde 
má svý stání, a vy to nevíte!“ (směje se) 

Junák tu byl ve výchově dětí svým 
způsobem konkurence pro Sokol. Ty 
jsi ale navštěvoval oboje. 
Po válce se Sokol taky obnovil. Starostou 
Sokola v  Sůdole byl celý leta [1920–1950] 
bratr Kazimour [1869–1966]. Pamatuju si, 
jak nám v Sokole pravidelně podával ruku. 
Tu jeho ruku v ruce ještě cítím. V sokolov-
ně tenkrát visel jeho obraz. O Kazimourovi 
jsme věděli, že to byl kdysi obecní starosta. 
Slyšeli jsme o  něm, že to byl kdysi takovej 
první vlasteneckej starosta – a  socialista. 

Taky chodil po obci, 
ptal se lidí na problemy, 
a  věděl, kde nechat za-
vezt jakej lokáč. Připa-
dalo nám, že je strašně 
podobnej Masarykovi. 
Chodil po obci vyštaj-
fovanej, v sokolskej uni-
formě. 

Muj táta byl taky 
předseda národního vý-
boru, asi dva roky [od 
listopadu 1950 po od-
volání Josefa Hadače], 
jeden z  těch dělnických 
předsedů. Ale chybělo 
jim vzdělání, takovej ga-
rant těchhle dělnických 
starostů byl Alex Korbů 
[Alexander Korb]. Alex 
byl taková sichrhajcka 
Sůdola. 

Josef Hadač nadepsal 
svůj článek o historii 
skautingu v Suchdole 
„Třikrát rozpuštěni 
– znovu povstali“ (SZ 
4/1996). Čím bychom 
tenhle text doplnili? 
Skaut sem přišel z okru-
hu třeboňskýho gym-
názia. Bratr Hadač ved 
Junáka v  Suchdole od 
roku 1945. Před ním to 
ved nějakej Hájek, to 
bylo na konci třicátých 
let. Toho jsem osobně 
neznal. Hájek sem při-
šel jako celník, bydlel 
u Šťastnejch, ve vile tady 
na hlavní ulici, a u nich 
v  podkroví spal. Ten 
pan Šťastný byl velkoob-
chodník, měl na starosti 
sklad obilí a melasy. 

Váš oddíl v Suchdole 
byl zase zrušen v roce 1949, stejně jako 
oddíly v celé republice. Jak to reálně 
vypadalo? 
Tenkrát jsme těch dětí ve skautu měli hro-
madu, měli jsme vlastní klubovnu – a  teď 
Junáka zase zakázali komunisti. Ty děti to 
těžko nesly. Škola nás tlačila, abysme to pře-
vedli pod pionýry. Říkali, že ten pionýr je sice 
jiná vorganizace, ale že ty děti na to čekaji. 
Tak jsme tam skutečně asi tří vedoucí zůsta-
li a přešli jsme pod pionýra. Nechtěli jsme ty 
děti vošidit. A dělali jsme tábor pionýrskej, na 
starým junáckým místě u Stropnice. Protože 

Suchdolští skauti (první fotografie je dočasného obnovení v letech 1968–1970, druhá z roku 1990)
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jsme byli mladý, tak tam s náma byl jako ga-
rant mladej učitel Jarda Berounů. 

Oddíl jste se mohli na chvilku obnovit 
v roce 1968. 
Hlavní postava byl samozřejmě Pepa Hadač. 
V tom šedesátým osmým se objevili ve skautu 
mladší lidi, třeba Jiřík Kubátů, Oluna Krásů, 
Vašek Hromířů nebo já [výčet není úplný]. 
Zase jsme si našli starý místo na Stropnici. 

Vodáci 
Po dočasném uvolnění byl skaut v roce 
1970 zase „rozpuštěn“. Potřetí jste „po-
vstali“ v roce 1990. Ve zmíněném článku 
pan Hadač píše o problémech, kvůli kte-
rým pak místní skautský oddíl zanikl: 
„Naši chlapci i dívky brzy po opuštění 
základní školy od nás odcházejí. Ne-
pokračují tedy ve skautingu v rower-
ském věku. Většina našich vedoucích je 
přestárlá a nemáme mladší, kteří by nás 
vystřídali.“ To by bylo jiné téma. Chtěl 
bych se zeptat, jak vás po zákazu skautu 
napadlo založit v roce 1973 vodácký 
oddíl, jehož jsi byl první předseda. 
S  vodpuštěním nás naštvalo, že nám zase 
zrušili junáka. Chtěli jsme něco dělat, tak 
jsme zavedli tohle. S  kamarádama nás 
napadlo, že založíme vodáckej turistickej 
oddíl. To byl Jiřík Kubátů, Karel Zemánků, 
Vašek Zahradníků, Karel Šílený, Pepa 
Šerhaklů, můj bratr Francálek [František 
Linhart] [výčet není úplný]. (Zajímavý, že 
Pepa Hadačů vodák nebyl.) A  vyšel nám 
vstříc Alex Korb, předseda Tatranu. Tatran 
to přikryl a  dali tomu podporu. Taky bylo 

důležitý mít známý na vyšších místech. Měl 
jsem známýho, člena ústředního výboru 
[Československého] svazu mládeže, on to 
byl taky původně skaut z Třeboně. 

Za hlavní jsem považoval, že někdo se 
musí starat o ty děti. To je dost důležitý pro 
život. Když nebude organizování mládeže, 
tak nám mládež dělá všady bordel, to jsem 
zažil na sobě. Ve vodáckým [oddílu] jsme 
během jednoho roku měli osmdesát členů. 
Dětí bylo asi třicet. Především se tam natáhli 
zpátky bejvalí skauti. Učili se třeba jezdit na 
lodi. 

Klubovna neboli loděnice vodáků je 
na soutoku Lužnice a Černého potoka. 
Kdo vybral tohle místo? 
Původně jsme mysleli na tábor za Hutí. Ale 
pak jsme říkali: Budou se nám tam všichni 
možný plect, tady u  Černýho potoka bude 
větší soukromí. Mně se to tam vždycky líbi-
lo. Vedle, přes potok, měl Tatran už dlouho 
předtím stanovej tábor, potom z toho udělali 
tábor chatovej. (Tábor pronajímali a udělali 
si na tom nějaký peníze.) 

Na tej loděnici nám hodně pomoh strojní 
závod u hřbitova, vedoucí byl náš kamarád. 
Loděnice má kovovou konstrukci, kterou 
voda nikdy nevodnese. S výdřevou nám zase 
pomohli dřevařský závody – hlavně přes 
Pepu Šerhakla, kterej tady na jihočeskejch 
dřevařskejch [závodech] dělal mistra. Dost 
peněz například stálo zavedení elektrickýho 
proudu, kterej se táhnul až od hřbitova. 

Těšilo mě, že na brigády členů nebyla 
třeba žádná agitace. Chodili všichní, kdo 
moh. Hele, my jsme klubovnu měli roze-
stavěnou, a najednou přišla velká voda. Měl 
jsem strach, jak nám to ta voda rozhrabe. 

Než jsem tam přijel z práce, už tam byly naše 
děti, a chytali každý prkýnko. (dojetí) 

Když jsme klubovnu dokončili, chtěli jsme 
se těm lidem, co nám pomáhali, za tu stav-
bu nějak odvděčit. Jak vodměnu jsme s  vo-
dákem vymysleli společnou dovolenou na 
Mazurských jezerech v Polsku na čtrnáct dní. 
Udělali jsme si kvůli tomu kontakt s Poláka-
ma a polský skauti-harceři nám poskytli tá-
bořiště na Mazurskejch jezerách [v červenci 
1975]. V tom Polsku nás bylo čtyřiapadesát. 
To byl první vejlet autobusem s vodákem. 

Ty jsi na tehdejší dobu poměrně dost 
cestoval. 
Já jsem byl jako takovej toulavej, projezdil 
jsem toho dost, jezdil jsem do Baden-Bade-
nu v Německu, kde jsem měl kamaráda, do 
Rakouska, na Bajkalu jsem byl. I  když teda 
Sůdol považuju za nejhezčí na světě. Já když 
takhle přijel někde z ciziny, tak to mě chytlo, 
to se mi chtělo křičet radostí. 

