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 750. výročí založení Sudoměřic na Moravě 
 7. a 8. července jsem měl tu čest se společně s B. Zemanem a N. Homolou zúčastnit oslav 750. výročí 
založení obce Sudoměřice na Moravě.  Oslavy byly pěkně připravené. Sudoměřičtí uspořádali krásnou výstavu 
z dějin obce, vydali obsáhlou publikaci „Sudoměřice – dějiny obce“ a připravili bohatý kulturní program.  

 Došlo i na odhalení sochy zakladatele Sudoměřic – Sudomíra z rodu 
Tvrdišovců. O spolupráci při tomto aktu požádal pan starosta Stanislav 
Tomšej kromě autora sochy pana Vašíka z Lidéřovic i starostu ze Sudoměřic 
u Tábora Františka Mikulandu a mě. Při odhalování sochy zakladatele 
Sudoměřic tak všechny Sudoměřice symbolicky „táhly za jeden provaz“.  
 Velkolepý byl program v zahrádkářském areálu ve Starém potoku. 
Zhlédli jsme vystoupení krojované mládeže, poslechli si písničky 
sudoměřického rodáka Jana Míši v podání sboru sudoměřických seniorek a 
pak k poslechu i k tanci hrála dechová hudba Mistříňanka.  Po bohatém 
občerstvení došlo i na ochutnávku místních vín. Ke koštování bylo 
připraveno přes 300 vzorků, ale přes veškerou snahu jsme všechny ochutnat 
nedokázali.  
 V neděli nás ještě čekala děkovná Mše svatá a po slavnostním obědě 
jsme vyrazili na dlouhou cestu k domovu. 
 Chtěl bych touto cestou sudoměřickým poděkovat za pozvání na  
oslavy založení obce a popřát jim dlouhý a spokojený život v jejich krásné 
obci. Věřím, že brzo najdeme příležitost jak jim pozvání oplatit. 

 

 Videa z oslav 750. výročí založení 
obce Sudoměřice na Moravě si můžete 
prohlédnout na internetu na serveru 
YouTube.  St. Houdek 
 

 

Vydává obec Sudoměřice u Bechyně 
IČO: 252964 

Jihočeská vesnice roku 1999 
 

Ročník  2012    číslo: 4     vydáno: 10. srpna    MK ČR E 17304 

 Tatrmanské léto 
 Od 13. 7. do 22. 7. proběhla v Sudoměřicích celá řada akcí v režii sudoměřických Tatrmanů. Jako třradičně to byl 
Keramický seminář, Hlasový seminář a Divadlo na návsi. V sobotu 21. 7. přibyl k tradičním akcím ještě řemeslný jarmark 
organizovaný společně s MAS Lužnice a hostina, kterou uspořádali účastníci seminářů i pro veřejnost.  
Na straně 7 naleznete dva ohlasy na Divadlo na návsi. K ostatním akcím se vrátíme v příštích číslech zpravodaje. 

Bežerovická pouť 
 
 
 
 
 
 
 

V sobotu 29. 9. 2012 se koná 
Svatováclavská pouť v Bežerovicích. 

V 1500 bude v kapličce sloužena 
 poutní Mše svatá a po ní bude 

následovat již tradiční  
sousedské posezení. 
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Ø 1 
 
26. června 2012 
 
Zastupitelstvo obce  schválilo:  

Ø Závěrečný účet obce za rok 2011 bez výhrad. 
Celkové příjmy v roce 2011 byly 12,483 milionu 
Kč a celkové výdaje činily 19,387 milionu Kč. 
Rozdíl mezi příjmy a výdaji byl pokryt prostředky 
z minulých let a úvěrem ve výši 5 milionů Kč. 

Ø Rozpočtovou změnu č. 2/2012. 
Ø Přijetí daru ve výši 20.000,-Kč od firmy Rumpold. 
Ø Dar ve výši 10.000,-Kč TJ Sokol Sudoměřice u 

Bechyně.  
Ø Dar ve výši 10.000,-Kč občanskému sdružení 

Tatrmani Sudoměřice u Bechyně. 
Ø Dar ve výši 14.000,-Kč SDH Bechyňská Smoleč. 
Ø Prodej pozemku č. 148/1 v kú. Sudoměřice u 

Bechyně panu Falátovi a paní Dzurové z Bechyně 
do podílového vlastnictví na stavbu rodinného 
domu dle pravidel pro prodej stavebních pozemků. 

