
Oskar Lederer (1903-1942) 

Vzpomínky z Radenína 

I. 

Na malém mostě u zámecké hrobky, anebo za školou na silnici 

vedoucí k „Bažantnici“ a u zámku pod kaštany, tam jsme se 

scházívali, děvčata, hoši a někdy i starší hospodáři, pan řídící a 

některý z četníků a dlouho do večerů i noci zněly veselé i vážné 

rozhovory a písně v družném souladu. 

V zahradách teskně často se ozvala tahací harmonika a pak se 

pochodovalo ke Krtovu, kolem „Sádeckých“, staré panské cihelny a 

zpět. Kolik hvězd tenkráte svítilo, tolik je dnes vzpomínek na tu dobu, 

která dávala krásu plnýma rukama, nepočítanou a čistou! 

Za podobných večerů a nocí, to se nechtělo spát. Vyprávěli jsme na 

kládách pod zámkem, toulali se okolo chalup vzhůru ke špýcharu a 

ke kapličce, nebo na „Homoli“, k židovskému hřbitovu, ke křížku a 

jabloňovou alejí na Sedlečko, nebo některou branou, ať to již byla 

Váňova, Leksova, Beranova nebo Růžkova, ano i dolů jsme se dostali, 

kde se říkávalo „v Bavořích“ nebo „v Baborně“, a to nás lákaly 

procházky ke „šraňku“ a podél lesa ke Strženýmu, jehož vodní hladina 

byla vždy jako vyleštěné zrcadlo. Každé místečko jsme tam znali. 

Věděli jsme, kde kvete první jaterník, první sněženky, fialky a první 

konvalinky, znali jsme zcela přesně, kudy chodí srnčí, kde hnízní 

bažanti i tetřívci, měli jsme svá místečka, kam jsme chodívali na 

houby, najisto, jako do zásobárny. 

I kolenská hájovna bývala naším cílem a nejeden šibalský nápad jsme 

tehdy uskutečnili. Narovnati pařezy někomu za dveře a zaburácet pak 

na okno, nebo rozebrati vůz a složiti jej na střeše, dáti na komín sklo, 

to všechno bylo maličkostí. I kůpy sena jsme přenesli na zcela jinou, 

třeba neposečenou louku a ráno pravý majitel se marně po nich sháněl. 

Nejlepší ale bylo to, že strážce zákona, pan strážmistr, nám při tomto 

darebáctví vydatně pomáhal… 

A tak šel kolem nás život vesnice se svými romány a událostmi, které 

vzrušovaly klidnou jeho tendenci. 

A byla to pestrá směs, kterou zaznamenal čas. Požáry starých 

doškových chalup, krádeže polní i lesní, pytláctví, pitky i slavnosti, 

křtiny, svatby a pohřby, volební boje a svědomí obecní. 



Plynou roky a mnoho se nezměnilo. 

Jak my jsme odešli, staří kamarádi se rozprchli do světa, některý 

odešel již na věčnost. 

Vzpomínám dobromyslného Toníka Váňů, politicky založeného 

Františka Jůzy, Pepíka Koubka, Poldy Kořínka, Lukeše, Příplaty, 

Proška, Žida, Makovce, Janů, Štroufa a celé řady jiných, bezděčných 

to postav, i kyprých děvčat, z kterých jsou dnes již maminky a 

hospodyně, a tak běží před zrakem barevný film uprchlých let, ve 

kterém tolik krásných stop, písní a dojmů, na které nelze zapomenout. 

Ta cesta kolem zámku, kostela a ke škole, ty pěšinky vedoucí do polí 

a lesů, k Bítovu, k Turovci, do „Ouperovatek“, ke Lhotě, k Škeřilovu 

a k Příplatovu křížku i k chrbonínské kapličce, ty mohou vyprávět 

nekonečné paměti, zkazky, sonáty a připomínky s nejživější 

deklamací. List za listem obrací vítr vzpomínek, jdou jimi staří 

sousedi, hospodáři, chalupníci, podruhové, všichni v jedné brázdě, 

kam je osud postavil. 

Fouká to z Tuhonína, Blaníku i s Kopanin, voní to stěpnicí, starým 

bělidlem i zámeckým parkem, potkávám starého Plachého, Zoubka, 

Holakovského, Říhu, Šilhana, Daneše, Bareše, babičku Kořínkovu, 

Janovu, Novákovu, Hrůšovu, Farských i jiné, jakoby to bylo dnes 

a nebylo včerejšků, ve kterých mnozí odešli. 

Jen zámek se svou věží a kostel s červenou bání stejně se dívají do 

kraje, jakoby s trůnu, okolo něhož odpočívá víska, ukrytá v zahradách 

a sadech. 