Pouštěli mě proto, že jsem měl jistýho 
Weniga, to byl funkcionář vejš, komunista 
jak poleno, ale dělal jsem mu zuby, tak von 
udělal zase mně tuhletu výjimku. Dopomoh 
mi k tomu, že jsem se dostal i do západního 
Německa. Chtěl jsem se tam dostat, protože 
jsem tam měl kamaráda holubáře. 

Jak jste se s tím kamarádem přes 
železnou oponu poznali? 
Poznali jsme se tak, že jeho holub zalít ke 
mně. Viděl jsem, že je to západoněmeckej 
holub, tak jsem mu napsal do kroužku: Ošet-
řil a nakrmil Linhart Stanislav, Suchdol nad 
Lužnicí čp. 229, ČSR. Holub doletěl a  ho-
lubář mi odepsal. Bruno Zimmermann se 
jmenoval, z Baden-Badenu. Takhle jsme se 

Vlajka místního oddílu Svazu junáků – skautů Republiky československé  
Památka z třicátých let

Stanislav Linhart mezi vodáky
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Vodáci při zamykání Lužnice (SL vedle předsedy MNV Františka Kropíka)

Se svým závodním pošťákem (1987) S rakouskými chovateli v hospodě U Dušků na Boru v 90. letech
Všechny fotografie: Archiv Stanislav Linhart – dědicové, Archiv dv

Výroční schůze chovatelů. Stanislav Linhart s posuzovatelem holubů (upro-
střed) a s MUDr. Františkem Vráblíkem (zcela vpravo), známým chovatelem 

poštovních holubů v Českých Velenicích. „To byl takovej silnej holubář, že 
když šel do Velenic na obvod jako doktor, tak si dal podmínku, že mu musej 

postavit dílny holubník – a postavily mu ho.“

poznali a kamarádili jsme spolu asi třicet let. 
Jezdil jsem s nim i po výstavách. Byli jsme 
spolu i na výstavě holubů ve Vídni, kde taky 
anglická královna měla svojí kolekci. Když 
přijel sem, tak to byl náš bohatej „strejda“. 
A von to věděl, že tu máme h..., tak nás táh-
nul, všechno platil. Bylo to v  době, kdy se 
tady balíček rozinek v krámě půlil mezi dva 
zákazníky – a tak nám vozil proviant. 

Mohli jsme za nima vyjet i se ženou, ale 
děti jsme museli nechat doma. A  zrovna, 
když byl Bruno s rodinou u nás, tak tu zažil 
tanky v roce 1968. 

Chovatelé 
Tím se dostáváme k dalšímu oboru. 
Dlouhá léta jsi choval poštovní holuby 
a závodil jsi s nimi. 
Myslím, že kdyby se cizí člověk voptal: „Pro-

sim tě, co to máš na zahradě, to je nějaká 
chata? Pronajímáš to jako chatu?“ Tak bych 
beze studu moh říct: „Ne, tam jsou holubi.“ 
(úsměv) A měl jsem jich tam taky někdy až 
sto šedesát. Ty jsi k nám na holubník chodil, 
tak to můžeš potvrdit. 

Byl jsi taky u založení základní organi-
zace Českého svazu chovatelů v Such-
dole. 
Napřed jsme chodili do Tuště, protože tu 
chovatelé nebyli. Pak jsme se domluvili, že 
bysme to mohli udělat tady. Jeden čas nás 
bylo osmdesát. To bylo za komoušů, kdy 
byly potíže s krmením, sehnat krmení pro 
moje množství holubů nebylo jednoduchý, 
ale vorganizace byla krmením dotovaná. 
To nebylo špatný. A čím jsme se potom po 
revoluci chvíli vodlišovali, to byly trhy. Jez-
dili jsme na chovatelský trhy do Rakouska, 
tady různě za Šremzí [Schrems], udělali 

jsme si tam kamarády a něco jsme vod nich 
vodkoukali. Říkali jsme si, to bysme mohli 
udělat taky u  nás a  připravili jsme první 
trh. Klubovnu jsme měli u  náhonu, po 
Svazarmu. Měli jsme tam postavený klece, 
do těch klecí jsme dali králíky, holuby, takže 
to vypadalo hezky. Přines jsem z práce bílý 
pláště, tak jsme my organizátoři chodili 
v bílých pláštích. Udělali jsme tam muziku, 
aby to bylo takový slavnostnější. Vobčerst-
vení bylo. Hele, štrnáct set lidí přišlo na ten 
chovatelskej koutek. No tak to nás potěšilo. 
A  ty Rakušani tam tancovali. Já jsem byl 
velmi spokojenej, tak jsme se vožrali a bylo 
to no. Ale zároveň, to víš, byla to starost. 
Jeden plakát z  toho prvního trhu jsem si 
skoval, je ručně malovanej. 

Děkuju ti za rozhovor 
Daniel Veith 
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Historie a současnost  
železniční tratě  
České Velenice – Veselí  
nad Lužnicí (2. část)
Vladimír Bednář

Zastávky 
a hradla na 
trati 226 

Dle slovníku je zastávka označené místo 
na železniční trati, které je určeno pro za-
stavování vlaků, nástup a výstup cestujících. 
Je to tedy prostor k provozování osobní do-
pravy a  sloužící široké veřejnosti. Hradlo 
bývala dopravna na železniční trati obsaze-
ná zaměstnancem zvaným strážník oddílu, 
přesněji hradlař. Jednalo se tudíž o služební 
prostor (místnost), který sloužil k provozo-
vání dopravy jak osobní, tak i nákladní. Na 
hradle se nacházel hradlový přístroj, což 
bylo poloautomatické zabezpečovací zaří-

zení, ohraničující na trati prostorový oddíl. 
Funkcí tohoto zařízení bylo, že vytvářel na 
železnici nové oddíly a  zvyšoval tak pro-
pustnost tratě. Tolik alespoň zjednodušeně 
k  této dopravně, která už vymizela z  české 
železniční sítě. 

Na železniční trati České Velenice – Ve-
selí nad Lužnicí je v současné době v provo-
zu osm zastávek a v nedávné minulosti zde 
fungovala tři hradla. Nesla označení Holič-
ky, Lužnice a Vlkov nad Lužnicí. 

Železniční zastávka Dvory nad Lužnicí 
Názvy zastávky: Beinhöfen 1911 – 1920 • 
Německé 1920 – 1938 • Beinhöfen 1938 – 
1945 • Německé 1945 – 1948 • Dvory nad 
Lužnicí 1948 až dosud • Žkm 11.323

Prvního listopadu 1911 ve čtvrt na šest 
ráno poprvé zastavil na zdejší nově zřízené 
železniční zastávce vlak (č. 214). Zřízení žel. 
zastávky stálo 100 korun a  tento obnos byl 
vybrán sbírkou zčásti od obyvatelstva žijí-
cího ve Dvorech nad Lužnicí a  v  blízkosti 
této obce, zčásti od dalších sousedních obcí. 
Velký dík za zřízení zdejší žel. zastávky patří 

pak především panu Seiborovi z Veselí nad 
Lužnicí, náčelníkovi zdejšího traťového úse-
ku. Tato zpráva psaná kurentem je uvedena 
v pamětní knize tehdejší farnosti Beinhöfen. 

Zdejší zastávka vznikla u strážního dom-
ku č. 8 (původní číslování), adresně pak 
Dvory čp. 75. Naproti němu přes státní sil-
nici pak bylo postaveno závorářské stano-
viště, později označené č. 11, ze kterého se 
ovládaly ještě zhruba před třiceti lety pate-
ry (a v poslední fázi troje) závory a prodá-
valy jízdenky. Toto stanoviště bylo zrušeno 
v roce 2015 při rozsáhlejší modernizaci žel. 
přejezdů a  nahrazení mechanických závor 
světelnou automatikou. Zároveň také stráž-
ní domek podlehl demolici. 