Ø Prodej pozemku č. 148/8 v kú. Sudoměřice u 
Bechyně manželům Kodadovým z Bechyně do 
společného jmění manželů na stavbu rodinného 
domu  dle pravidel pro prodej stavebních pozemků. 

 
Zastupitelstvo obce  zamítlo: 
Ø Žádost Lidového spolku péče o válečné hroby o 

povolení sondáže a případné exhumace hrobů 
německých vojáků na sudoměřickém hřbitově. 

 
Zastupitelstvo obce projednalo/ vzalo na vědomí: 
Ø Informace o postupu prací na dopravních 

opatřeních v obci dle plánů firmy ČEZ. 
Ø Hospodaření obce za období  1 - 5/2012. 
Ø Plány na opravu úřadovny v Bechyňské Smolči. 
  
  

   

       Příští schůze zastupitelstva obce se koná v 
úterý 28. 8. 2012 v 1800 hodin v zasedací síni 
Obecního úřadu v Sudoměřicích. 

Program: 

Ø Hospodaření obce v roce 2012 
Ø Rozpočtová změna č. 3/2012 
Ø Prodej pozemků 
Ø Různé 
 

Veškerá jednání zastupitelstva jsou veřejná a na 
všechna jste srdečně zváni. 

Sudoměřický zpravodaj 
MK ČR E 17304, občasník, vydává Obec Sudoměřice u Bechyně,  
IČO 00252964. Příští číslo vyjde v říjnu 2012.  
Uzávěrka 20. 9. 2012. Doručováno všem občanům obce 
Sudoměřice u Bechyně.Redakční rada uvítá jakýkoliv příspěvek a 
námět na zlepšení vzhledu a obsahu zpravodaje.  
  Tel: 381211132,   e-mail: obec@sudomerice.cz   

www.sudomerice.cz 

 
 
 
 
 

Nabídka pronájmu 
 
 

TJ Sokol Sudoměřice u Bechyně nabízí k 
pronájmu prostory restaurace v budově 
sokolovny v Sudoměřicích u Bechyně.  

 
Termín pro podání nabídek pronájmu 

je do 24. srpna 2012. 
 

Bližší informace 
 ( 381 211 132 

 

  
 
 
 
 
 
 

V neděli 12. srpna se koná v Dobronicích u 
Bechyně velká pouť.   

V sobotu i v neděli budou přístupné  
všechny pouťové  atrakce. 

V  sobotu od 20 hodin začíná  Pouťová 
taneční zábava – hraje Zelená šestka 

V neděli od 14 hodin bude mše  
v místním kostele. 

Zváni jsou všichni, malí i velcí. 
 

Pouť 
v Dobronicích 
 

mailto:obec@sudomerice.cz
http://www.sudomerice.cz
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Paris 2012 
 

 Letos jsme se již po 
čtvrté zúčastnili letního 
tábora mladých hasičů, od 
25. do 29. července, 
v Suchdole nad Lužnicí 
v kempu Paris. 

Celé čtyři dny jsme 
řešili záhadu vykradení 
Buquoyské hrobky. Při naší 
cestě jsme plnili různé 
úkoly, šifry, hádanky a 
nevyhnuli jsme se ani 
několikakilometrovému 
pochodu. Poslední noc jsme 
Buquoyskou záhadu vyřešili 
a ztracený poklad našli. 

Počasí nám přálo, a 
tak jsme mohli dovádět i u 
vody. 

Letní tábor jsme si 
užili a těšíme se na další! 

 
 
 

 S blížícím se školním rokem zvou hasiči mezi sebe nové členy. 
První schůzka pro zájemce z řad dětí školního věku se uskuteční 
v pondělí   3. září od 1630 hodin před hasičárnou. 
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Sbor dobrovolných hasičů Sudoměřice u Bechyně 
pořádá  25. srpna 2012 

veřejné hasičské cvičení s tradičním pečením prasete, 
na které jste co nejsrdečněji zváni. 

 

Cvičení se uskuteční na návsi  v Sudoměřicích,  
sraz účastníků je ve 1400 hod.     

K povzbuzení dobré nálady je zajištěna živá hudba. 
K zahnání hladu a žízně je připraveno bohaté občerstvení. 

 
 

Kouzelná noc 
 

Kouzelná noc se koná 1. 9. 2012 od 2100 hodin. 
Sraz na hřišti u hřbitova v Sudoměřicích u Bechyně 

 za každého počasí. 
Děti do 14 let jen v doprovodu dospělé osoby. 
Přijďte vyzkoušet svou odvahu a najít poklad. 

