
Návštěva z Chotěboře 

   

  

Prázdninový výlet 

Milí čtenáři, 

     současné cestování po evropských zemích, do zámoří i do exotických končin je 

pro mnoho obyvatel již téměř součástí životního stylu. Bylo by zajímavé evidovat 

občany naší Chotěboře a jejich zahraniční cesty třeba jen během jednoho roku. 

Neméně zajímavá by mohla být skutečnost, kolik zahraničních návštěvníků přijelo 

do našeho kraje v poslední době. 

     Také naše malá země v Evropě má mnoho přírodních krás a jiných zajímavostí. 

O jednu prázdninovou cestu po naší vlasti a o zážitky s ní spojené se s vámi chci 

podělit. 

     Musím začít od začátku. Moji rodiče, oba učitelé, působili na různých místech 

českého venkova. Na Vysočině — v Polničce, Vepřové, Velké Losenici, ve Vojnově 

Městci a osm let ve Škrdlovicích u Velkého Dářka. Tam jsem se narodil já, i mé dvě 

starší sestry Anna a Vladimíra. Našim rodným domem je škrdlovická škola. 

     V roce 1930 byl tatínek přeložen do vzdáleného Radenína v okrese Tábor, asi 

7 km jihozápadně od Chýnova. Tam se narodil nejmladší člen naší rodiny, bratr 

Oldřich. V roce 1937 jsme se na tatínkovu žádost přestěhovali znovu na Vysočinu 

— do Malče, tehdy v okrese chotěbořském. 

     Třebaže od našeho pobytu v Radeníně uplynulo více než 70 let, často jsem 

vzpomínal na své dětství tam prožité a neustále ve mně sílila myšlenka se tam podívat 

a snad vyhledat dosud žijící známé a přátele. 
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     V červnu letošního roku jsem napsal dopis Obecnímu úřadu v Radeníně o našem 

záměru. Nad očekávání jsem brzy dostal od pana starosty velmi srdečný, téměř 

soukromý dopis. Obsahoval milé pozvání a velký zájem o naši návštěvu. 

     Nadešel 12. srpen tohoto roku a my jsme ráno vyjeli ve složení: dcera Ivana, sestra 

Vladimíra, jedna milá přítelkyně a já směr Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Chýnov a 

Radenín. Byli jsme srdečně přijati panem starostou Jaroslavem Krausem, který se 

nám téměř po celý den věnoval. Prohlédli jsme si současný Radenín, velmi změněný 

v porovnání s minulostí. Dostali jsme i obsažné materiály o historii Radenína. 

Navštívili jsme též radenínský zámek, kde sídlili příslušníci francouzského rodu 

Baillet de Latour, jehož poslední žijící členka, 95letá hraběnka Ernestine Helche, 

přebývá v Rakousku. Místní školu, ve které jsme kdysi bydleli, jsme nalezli k naší 

radosti dobře udržovanou, funkční, tedy nezrušenou na rozdíl od mnohých jiných 

škol. Byli jsme i v místním kostele, kde jsem si dokonce sólově zahrál před malou, 

pozornou společností. Kronikářka obce, paní Anna Taťounová, vede zápisy o historii 

Radenína a také ona nám věnovala svůj čas během naší návštěvy. Našli jsme i některé 

vrstevníky a hodně jsme vzpomínali. 

     Při té návštěvě jsem měl pocit, jako bychom se vrátili do našeho mládí. S díky, 

s mnoha zážitky a uspokojením jsme se rozloučili s milými hostiteli a přáteli a 

v odpoledních hodinách jsme se vydali na zpáteční cestu. 

Milan Nevole 

  

 