Železniční zastávka Hrdlořezy 
Názvy zastávky: Hrdlořezy / Hrdlořez 1893 
– 1918 • Hrdlořezy 1918 – 1938 • Böhmisch 
Schachen / Hrdlořezy 1939 – 1945 • Hrdlo-
řezy 1945 až dosud • Žkm 13,682 

Domek vznikl v  sedmdesátých letech 
19. století při stavbě dráhy Vídeň – Praha 
a byl používán jako byt pro strážníka tratě 

Zastávka Dvory nad Lužnicí 
Foto: Marie Haumerová (Halámky), asi 2008
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a  služební místnost. Později 
po zřízení zastávky byla ve 
služební místnosti výdejna 
jízdenek, které vydával službu 
konající strážník tratě. Poz-
ději pak, když strážníci dělali 
pochůzky na trati, vydávala 
manželka strážníka jízdenky 
v  obytné místnosti. K  tomu-
to účelu bylo upraveno okno, 
kde se jízdenky vydávaly. 
Služba byla dvanáctihodino-
vá tak, že na jedno stanoviště 
byl určen jeden strážník tratě 
a jeden vystřídač, který bydlel 
mimo strážní domek. Na vy-
střídání mimořádné bylo po-
užito dělníků, kteří pracovali 
v četě na údržbě tratě a měli 
potřebné zkoušky. Až po za-
vedení osmihodinové pracov-
ní doby po prvé světové válce 
byli určení na jedno stanoviš-
tě jeden strážník a dva vystří-
dači. Dle ústního podání měl 
domek jako obyvatele tyto 
rodiny: Adensam, Bayerling 
Kašpar, Frantal, Tikalský To-
máš, Havlisová, Bína. 

Na vlak se čekalo venku 
u  strážního domku. Teprve 
v  roce 1949 byla postavena 
čekárna a  služební místnost 
mimo domek strážníka tra-
tě, blízko nástupiště. Toto byl 
úplný přepis z  kroniky obce 
Hrdlořezy. 

Nyní je zapotřebí zpřesnit 
výše uvedené údaje. První 
budova v  lokalitě současné 
zastávky – strážní domek č. 
10 (původní číslování) byl 
postaven šikmo ke kolejím 
a měl číslo popisné 64. Dne 1. 
10. 1893 zde byla zřízena za-
stávka, která byla v  době od 
25. 3. 1919 do 7. 8. 1920 uza-
vřena (v  období neklidného 
připojování tzv. Vitorazska). 
Nakonec došlo v  roce 1949 
k  vystavění budovy bez čís-
la popisného, podélně kolejí 
a vedle nástupiště. Tato stav-
ba dostala později označení 
jako závorářské stanoviště č. 
13 (nové číslování) a  kromě 
čekárny pro cestující obsahovala služební 
místnost a  malé záchodky. Čtyři střídající 
se závorářky zde obsluhovaly jedny místní 
a jedny dálkově ovládané závory a dále pro-
dávaly jízdenky. Na podzim roku 2015 došlo 

k modernizaci přejezdu u zastávky a instala-
ci světelného zabezpečovacího zařízení. Pře-
jezd s  mechanickými závorami za Černým 
potokem byl demontován a  strážní domek 
č. 10 zbourán. Tím bylo závorářské stanovi-

ště č.13 zrušeno, zastávka tak 
zůstala neobsazena a čekárna 
uzavřena. 

Železniční zastávka  
Suchdol nad Lužnicí 
zastávka 
Názvy zastávky: Suchdol nad 
Lužnicí zastávka 1921 – 1939 
• Suchenthal (Lainsitz) Hal-
testelle / Suchdol nad Lužnicí 
zastávka 1939 – 1945 • Su-
chdol nad Lužnicí zastávka 
1945 až dosud • Žkm 15,858 

Počátkem roku 1920 žá-
dala obec Suchdol o  zřízení 
železniční zastávky u  stráž-
ního domku č.11 (ulice Vi-
torazská čp. 127), blízko 
hřbitova. Když však poznala 
mínění vitorazských obcí 
Tuště a Rapšachu, které měly 
být brzy připojeny s  celým 
tzv. vitorazským územím 
k  Československé republi-
ce (stalo se tak 31. 7. 1920), 
změnila svou žádost v  tom, 
že navrhla jiné umístění za-
stávky, a to mezi státní silnicí 
a  Havlíčkovou ulicí. Během 
roku 1920 byly provedeny 
všechny potřebné formality, 
takže zjara 1921 bylo při-
kročeno k  úpravě zastávky 
a konečně ke stavbě čekárny. 
Obec suchdolská se zavázala 
hradit výlohy s  úpravou za-
stávky, opatřiti část pozemků 
(něco přes 10 arů) k pozem-
ku dráhy a  vystavět čekárnu 
a tuto udržovati. Náklady na 
úpravu zastávky činily asi 
5000 Kč včetně plánů, stavba 
budovy stála 56 000 Kč a při-
koupený pozemek 750 Kč. 

Čekárnu stavěl stavi-
tel František Paďourek ze 
 Suchdola. První osobní vlak 
zde zastavil dne 15. 6. 1921. 
Budova čekárny byla dána 
k  užívání až po kolaudaci 
11. 3. 1922. O zřízení zastáv-
ky získal si značných zásluh 
zdejší krajan Jan Šírek, od-
borný rada z  ministerstva 
železnic. (https://digi.ceske-

archivy.cz/cs/200364/216) 
Na této zastávce se v  průběhu jednoho 

století pouze prodávaly jízdenky, a  tak se 
zde střídaly pokladní. Závorářské stanovi-
ště č. 16 umístěné v sousedství u státní sil-

Zastávka Hrdlořezy
Na fotografii Zdeňka Kroniková z Hrdlořez 

Zastávka Hrdlořezy 
Foto: Judy Nelson (USA), po roce 2002
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nice (u přejezdu P5599) bylo 
zrušeno v roce 1996 při mo-
dernizaci okolních přejezdů. 
Prodej jízdních dokladů na 
suchdolské zastávce a  zá-
roveň provoz čekárny byl 
ukončen dne 31. 10. 2017. 
V  současné době je čekárna 
pro veřejnost opět otevřena. 

Železniční zastávka  
Majdalena zastávka
Názvy zastávky: Majdalena 
1991 – 2005 • Majdalena za-
stávka 2005 až dosud • Žkm 
24,316 

O zřízení této zastávky bylo 
usilováno již v  dávné době, 
a to jak obecním úřadem, tak 
místním národním výborem 
v  Majdaleně. Jednání však 
byla bez úspěchu. V  lednu 
1990 započala nová jednání 
MNV a  pak Obecního úřadu 
Majdalena. V  květnu ministr 
dopravy ČSFR po přešetření 
celé záležitosti přijal technická 
a  finanční opatření ke zříze-
ní zastávky ještě v  roce 1990. 
Koncem tohoto roku bylo 
s  výstavbou započato, ovšem 
bez stavebního povolení, tak-
že stavba musela být okamžitě 
zastavena. V  dalších měsí-
cích proběhla se strany MNV 
znovu řada jednání, odvolání 
a  vzájemné korespondence. 
Až posléze v  rámci odvolací-
ho řízení rozhodlo Federální 
ministerstvo dopravy dne 27. 
6. 1991 železniční zastávku 
v tomto místě zřídit. 

17. 7. 1991 bylo Dráž-
ním správním úřadem ČSD 
v  Plzni vydáno rozhodnu-
tí – stavební povolení pro 
stavbu na dráze: železniční 
zastávka Majdalena. Obec-
ní úřad Majdalena a  ČSD 
OŘ Plzeň uzavřely dne 12. 
9. 1991 Smlouvu o  poskyto-
vání služeb na zastavování 
osobních vlaků na zastávce 
Majdalena. Investorem akce 
byla Traťová distance Veselí 
nad Lužnicí, náklady na zří-
zení zastávky byly vyčerpány 
ve výši cca 250 tisíc Kč. Tato 
zastávka se tak stala nejmlad-
ší ze všech na trati 226. Ještě však před jejím 
vznikem zde fungovalo závorářské stanovi-

ště, jehož malá služebna byla umístěna ve 
strážním domku č. 24 (nové číslování). Ve 

směnách se tu střídaly čtyři 
závorářky, které obsluhovaly 
jedny místní a  jedny dálko-
vě ovládané závory. Kromě 
toho také prodávaly jízdenky. 
V  roce 2012 došlo na tomto 
traťovém úseku k  moderni-
zaci všech přejezdů. Mecha-
nické závory byly nahrazeny 
přejezdovými zabezpečova-
cími zařízeními světelnými 
bez závor. Závorářské stano-
viště 24 bylo zrušeno a  za-
stávka zůstala neobsazena. 