Bližší info S. Růžičková, e-mail: galea.g@seznam.cz 
 

mailto:galea.g@seznam.cz
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Školní akademie 
 Dne 25. 5 2012 se uskutečnila 

tradiční školní akademie, letos s názvem  „Letem 
světem“.  

Do nově opravené sokolovny přišlo jako vždy 
mnoho diváků. Svým potleskem odměnili všechna 
vystoupení, kterých byl letos opravdu velký počet. 
Střídala se čísla taneční, mluvená, pěvecká, nechyběla 
ani hra na hudební nástroj.  

 Večer uplynul v příjemné náladě a byl 
zakončen slavnostním vyřazením žáků 9. ročníku. 
  Mgr. Kristýna Kvardová 

  
Návštěva divadla 
 17. 5. celý druhý stupeň vyrazil do 

Tábora na divadelní představení „Pedrolínův sen“.  
 Dílo vycházející ze základů renesančního 
divadla bylo pro děti neobvyklé svým  ztvárněním, kdy 
výstupy herců  přesně doprovázel hudební  doprovod a 
přehnané barevné masky dokreslovaly charakter 
jednotlivých postav.  Lehce bláznivá komedie o tom, 
jak si Kolombína vybírala ženicha, se zařadila k těm 
vystoupením, která si divák zapamatuje na dlouhou 
dobu. 
 11. 6. žáci I. stupně zhlédli v táborském 
divadle představení „Hurvínkova dobrodružství“. 
Setkali se s oblíbenými postavičkami Hurvínka, 
Spejbla, Máničky, tety Kateřiny a psa Žeryka. 
Představení se dětem líbilo, odcházely spokojené.  
  Mgr. Kristýna Kvardová  a  
  Mgr. Jana Jánová 

 
Výlet I. stupně 
 Dne 4. června navštívili všichni žáci   

I. stupně „pohádkovou zahradu“ manželů Konečných 
v Hodovízi u Plzně. 
 Seznámili se zde s vílami, skřítky a jinými 
pohádkovými bytostmi, které paní Konečná vytváří 
z přírodnin a jiných dostupných materiálů. Celou 
zahradou děti provázel Matěj Konečný, žák  
5. ročníku, jenž o všech postavičkách poutavě 
vyprávěl.  
 Všichni si odváželi pěkné zážitky a fotografie, 
které jim budou výlet připomínat.   
  Mgr. Vladimíra Antonínová 

 
Přátelské setkání 
 12. června jsme na naší škole přivítali 

děti z Dětského domova ve Volyni. 
 Žáci 5. ročníku si pro ně nejprve přichystali 
krátké kulturní vystoupení. Poté se všichni společně 
vypravili na hřiště, kde sehrály dva týmy přátelské 
fotbalové utkání. 
 Děti i pedagogové strávili pěkné dopoledne, 
navázali nová přátelství a vyměnili si mnoho 
zkušeností. Celá akce byla ukončena vzájemným 
předáním drobných dárečků. 
  Mgr. Vladimíra Antonínová  

Výlety II. stupně 
 Ve dnech 7. a 8. června se 

uskutečnily školní výlety 2. stupně. Oproti loňskému 
roku měly jednotlivé třídy svůj vlastní program. 
 

6. a  8. ročník:  
1. den - cesta lodí z Purkarce na Hlubokou a 
vorařské muzeum 
2. den -  bowlingový turnaj v Bechyni 
 

7. ročník:   
1. den - historickonaučná procházka Bechyní a 
bowlingový turnaj 
2. den - ZOO Větrovy Tábor 
 

9. ročník:  
1. den - muzeum motocyklů a multimediální 
expozice v pivovaře České Budějovice 
2. den - paintball v Táboře 