V obálce štěstí nosím ty vzpomínky, ke kterým se vracím, abych je 

svázal v nejkrásnější kytku, nejkrásnější proto, že to jest mé rodiště a 

můj bývalý domov, a proto tato vzpomínka, která mi zadýchla do 

pera, teplem a láskou. 

 

II. 

Už jsou na pravdě boží, Hrbek, panský šafář, Eisenhut, zámecký 

zahradník, Záběhlický, lesní (pan Fořt), Wolf, starý penzista, sváteční 

střelec, kterého nejednou napálili, když mu nastrčili zastřeleného 

zajíce, za což pak v pivováře pili, až se hory zelenaly, Beránek, 

starosta, Sádecký, porybný, Nesvačil ze zámku, starý Hora, mistr 

kominický, Fučík, který hrával na klarinet, při jehož prostých 

písničkách jsme tančívali „Na Veselce“, i když podlaha byla plná suků 



a děr. Tam býval hostinský starý Bareš, jadrný humorista – a tak bych 

mohl jmenovati celou řadu jmen, tvořících kostku vesnického života. 

Někteří padli ve válce, řada se jich oběsila, mizivé procento jest 

utopenců a sebevrahů zastřelením. Takové případy byly běžnými 

výslednicemi alkoholismu… 

Pívalo se na radost, na zlost, na vzdor i z furianství. Nejedna 

panímáma často pak kupovala nádobí, které padlo za oběť opičce, 

když se manžel vrátil z hospody. 

Vítr událostí se nesl nad vesnicí, v jehož víru se točily všechny smeti 

drobných episod, jak je přinášel čas. Byly z toho někdy i vleklé soudy 

a nepřátelské strany chodívaly pak do Tábora, ochuzeny o několik 

stovek, které byly i citelnou sprchou na horké hlavy a zamračené 

pohledy. 

I lásky se do toho zapletly a v zaryté neústupnosti zaplakalo mnohé 

štěstí. Na hřbitově položeném okolo kostela zavilí nepřátelé svorně 

leží vedle sebe. 

Vzpomínám starých výměnkářů, kteří trpce snášeli jejich 

nesvědomitých synů a dcer, i advokátských rozumářů, zchytralých a 

lstivých, na jejichž základně byli závislí jejich nástupci, čímž se 

rozšiřovaly propasti zášti, hněvu a nedorozumění, vrcholící i 

v násilnostech. 

Příkře svažuje se náves od kostela dolů. Počítám chalupy i usedlosti a 

každá z nich zaznamenává nepsané romány, jejichž autory byli prostí 

občané malebně položené osady. Mnoho knih by se dalo napsati z té 

nevyčerpatelné látky, zajímavé a pestré, smutného i veselého obsahu, 

dávající podnět k přemýšlení, hloubavosti a tiché filosofii. 

Soutěsky mezi chalupami, přiorané meze, můstky přes silnici, 

honosné i zanedbané štíty, zahrady a zahrádky, studny s rumpály, 

jakoby přímky, označující držebnosti, přecházející s generace na 

generaci, s ustálenými zvyky, mravy a povahami, dědičně 

v každičkém rodě. 

Příznačná jsou jejich jména i názvy „po chalupě“, které se zachovaly a 

podnes užívají. 

Idylický je motiv kolem zámku, když zahýří jaro s květy šeříků, akátů 

a kaštanů, které jak smaragdová klenba vedou nás starou branou 

památkou z bývalého opevnění. 

Z jasného počasí s nedalekého farářského pole jest viděti až na 

Boubín. A dole pod školou se zahrady a sady i zahražené pěšinky, 



kudy si mnozí tak rádi nadcházeli. Tam se černá i Pýchův křížek a 

hrbolatá stráň s kyselou travou a mechem. 

Daleko slyšitelné jsou radenínské zvony, jasného, plného zvuku. 

Nejhezčí a nejcennější zvon zrekvírovali za války. Tenkráte, když jej 

rozbíjeli, mnohé oko zaslzelo. 

Svatopluk Čech opěvoval lešetínské zvony, jež slyšet valné hony, ale 

ty radenínské volají daleko, přes hory a doly, zvoní i ve vzpomínkách 

nejsladší skladbou každému, kdo zde žil. 

I kovárny zde máme, Leksovu a Novákovu, i jabloně a štěpy, 

nezbytné kulisy klidné výzdoby uceleného obrazu. 

Blíží se jaro. Přiletí ptáci, započnou polní práce a vesnice ožije 

ruchem v přípravách příštího chleba. 

Obílené chalupy přívětivě se usmějí, jako to slunko, které vyláká 

babičky a děti a první motýly radostných zvěstí, že je krásně na světě, 

i tam u nás v malé jihočeské vísce. 

 

Psáno pro Český jih 16/1938 a 20/1938 