Hradlo Holičky (zaniklé 
v červnu 2012)
Názvy hradla: nezjištěno • 
Žkm 27,538 

V  lesích mezi Třebo-
ní a  obcí Majdalena byl po 
zprovoznění železniční trati 
postaven strážní domek č. 21 
(původní číslování). Nachá-
zel se na katastrálním území 
Majdaleny a měl čp. 38. Pů-
vodně v něm bydlel strážník 
trati se svou rodinou a  plnil 
si své služební povinnosti. 
Později pak byl vedle tohoto 
domku postaven další, ov-
šem menší a ten byl vybaven 
jako služebna s  hradlovým 
přístrojem. Hradlaři a  hrad-
lářky, kteří se zde střídali, 
pracovali v  obdobných pod-
mínkách jako v  pionýrském 
období železnic. Na toto 
hradlo totiž nikdy nebyla za-
vedena elektřina. Ve služební 
místnosti se svítilo petrolejo-
vými lampami a  také obslu-
hovaná návěstidla se musela 
nasvěcovat stejným způso-
bem. Pouze v posledním ob-
dobí existence této služebny 
byl na štít objektu nainstalo-
ván malý solární panel, který 
ovšem tak tak dostačoval na 
skromné osvětlení interié-
rového pracoviště. Pitnou 
vodu si hradlářky, přijíždě-
jící sem vlakem (případně 
osobním autem), musely do 
služby vozit v  kanystru. Po-
blíž služebny se sice nacháze-
la studna, ale pouze s vodou 
užitkovou, která se používala 
na vytírání. Aby se strážnice 

oddílu mohly dostat na své pracoviště, vy-
dávali výpravčí sousedních stanic rozkazy 

Zastávka Majdalena 
Na fotografii Eva Malechová

Zastávka Suchdol nad Lužnicí, závorářské stanoviště č. 15 (dnes zbořeno)
Foto: Marie Haumerová (Halámky), 1996



Historie

28 Suchdolský zpravodaj  |  říjen 2021

pro zastavení těch osobních vlaků, které je 
na Holičky přivážely. Do náplně jejich prá-
ce patřila obsluha hradlového přístroje, do-
lévání petroleje do lamp a  jejich roznášení 
na návěstidla a  předvěsti, uzavírání dvou 
dálkově ovládaných mechanických závor 
a další doplňkové činnosti. Hradlo Holičky 
bylo bez náhrady zrušeno v roce 2012 a ob-
jekt zbourán. Bývalý strážní domek koupil 
soukromý investor, který ho zrekonstruo-
val a na střechu nainstaloval solární panely. 
Také okolí svého příbytku náležitě zrekulti-
voval a vybudoval malou vodní nádrž. A tak 
využívá toto bývalé železničářské stanoviště 
k trvalému bydlení. 

Železniční zastávka Třeboň lázně 
Názvy zastávky: Wittingau Stadt 1889 –1919 
• Třeboň město 1919 – 1939 • Wittingau 
Stadt / Třeboň město 1939 – 1945 • Třeboň 
město 1945 – 1953 • Třeboň lázně 1953 až 
dosud • Žkm 32,370 
V  těsné blízkosti centra města, u  strážního 
domku č. 23 (původní číslování) byla dne 1. 
5. 1889 zřízena zastávka Třeboň město. O dva 
roky později k  němu přistavěla dráha hráz-
děnou čekárnu. V  roce 1930 postavily ČSD 
místo hrázděné čekárny zděnou a v roce 1948 
byla budova zastávky přestavěna a rozšířena. 
Na konci roku 2001 nahradila již nevyhovují-
cí objekt nová budova, kterou podle projektu 
českobudějovického architekta Martina Mal-
ce postavila firma EDIKT, a. s. Investiční akci 
hradil Státní fond dopravní infrastruktury 
(11 milionů Kč), městský úřad v Třeboni se 
podílel částkou 1,2 milionu Kč. Je to přízemní 
objekt se sedlovou střechou, která přechází na 
obou podélných stranách v zastřešení nástu-
piště a přednádražního prostoru, a z  jejíhož 
středu se zdvihá hodinová věžička. V řešení 
fasády projektant uplatnil náznakově typické 
prvky architektury KFJB. Uvnitř je vestibul 
s  jízdenkovou pokladnou, čekárna a  zácho-
dy, před vstupem z  nástupiště zasklené kio-
sky, určené pro městské informační centrum. 
Řešení plně respektuje požadavky bezbari-
érového pohybu cestujících (Zdroj: Mojmír 
Krejčiřík: Česká nádraží, IV. díl, první část). 
V současnosti je čekárna otevřena a pokladna 
obsazena v otevíracích hodinách.

Železniční zastávka Lužnice (dříve 
také hradlo)
Názvy zastávky: Lužnice/ Luznitz 1908 – 
1918 • Lužnice 1918 – 1939 • Luschnitz / 
Lužnice 1939 – 1945 • Lužnice 1945 až do-
sud • Žkm 38,513 
Žádost o povolení zastávky podala obec Luž-
nice spolu s obcí Přesekou v roce 1908. Ře-
ditelství drah vyhovělo, ale žádalo k uhrazení 
rozpočtu 900 korun (K). Dobrovolnou sbír-

kou sešlo se 195 K, obec Přeseka přispěla 300 
K a zbytek 405 K zaplatila obec Lužnice. Ná-
zev její byl „zastávka Lužnice“, na druhé stra-
ně „Haltestelle Luznitz“. Otevření zastávky 
bylo slavnostní. Toho dne na svátek sv. Jana 
Nepomuckého 16. 5. 1909 o  1. hodině od-
polední prvně stavěl na zastávce osobní vlak 
přijíždějící od Třeboně za přítomnosti hasič-
ského sboru, školní mládeže z Lužnice a Pře-
seky a na 3 000 lidí domácích i cizích s prů-
vodem hudby a za přiměřených proslovů na 
místě. Ze zastávky se hnul průvod ke vsi, kde 
v obou hostincích se pořádala taneční zába-
va. Zastávka byla bez čekárny. V  průběhu 
dalších let byly učiněny dva neúspěšné poku-
sy ke zřízení čekárny. Třetí pokus byl učiněn 
v roce 1928 na popud místní osvětové komi-
se. Ten byl již úspěšný a ředitelství drah ne-
chalo poté vystavět zděnou budovu čekárny. 
Veškeré udržování a osvětlování čekárny vzal 
do své režie stát. Tolik tedy vypovídají zápisy 
v Pamětní knize obce Lužnice (1928–1993). 
V pozdějším období bylo v budově zastávky 
zřízeno hradlo, které mezistaniční úsek Tře-
boň – Lomnice rozdělovalo na dva oddíly. 
Hradlářky zde kromě obsluhy hradlového 
přístroje prodávaly jízdenky a uzavíraly čtve-
ry závory. Jednalo se o jedny místní na státní 
silnici a  troje dálkově ovládané na místních 
komunikacích. Vykonávaly zde službu až do 
roku 2001, kdy bylo hradlo Lužnice zrušeno 
a všechny mechanické závory nahrazeny svě-
telnými přejezdovými zabezpečovacími zaří-
zeními. Toto hradlo tak bylo demontováno 
jako první na této trati. 