   Mgr. Kristýna Kvardová 
 
Výlet dětí z mateřské školy 
Letos jsme navštívili Krokodýlí ZOO v 

Protivíně, kde jsme viděli největší evropskou kolekci 
22 druhů krokodýlů a líheň s vejci a malými 
krokodýly. Potom jsme jeli na předem domluvenou 
kamarádskou  návštěvu do mateřské školy v Protivíně, 
kde se děti nasvačily a pohrály na zahradě. 
 V jedenáct hodin na nás už čekaly víly v 
pohádkové kovárně v Selibově. Kromě víl se tu děti 
setkaly s vodníkem, Červenou Karkulkou, princeznou, 
čerty a dalšími pohádkovými postavami. V pohádkové 
dílně si namalovaly sádrovou plastiku, kterou si 
odnesly na památku domů. 
 Na konci celé pohádkové prohlídky čekalo děti 
ještě hledání pokladu. Při hledání ovšem musely plnit 
úkoly, jak už to v pohádkách bývá. Poklad se nám 
naštěstí získat podařilo, i přesto, že ho hlídali strašliví 
čerti. Na zahradě kovárny se děti ještě naobědvaly a 
pak  už na ně čekala jen cesta zpátky do školky.  
 Děti byly spokojené a myslím, že se jim výlet 
líbil. Krokodýly i kovárnu můžu doporučit i jako 
rodinný výlet.                                                                   
 

                                                                                                                             
    Lenka Marešová 
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 Šestsetšedesát  a  nebo  dvacet tři ? 
 (Lehké letní  rozjímání o počátku jedné vesnice) 

 Dnešní  příspěvek, který začíná jakousi podivnou otázkou, si jistě žádá vysvětlení. To 
první číslo  to je počet let, které letos Sudoměřice  dělí od  prvního písemného zápisu, nebo také 
objevení se v knihách a seznamech. A to druhé číslo si objasníme až na samém konci  dnešního 
příspěvku, který bych chtěl věnovat  té nejstarší sudoměřické historii. A možná, že by se dalo 
sáhnout  ještě hlouběji do historie. To se ještě uvidí. 
 Tak to je tedy Sudoměřicím už hezkých  660 let. Také je to hezké číslo, dvě šestky a nula. Jestlipak je to 
ale skutečná pravda?  Ono se lehce řekne  šestsetšedesát, ale kdo to pamatuje, kdo to potvrdí a je možno toto číslo 
brát  za skutečnou  a pravou pravdu? Psát tehdy uměl málokdo,  číst  a počítat, to bylo také tak.  To se potom 
snadno všechno plete, snadno se posouvají mezníky  doby a letopočty, tu o deset, tu o dvacet let. Vy, co přijdete 
potom, vy si věřte nebo nevěřte. Jak kdo chcete.  
  Určitě Sudoměřice mladší nebudou, spíše starší. Vždyť i v tak dávných dobách už existovalo něco 
podobného jako nyní a to bylo  osvobození od daní a poplatků pro novousedlíky na určitou dobu. Bývalo to 
obvykle na dobu dvaceti let, někdy i déle, to když  byly  opravdu špatné podmínky (nemoci, války a neúrody). 
S určitostí  můžeme tedy tvrdit, že Sudoměřice byly založeny  již někdy kolem roku 1320 – 1330. V prvním 
zápisu  o Sudoměřicích, v roce  1352, totiž stojí doslovně: „Vyšehradská kapitula vybírala papežské poplatky ve 
„STARÉ“ vsi  Sudymirszicze“. A to  stará ves  se neví, jaké  stáří to vlastně bylo, co tou starou vsí bylo myšleno. 
 V roce 1320 vydává král český Jan Lucemburský  nařízení k opevnění  města Bechyně. Při tom se 
podivuje, jak málo jsou jižní Čechy a oblast  bechyňská  osídlené. Doporučuje  kolonizovat  území a  osazovat 
nové vesnice. Při troše fantazie si představme,  jak se  kolonizační komise ubírá od Bechyně založit Sudoměřice. 
Vpředu sám  zakladatel Sudomíř opíraje se o dlouhou hůl a za ním  komise alespoň tříčlenná. Proč tříčlenná? No 
jeden nese  sešit na psaní, jeden metr na měření a ten třetí  svačinu. Jdou kolem Lužnice  až do Čermáku a pod 
Liškami  řeku přebrodí. No nedivme se, mosty tenkrát ještě nebyly. A muselo to být v srpnu, to se nechá  pod 
Hutěmi řeka přebrodit, to je nízký stav vody (vím to z vlastní zkušenosti). Po  polní cestě dojdou do Bežerovic. Ty  
již tehdy byly. První zmínka o nich je z roku 1320. Na návsi se napijí  čerstvé vody  z obecní studny a hajdy  
směrem k oboře. Proderou se křovím kolem  Železného a uvidí krásný lužní  úval s potůčkem a  uprostřed  návrší. 
Tam se Sudomíř vydrápe, posadí se na balvan, utře  zpocené čelo a praví: tady vyměřte ves,  pěkně velkou, sedum 
gruntů na  jihu, sedum na severu, pět na východě a dva na západě. A v jednom ať je hospoda, to vám povídám! A 
jaké bude mít jméno  pane donátore, pravili komisaři? Odpovědi se však nedočkali, protože zakladatel si dal pod 
košatou lípou  šlofíčka. A tak se  jméno nehledalo ani podle  polohy, ani podle krajiny, ale dali jméno  po spícím 
Sudomířovi – Sudoměřice. Tak to bylo něco z bujné fantazie, ale možná, že to tak skutečně bylo. Kdož ví.  
 Tak tu tedy máme vesnici, v ní  obyvatelstvo,  a to velmi činorodé, neb hned začalo stavět kostel. Některé 
písemné  prameny  uvádí  rok 1354, jiné 1364 a jiné zas 1384. To byl kostel skutečně dostaven  a zasvěcen  Všem 
svatým. A protože zakladatel nelenil, tak založil  o pár let později  Blatec  a Černýšovice a hned na to Černice a už 
tu byl farní obvod  a kostel se stal farním. To bylo v roce 1409. Kostel, postavený z kamene a malty  v gotickém 
slohu, s novou omítkou, se dobře vyjímal mezi dřevěnými doškovými chaloupkami sedláků a chalupníků. Aby  
měl dosazený  pan farář z čeho žít, dostala fara do vínku hned  lán polí (18 ha) a lesy (7 ha) a hospodu v jedné 
z chalup,  postavených za kostelem, ve které se čepovalo pivo z bechyňského pivovaru. Abych nezapomněl, 
statky za kostelem východním směrem dostaly za povinnost obdělávat farská pole a za to měli sedláci lacinější 
pivo a tato část obce se nazývala dlouhou dobu – Farářov. Tato povinnost i název zanikly až v sedmnáctém století. 
 Tak to bychom měli něco o začátku obce, trochu fantazie o jejím založení, pár skutečně doložených dat a 
strohá fakta. A nyní  kde je  těch dvacet tři a co to je? Podle genealogických průzkumů se počítá, že za dvěstě let 