Železniční zastávka Frahelž 
Názvy zastávky: Frahelž 1933 – 1939 • Fra-
helsch / Frahelž 1939 – 1945 • Frahelž 1945 
až dosud • Žkm 46,424 

Po otevření této trati byl na návrší na sa-
mém východním okraji obce postaven stráž-
ní domek (Frahelž čp. 33), který plnil tehdejší 
funkci pro provozní činnost dráhy. Strážník 
trati zde mimo jiné obsluhoval závory na 
místních přejezdech. V roce 1933 zřídila obec 
svým nákladem 15 000 korun železniční za-
stávku, na které první vlak zastavil 1. května 
tohoto roku (Kronika obce Frahelž 1942 – 
1956). Dále tu byla postavena jakási dřevě-
ná chata fungující jako služební objekt pro 
zdejší závoráře a také jako výdejna jízdenek. 
Frahelžská zastávka však neměla po několik 
desetiletí zřízenou čekárnu pro cestující. Te-
prve asi v osmdesátých letech 20. století byl 
poblíž služebny (za místním přejezdem) in-
stalován plechový přístřešek stejného typu, 
který používala tehdejší autobusová doprava. 
Během sedmdesátých let minulého století 
došlo k  odstranění dřevěné služebny a  na-
hrazení obytnou stavební buňkou, která opět 

fungovala jako výdejna jízdenek. Poslední 
výměna pracoviště zdejších závorářek pro-
běhla v  polovině let devadesátých, kdy byla 
firmou  Drahstav vybudována zděná čekárna 
se služební místností a chemickými toaleta-
mi. Zdejší zaměstnanci dráhy z tohoto místa 
ovládali troje (později dvoje) závory. Velice 
originálním způsobem však uzavírali míst-
ní mechanické závory situované vedle jejich 
pracoviště. Na konci jednoho břevna měli 
přivázanou prádelní šňůru opatřenou uzlí-
ky a  jejím taháním či uvolňováním ovládali 
toto přejezdové zabezpečovací zařízení. Mo-
dernizace železničních přejezdů se ani Fra-
helži a  jejímu okolí nevyhnula. V roce 2014 
proběhla výměna mechanických závor za 
světelnou automatiku a  na této zastávce byl 
ukončen prodej jízdenek. Zdejší závorářky se 
musely přesunout na jiná pracoviště a čekár-
na ve Frahelži zůstala uzamčena. 

Železniční zastávka Vlkov nad Lužnicí 
(dříve také hradlo) 
Názvy zastávky: Vlkov / Wlkow 1908 – 1918 
• Vlkov 1918 – 1939 • Wilkow / Vlkov 1939 
– 1945 • Vlkov 1945 – 1949 • Vlkov nad Luž-
nicí 1949 až dosud • Žkm 50,024 

První strážní domek se poblíž budoucí za-
stávky objevil na vršíčku, kterému staroused-
líci říkali „na starém kostele“ (Vlkov čp. 32). 
Podle místní kroniky se totiž k  této lokalitě 
vztahovala jedna ze zdejších pověstí. Patrně 
obdobně jako u  podobných služebních ob-
jektů dráhy i tady bydlel strážník trati. Staral 
se o prohlídku přiděleného úseku trati a uza-
víral závory ve svém obvodu. Asi sto metrů 
jižně od domku byla v roce 1908 postavena 
zastávka, která se dočkala prvního vlaku dne 
15. 8. 1908. Jednalo se o budovu s prostornou 
čekárnou, malou služební místností a zácho-
dy. Později pak byl do služebního prostoru 
nainstalován hradlový přístroj a ze zastávky 
se stalo i hradlo. V období druhé světové vál-
ky byla u  zastávky vybudována druhá, pří-
davná kolej. Pro německý wehrmacht byla 
zřejmě potřebná z důvodu zvýšeného provo-
zu vojenských vlaků. K demontáži koleje do-
šlo až na sklonku dvacátého století. Strážnice 
oddílu, které zde vykonávaly službu, měly na 
starosti i prodej jízdenek a obsluhovaly tro-
je závory. Modernizace přejezdů vlkovského 
obvodu tady proběhla souběžně s moderni-
zací obvodu zastávky Frahelž. Na vlkovské 
zastávce bylo hradlo zrušeno na konci srpna 
roku 2014 a čekárna byla uzavřena. 

Poznámka: Datace uvedené u názvů za-
stávek nejsou z důvodu nedostatku zdrojo-
vého materiálu dostatečně ověřeny, a proto 
je berte pouze orientačně. Zdroje: Výše uve-
dené kroniky a pamětní knihy zmiňovaných 
obcí, Atlas drah (www.atlasdrah.net). 
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Hradlo Holičky (na fotografii Otýlie Šmausová)  
Foto: Milan Zimmel

Zastávka Třeboň lázně
po roce 1891

Zastávka Frahelž
Na fotografii Jaroslava Prášková

Hradlo Lužnice
Na fotografii Jana Vrátná a pan Martínek

Zastávka Frahelž
Na fotografii zaměstnankyně Emilie Malecová s příbuznými, 1972

Hradlo Vlkov
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Je to pár  
maličkostí 
Tak nějak jsme se naučili vnímat svět kolem 
sebe ostražitě. Najednou jako bychom získa-
li oči a uši dravce. Na jednu stranu se z nás 
stává smečka nenechavců a  zbabělců záro-
veň. Na druhou, vidíme věci, které se nám 
nelíbí, nebo se nás i týkají, ale jsme opatrní 
a neřešíme je. Buď ze strachu, nebo, a to je 
zlé, z potěchy zlomyslna. 

Autobusové nádraží a vlaková zastáv-
ka 
Měla by být taková uvítací brána do města 
a  zároveň měla říkat: „Vítáme vás, jsme tu 
pro vás.“ Ale to my ne. Po ránu autobusák 
připomíná (sem tam) vysypanou popelni-
ci a  zastávka vlaková nemá ani zpevněný 
chodník a stačí pár kapek (však to známe). 
Alespoň že perón nástupiště to zachraňuje. 
A  mnozí automobilisti vůbec netuší, jak je 
občas doba čekání nepříjemná. 

Kamionová doprava 
Je skutečností, že kamioňáci jsou jako ná-
mořníci, i když bez moře. Je tu kousek (vel-
mi atraktivní pozemek), který by nepotře-
boval ani moc úprav a  těmhle klukům by 
umožnil třeba jen chvilku zastavit. Ne někde 
v lese (sice s možností toalety přírodní), ale 
bez zbytku obyčejného komfortu, který už 
nevnímáme. A  porovnání: Každý cyklista, 
autoturista si zastaví. U obchodů, cukrárny, 
vinotéky, restaurace, lékárny, doplní provi-
ant a  pokračuje si dál. Tihle ne. A  přitom 
vozí, rozvážejí, dovážejí nám všem vše po-
třebné a obyčejné. 

Kolářský syndrom a postrach silnic 
Nevidět to každý, zvlášť prázdninový den, 
člověk by řekl: Jsou to nepodložené his-
torie. Ale zkuste se zastavit, pozorovat, 
cvrkot. Je fajn, že jsou. Dělají tržby mnoha 
provozům a  obchodu. Ale je tu ale: neu-
kázněné chování. Pořídit kolo umí dnes 
i  dítě. Jinaká je situace o  znalosti tohoto 
velmi nebezpečného účastníka silničního 
provozu. Spousta jezdců jsou vlastníci ři-
dič. oprávnění. Jak však nasednou na kolo, 
zapomenou možná i  své jméno. Proto ho 
mají někteří i na zádech, o hromadné stej-
nooblekatosti nemluvě. A  barvy oděvů, 
no jak v  přírodě, jenže tyhle krycí barvy 
(splývat s přírodou ) jsou nejhorší. Jejich 

majitelé nejsou vidět. A potom už je poz-
dě. Reflex vesta je nehezká a  kazí dojem 
krásna a  zapnutá světla plýtváním. Že ke 
kolu mimo město patří i helma. Ale na co, 
že. A zážitek: Představte si rodinku s ma-
lými dětmi a  to nejmenší je vlečeno, ne 
vodící tyčí, ale na šňůře od prádla. A to na 
komunikaci. No prostě, komu není dáno, 
v apatyce nekoupí. 

Naše děti a mládež 
Tak co dodat. Medaile za statečnost, to by 
si zasloužilo tady u nás těch pár nadšenců, 
co dokáží v  technikou namlsaných dětech 
vzbudit chuť ke sportu. A  o  tom, že by to 
bylo placené zaměstnání, neuvažujte. A važ-
me si i  rodičů, kteří se snaží na akce dětí 
dopravit, finančně zajistit (nestojí to vždy 
málo) a podpořit. To je totiž to nejdůležitěj-
ší. Každý sportovec totiž nestojí na stupních 
vítězů. A chtělo by to asi i více akcí podpo-
rovaných nejen finančně, ale hlavně obecen-
stvem všeobecně. 

Zeleň, co potěší a straší 
Náš Suchdol je výjimečný. Má tolik zeleně 
přímo v městě. Taky udržet vzhled je velmi 
důležité. A  naše technické služby se musí 
činit. Díky vám za skvělou práci. Jediným 
kazem téhle součásti města jsou staré a pře-
rostlé stromy. Jejich větve a občas i celé vy-
vrácené kmeny jsou nevypočitatelné. Po-
časí nás každý den poučí, jak nejsme vždy 
v  pozoru, před nebezpečím přírody. A  ta 
každou naší chybu trestá. Je jen náhodou, 
že nejsou viditelné známky její činnosti. 
A tak né vždy ochrana zeleně myslí víc na 
lidi. 

Suchdol nad Lužnicí, prý suchý důl, Luž-
nicí obtečen, už to není tak úplně pravda. 
Naše planeta, země všech, nás začíná školit. 
Není to vždy hezká podívaná. Ale žel, větši-
nou jsme za tím my lidé. Začít si teď hned 
vážit našeho okolí města, polí a lesů, krásné 
Lužnice, je moc třeba. Potom snad nás pří-
roda opět vezme na milost a vrátí se pranos-
tiky, přikázání a lásky lidské. Potřebujeme je, 
všichni a bez výjimky. 

Krásný podzim, zdraví všem 
Prš. 

(Danuše Průšová) 

Společenská kronika

Jubilanti 
6. 10. 2021 
Milena Karbová, 85 let 
Suchdol nad Lužnicí, 9. května 860 

30. 10. 2021 
Zdeněk Fical, 85 let 
Suchdol nad Lužnicí, Komenského 223 

30. 10. 2021 
Jaruška Hofhanzlová, 91 let 
Suchdol nad Lužnicí, Alšova 555

Všem jmenovaným i nejmenovaným srdečně 
blahopřejeme.

Chcete popřát svým blízkým k narozeninám 
nebo k jubileu? Kontaktujte redakci.

Opustili nás
21. 8. 2021 
† Jaroslav Pícha, 64 let 
Suchdol nad Lužnicí 703 

29. 8. 2021 
† Josef Macho, 83 let 
Halámky 76 

17. 9. 2021 
† Marie Švarcová, 91 let 
Suchdol nad Lužnicí 219 
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Věrná kamarádka Betty (2. část) 
Adolf Holý

Lovecké příhody s Betty 
Začátkem podzimu je doba odstřelu jele-
ní zvěře. Seděl jsem na kazatelně (posedu) 
za Borem, asi dvě stě metrů od kraje lesa. 
Betty se mnou. Na louku před posedem se 
pomalu snášel večerní chlad, doprováze-
ný semtam cárem mlhy. Ptáci se večerním 
trilkováním loučili s  pohasínajícím dnem, 
na střechu kazatelny neslyšně přistála sova 
a z pole za mnou se občas ozval skřehotavý 
zvuk chřástala. Náhle se Betty, která v klidu 
ležela vedle na lavici, posadila a začla větřit 
směrem k lesu. Zanedlouho se na okraji lesa 
ozvalo prasknutí větve. Netrvalo dlouho 
a na louku vyšel odstřelový jelen, vypadalo 
to jako by plul po hladině, ve vlnách vyso-
ké trávy. Jelen se pomalu přibližoval, až byl 
téměř na dostřel. Pohlédl jsem na Betty. Ta 
byla napnutá až k prasknutí a po celém těle 
se jemně chvěla. Jestli teď zakňučí, je všech-
no ztraceno a  jelen rychle zmizí. Betty to 
dobře pochopila a snad ani nedýchala. Zato 
já jsem to málem překazil. Ne nadarmo se 
říká, že když ti z posedu spadne vlas, divočák 
ho ucítí, muflon uvidí a jelen uslyší. Potichu 
jsem položil kulovnici na hranu průzoru ka-
zatelny a podkládal podpažbím na dlaň levé 
ruky. A když už se mi v puškohledu ukázala 
komora jelena, řemen od flinty pod dlaní 
lehce vrznul – a bylo zle. Čekat se už nedalo 
a v zápětí prořízla večerní ticho ohromující 
rána mé kulovnice. Jelen značil zásah výsko-
kem a odbíhal zpět k lesu. Bylo však patrno, 
že jeho dny končí. V klopýtavém běhu začal 
točit velký oblouk doprava a  posléze zmi-
zel ve vysoké trávě. Betty začala vzrušeně 
kňučet a  málem mi seskočila z  posedu. Po 
chvíli jsem ji snesl dolů a šli jsme k nástřelu. 
Betty nabrala do nosu pach barvy a za třicet 
metrů již hlásila u zhaslého kusu. To již při-
cházel kamarád, který seděl na posedu ne-
daleko. Dal jsem jelenovi do svíráku (huby) 
poslední hryz (úlomek větévky, smočený 
barvou ze střelné rány), přítel mi poblaho-
přál „lovu zdar“ a  podal mi úlomek, který 
jsem si dal za klobouk. Betty jsem odložil 
nedaleko u  vybité flinty a  počali jsme jele-
na rušit (vyvrhovat). Náhle vidím, že vedle 
nože mám nos Betty. Opět jsem ji odvedl na 
místo, ale situace se opakovala. Pes, které-
mu odložení bylo silně vtisknuto do paměti, 
podlehl svodu vůně čerstvé barvy. 

Betty byla i vášnivá vodařka. Bavil ji lov 

kachen na Třech Fackách. Již při nástupu na 
honě na kachny se třásla, a  když pak pad-
ly první výstřely, byla k neudržení. Střelené 
kachny z vody rybníka s radostí aportovala, 
i když jsem jí musel pomoci na vysoký břeh. 
Byla menší než ohaři – a s kačerem v mordě 
(tlamě) to neměla lehké. Jednou se jí křídlo-
vaný kačer potopil s poraněným křídlem, ale 
ona se za ním potopila, a za chvíli s kačerem 
v mordě plavala ke břehu. Ostatní myslivci 
se smáli a  říkali, že plave po vodě „střele-
ná kachna s  motorem vzádu“. Tahle vodní 
vášeň se jí ale stala málem osudná... V tom 
roce se hony na kachny protáhly až do října, 
kdy již byla voda dosti studená. Betty chtě-
la donést z  vody postřelenou kachnu, ale 
ta před ní stále unikala. Neuměla odejít od 
rozdělané práce, a tak se stalo, že přeplavala 
třikrát rybník Růži. A protože menší pes se 
snáze prochladí než velký ohař, dostala zá-
nět dělohy. Podařilo se ji sice vyléčit, ale na 
sono zjistili, že má zúžené hrdlo dělohy. Ma-
minkou štěňátek již být nemohla. 

Zajíci Betty také voněli. Na zaječím honě, 
to se ještě občas zajíci stříleli, postřelil jeden 
ze střelců statného ušáka. Po ráně z něj odlí-
tla vlna (srst) a pelášil, rychle se ztratil v lese. 
Betty za ním zmizela v  porostu a  za chvíli 
bylo slyšet zaječí zavřeštění, hospodář pro-
hlásil: „Je to dobrý, pes už ho má.“ Když se 
Betty neobjevovala, šel jsem za ní. Naskytl 
se mi pohled na menšího psa, který se snaží 

aportovat zajíce bezmála velkého jako ona. 
Jen se s ním v mordě rozběhla, zajíc se jí za-
motal mezi běhy. 

Betty ve smečce 
Mohl bych vypravovat mnoho dalších pří-
hod, ale doufám, že to, co jsem vzpomněl, 
udělalo dostatečný obraz o  tom, jaký byla 
milovaná Betty vášnivý lovec, neúnavný 
pracant a především velký pomocník s ma-
zaným fištrónem. Byla ale zároveň vynika-
jící společnicí. Brala naši rodinu jako svoji 
smečku a  snažila se, aby ve své roli člena 
smečky obstála. Čas Adventu a blížících se 
Vánoc dovedla odhadnout daleko dříve. 
Snad to byla vůně pečeného cukroví, snad 
nervozita shánění dárků, ale když se ve vaně 
objevil kapr, měla v tom jasno. Stále ho cho-
dila hlídat, a když se kapr ve vaně pohnul, 
hlásila ho pronikavým štěkotem jako zvěř. 
U štědrovečerní večeře byla s námi. Po za-
zvonění běžela ihned do obýváku, kde svítil 
stromeček a pod ním zabalené dárky. Ihned 
našla svoje dárečky, odnesla je stranou 
a s rozbalováním se nepárala. Ten večer šla 
spát hodně dlouho, ale ne do svého pelíš-
ku, ale pod stromeček. A tak nám dokázala 
zpestřit Vánoce, když už děti seděly jinde 
se svými rodinami u svých večeří a u svých 
stromečků. 

Obdobou byly Velikonoce. Začalo to 
procházkami v  přírodě, kdy jsme společně 

Betty o Vánocích Betty na lovu zajíců
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Vaše recepty 

Pikantní salát 
z hlávkového zelí  
na uskladnění
Zasíláme recept na pikantní salát, který se u nás dělá pravidelně na 
podzim již mnoho desítek let. Každý, kdo ho u nás ochutnal, vždy si 
vyžádal recept a ochutnávku s sebou. Snad bude chutnat i čtenářům 
Suchdolského zpravodaje.

2,5 kg hlávkového zelí na uskladnění 
1 kg masitých paprik červených bez jádřinců 
50 dkg cibule očištěné 
50 dkg mrkve očištěné 
4–5 fefronek nebo chilli papriček
40 dkg cukru krupice
½ l octa nejlépe Bzenecký
250–300 ml oleje slunečnicového 
1 sáček Deka 

Zelí očistíme, odstraníme košťál, nastrouháme najemno, papriky 
nakrájíme najemno, cibuli nakrájíme na půlkolečka najemno a mr-
kev nastrouháme také najemno. Fefronky nakrájíme též najemno, 
anebo rozkrojíme jen na půlky. Všechnu zeleninu dáme do větší 

mísy, přidáme cukr, olej, ocet a Deko a vše důkladně promícháme. 
Směs po krátkém odležení napěchujeme do skleniček, dolijeme šťá-
vou, která nám vznikla, upevníme víčky a opatříme štítky s datu-
mem. (Zbytek šťávy vyhodíme). Kdo nemá rád feferonky, stačí do 
poloviny napěchované skleničky vložit půlku a  zbytek skleničky 
dopěchovat salátem. Při konzumaci se tak lehce najde a  odstraní. 
Skleničky dáme do ledničky nebo do sklepa, kde je chladno a tma 
a necháme odležet 2–3 týdny. Salát je výborný ke cmundě (brambo-
rákům), jako příloha k masitým pokrmům nebo jen k chlebu s más-
lem. Vyplatí se udělat si více menších skleniček, které vydrží až do 
jara a jsou kdykoliv po ruce. Dobrou chuť! 

Poznámka: Používáme dlouhá léta zelí od rodiny Holečků z Ko-
lenců. Vždy znamenitá kvalita.

Bednářovi
Paris

hledali proutky na pomlázku, ale tohle pří-
liš neprožívala. To pečení mazanců a  vůně 
v  kuchyni, to bylo jiné. A  což takhle veli-
konoční sekaná. Ven od těch vůní se ani 
nechtělo, i  když bylo hezky. Zato když na 
druhý den přijely děti, to bylo radosti a do-
vádění s  vnoučaty na svěží zelené travičce. 
Co ale nemohla Betty pochopit, že my muži 
vyplácíme ženské pokolení pomlázkou, kte-

rou páníček upletl. Když se nikdo nedíval, 
pustila se do pomlázky a  za chvíli nebylo 
čím vyplácet. 

Také o prázdninách očekávala netrpělivě, 
až přijedou vnoučata. Nejraději s nimi cho-
dila na pískovny, při koupání jim pomáhala 
lovit škeble. Když si je děti schovaly do pís-
ku, našla je a pustila do vody. Dokázala se za 
škeblemi i potopit. Odtud asi umění potopit 

se v rybníce za kachnou. Vnuci už měli ry-
bářské lístky, a tak jim pomáhala při chytání 
ryb. Pochopila, že i tady se jedná o lov, a po-
zorně hlídala splávek. Když pak vnoučata 
odjela, několik dní seděla u branky, jestli se 
zase nevrátí, prostě i to byla její smečka. 

Dokončení příště 

Betty na posedu Betty o Velikonocích
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SERVIS NĚMEC  
Tepelná čerpadla, klimatizace  
PRODEJ, MONTÁŽ, REVIZE  

Víte, že topení tepelným čerpadlem vychází cenově jako topení 
dřevem, ale bez práce? 

Nechcete ještě zatápět v kotli? 
Přitopte si tepelným čerpadlem  

 

V ZIMĚ TOPÍ, V LÉTĚ CHLADÍ 

Akce 
Tepelné čerpadlo 2,5 Kw nový model 

vzduch – vzduch  
s montáží a wifi modulem. Možnost ovládání 
přes internet, temperace domu, tichý chod a 

další funkce 
Již od 23 848 Kč 

Konzultace u vás a návrh řešení  
zdarma 

                                          

 Telefon: 721 006 059 
E-mail: servisnemec@email.cz 

Bronislav Němec, Šalmanovice 40 

 

ddoo  nnaaššiicchh  pprroovvoozzůů::    
 (Hamr 148, Suchdol nad Lužnicí)  
   (arch. Teplého 434, Jindřichův Hradec)   

  
 

  
POŽADUJEME 

Spolehlivost, pracovitost, pečlivost, práci ve vícesměnném provozu, praxe 
na obdobné pozici výhodou, AJ, NJ výhodou, manuální zručnost. 

 
NÁPLŇ PRÁCE 

Obsluha a základní nastavení výrobní linky, kontrola prvotní kvality 
výrobků, dodržování standardů. 

 
NABÍZÍME 

Zajímavé mzdové ohodnocení, zaškolení, stravenkový paušál, odměna za 
docházku, tarifní příplatek, eBenefity, bonus za práci bez absence. 

 

POŽADUJEME
Manuální zručnost, ochota učit se, pracovitost, pečlivost, práci ve 

dvousměnném provozu  
(v obou provozech možnost - ranní-odpolední nebo ranní–noční). 

 
NABÍZÍME 

Zajímavé mzdové ohodnocení,  zaškolení, stravenkový paušál, odměna za 
docházku, tarifní příplatek, eBenefity, bonus za práci bez absence. 

  
  
  

  
PPŘŘIIJJMMEE  DDOO  SSVVÉÉHHOO  TTÝÝMMUU  ZZAAMMĚĚSSTTNNAANNCCEE  

  
  
  

NNaabbííddkkaa  pprraaccoovvnníícchh  ppoozziicc  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  
 

Kontakt: Tel.: +420 737 944 494, +420 384 378 125 
E-mail: katerina.kosova@lexa-posel.cz, Web: www.lexa-posel.cz 

PRACOVNÍK/CE VE VÝROBĚ RELÉ 
 

OBSLUHA VÝROBNÍ LINKY 
 

 

 

 

 
Pouť 

autobusem  
do Římova 
 společně s farností 
Heidenreichstein  

 

Pouť je podpořena z EU 
projektu “Přeshraniční 

poutě”. 

v sobotu, 9. října 2021 
 

Doprava je zdarma. 
Odjezd z Č. Velenic ve 13:00,  

ze Suchdola ve 13.20. 
V Římově bude mše svatá a Pašijová cesta. 

 
Příhlásit se můžete do konce září u P. Tomáše Vyhnálka - 608 859 348, 

velenice@dicb.cz 

BURZA BIŽUTERIE 
9.00 – 17.00 hod.  |  Knihovna Třeboň

VÝZNAM 
SPOLEČNÉHO ČASU

LiRa

19.00 hod.  |  Bar 69

16.30 hod.  |  Gymnázium V. Nováka

NA STARÁ KOLENA
divadelní představení

Večer u piana s Liborem a Radkou

přednáška psycholožky 
Terezy Maříkové

pásmo kejklířských vystoupení

beseda s malířkou

9.00 – 15.00 hod.  |  Svatopluka Čecha 20

18.00 hod.  |  Husova kaple

16.00 hod.  |  Náměstí Míru

9.00 – 15.00 hod.  |  Husova 156

18.47 hod.  |   Dada Club

19.30 hod.  |  Divadlo J. K. Tyla Třeboň
hraje Divadelní spolek Kajetán

BĚH PRO KLEOFÁŠE

KOS A JAKOUBEK
koncert

CHŮDADLO

HADRÁRNA 
S VÝTĚŽKEM PRO HOSPIC

JÓGA A PILATES 
PRO ZDRAVÁ ZÁDA

9.00 – 12.00 hod.  |  Lázeňský park

9.00 – 17.00 hod.  |  Masarykovo náměstí 9.00 – 11.00 hod.  |  Fitko Eden

4. října
2021

pondělí

7. října
2021

čtvrtek

8. října
2021

pátek

8. října
2021

pátek

7. října
2021

čtvrtek

5. října
2021

úterý

9. října
2021

sobota

9. října
2021

sobota

Hospicová péče sv. Kleofáše vás 
srdečně zve na benefiční akce:

J. HRADEC

HOSPIC
4.– 9. října 2021

proTÝDEN 

Letošní 9. ročník 
podpoří herec 

Pavel Liška.

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V KLEOFÁŠI

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V KLEOFÁŠI

RENATA ŠTOLBOVÁ

6. října
2021

středa

SWINGING SAXOPHONES
koncert
19.00 hod.  |  KD Střelnice

TŘEBOŇ

4. října
2021

pondělí

PAPUČOVÝ DEN

partner Týdne pro hospic

Veškerý výtěžek z akcí poputuje na provoz  Hospicové péče sv. Kleofáše.
Akce se uskuteční v souladu s epidemiologickým doporučením Vlády ČR.
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Pro naši prodejnu Trefa Suchdol nad Lužnicí 
hledáme kolegu nebo kolegyni na pozici:

prodavač/ka – pokladní
Na co se u nás můžete těšit:

• zázemí stabilní české společnosti
• odpovídající mzdové ohodnocení
• možnost dalšího kariérního růstu
• fi remní benefi ty:

 - 20% příplatek za práci o víkendu
 - stravenky v hodnotě 100 Kč
 - možnost čerpání studijního volna v rozsahu 5 dnů
 - zvýhodněné telefonní tarify i pro rodinné příslušníky
 - příspěvek na dětské lyžařské kurzy 1000 Kč
 - příspěvek na dětské letní tábory 1000 Kč
 - příspěvek na volnočasové aktivity 2000 Kč
 - rekreační zařízení (Lipno, Novohradské hory)

Pro více informací navštivte www.jednotacb.cz, sekce KARIÉRA
nebo volejte 603 536 704.





POSTUP KONČETINA 
(ZAST.)

OZN. PRO VÝ-
KON (KŮŇ)

CESTOVNÍ 
KANCELÁŘ

OZNAČ. DO-
PORUČENÉ-
HO DOPISU

RIVAL

CHEM. ZN. 
CHROMU 
– – – – – – 

 BOLIVIJSKÁ 
FLÉTNA

II. ČÁST 
TAJENKY

CHEM. ZN. 
LUTECIA
– – – – – –  

STARÁ PLOŠ-
NÁ MÍRA

JESTLIŽE 
(SLOV.)

– – – – – – 
MÚZA  

BÁSNICTVÍ

SEVER
– – – – – – 

PRIMÁT

V. ČÁST 
TAJENKY

SEKAT 
KOSOU SARMAT I. ČÁST 

TAJENKY

MEDITAČNÍ 
SLŮVKO
– – – – – – 

ELAMSKÁ  
BOHYNĚ ZEMĚ

JAMAJSKÁ 
HUDBA

OBCHODNÍ 
DŮM

– – – – – – 
OTEC (KNIŽ.)

VYVÝŠENÉ 
PLOŠINY
– – – – – – 
POVAHA

SYMBOL 
KRUTOSTI

DRUH  
KVĚTENSTVÍ

– – – – – – 
BLÁTO

CHEM. ZN. SÍRY
– – – – – – 

 ŠATNÍ ŠKŮDCI

VÝTAŽEK  
Z BYLIN

CÍL
– – – – – – 

 CHEM. ZN. 
TITANU

ŘÍM. ČÍSLO 1050
– – – – – – 

 VENKOV (ZAST.)

OZN. PRO 
SINUS

TAHLE
– – – – – – 

 INIC. HERCE 
ZOUNARA

POVRCHOVÝ 
DŮL

– – – – – – 
RUMUNSKÉ 

MĚSTO

ST. SPZ
 LITOMĚŘICE

JM. ZPĚVÁKA 
ŽBIRKY

– – – – – – 
RUSKÁ ŘEKA

OPAK VZHŮRU

V HUDBĚ 
SLABĚ 

(PIANO)

IZRAELSKÝ 
SPISOVATEL

– – – – – – 
 UNIVERZITA 

KARLOVA

100 M2, BABIČKA 
(NĚM.)

SPOJKA PODŘ. 
ZPŮS.

– – – – – – 
PREZENT

REVERS
OSÁZET
– – – – – – 

 FRANC. ŘEKA

OZN. RADIOAK-
TIVITY (EMAN)

– – – – – – 
MOHUTNÝ 

STROM

OZNAČ. 
ČESKÝCH 
LETADEL

ÚŘAD (ZAST.)
– – – – – – 

 VŘENÍ

SPISOVÁ 
ZNAČKA
– – – – – – 
HALENKA

MN. ČÍSLO 
(PLURÁL)
– – – – – – 

ST. SPZ ŽĎÁR 
NAD SÁZAVOU

OZNAČENÍ 
ČASU (HO-

DINA)

CESTA (LAT.)
– – – – – – 

 HROB

CITOSLOCE 
OŠKLIVOSTI

– – – – – – 
 OBYVATEL 

IRSKA

NEDOBRÉ
– – – – – – 

 ANGL. PŘED-
LOŽKA

RADIOAKTIV-
NÍ PRVEK

ŘÍMSKÉ ČÍSLO 
49

– – – – – – 
ZÁPADOČESKÉ 

MĚSTO

MONGOLSKÝ 
PASTEVEC
– – – – – – 

ST. SPZ ŠUM-
PERK

STŘEDOVĚKÁ 
EPIDEMIE

IV. ČÁST 
TAJENKY
– – – – – – 

VČELÍ PŘÍBYTEK 
(ZAST.)

ZÁJMENO 
OSOBNÍ

– – – – – – 
ŘÍMSKÉ ČÍSLO 6

OBČANSKÝ 
VÝBOR

ODBORNÁ 
ŠKOLA

– – – – – – 
ŠPIČ. KONEC 

TKANINY

NĚMECKÁ 
PŘEDLOŽKA (K)

– – – – – – 
 ANGL. STŘEDNÍ 

ŠKOLA

VOLTAMPÉR
– – – – – – 
 VÝCHOD

OZN. PRO 
AMPÉR

OZN. PRO 
POLOMĚR

CHEM. ZN. 
MĚDI

– – – – – – 
VOLÁNÍ O PO-

MOC

BABYLONSKÝ 
BŮH VOD
– – – – – – 

 JMÉNO JAN-
ŽUROVÉ

PROVINĚNÍ

III. ČÁST 
TAJENKY
– – – – – –   

ZÁJMENO 
TÁZACÍ

INICIÁLY HERCE 
TOPFERA

VRKOČ
RUSKY (HLE)

– – – – – – 
 CHEM. ZN. 
DRASLÍKU

KOST 
 (ANATOM.)

NĚMECKÝ  
FILOZOF 

(IMANUEL)

Smysly můžou  
slábnout, ale…
Miroslav Horníček

Nápověda:
YSAT, OZ, ANIŽ, EA, KANT, AIN, JOCH, OMA, ETON, ERATO, DAIA, AT

Tajenka z minulého čísla:
… nám jednoduše spočítá všechny hlouposti.

Autor křížovky Jan Havel
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