se vystřídá  sedm generací.  My počítáme  stáří naší obce na   
šestsetšedesát let a tak pouhým jednoduchým   početním úkonem 
zjistíme, že se  za tuto dobu  vystřídalo asi  dvacet tři generací našich 
předků. To je úctyhodná řádka  sedláků a selek, chalupníků, podruhů,  
řemeslníků a také horníků a uhlířů, kteří  v Sudoměřicích žili a tvořili 
historii. Také obrovské množství osudů, ať již veselých nebo 
smutných,  a hlavně velká  vytrvalost a trpělivost a chuť k často 
nelehkému životu. Snaha postoupit  kupředu až do naší současnosti.  
Děkujeme  všem těm třiadvaceti předchozím  generacím  za to, co  pro 
Sudoměřice  udělaly a popřejme  těm dalším třiadvaceti  generacím, 
které  určitě přijdou, aby se jim v Sudoměřicích dobře žilo.  
 
  S trochou fantazie  vzpomenul výročí založení obce  a 
objasnil  ta nejstarší známá fakta o Sudoměřicích  obecní kronikář 
     František Stach 



6 

 
 Týden knihoven 2012 
 V prvním říjnovém týdnu proběhne opět celostátní akce na podporu 
četby a knihoven - Týden knihoven. Letos již 16. ročník, pod názvem  
Čti, žij zdravě! 
 Na děti z mateřské školy bude čekat v knihovně Pejsek a kočička, 
kteří je hravou formou seznámí s prostředím a pravidly knihovny. A také mají pro ně připravený 
Pohádkový kolotoč, na kterém se mohou „zatočit“ do různých pohádek.  
 Pro prvňáčky je připraven program „Poprvé do školy – Poprvé do knihovny".   Seznámí se s 
prostředím knihovny, jak využívat služby knihovny, jak si správně vybrat knihu podle druhu a žánru. 
Také na ně bude čekat Pohádkový kolotoč. 
 Starší děti a ostatní návštěvníci knihovny si mohou vyzkoušet vyhledávat knihy v elektronickém 
katalogu naší knihovny a dále pak uplatnit své znalosti v testu „Vynálezy, které změnily svět“. 
 Děti, ale i dospělí, kteří nejsou ještě našimi čtenáři a chtěli by se jimi stát, se mohou v tomto 
týdnu zaregistrovat bezplatně.          L. Marešová 
 

 
 
Memoriál Vendelína Varačky  
V sobotu dne 28. 7. 2012 proběhl v Sudoměřicích tradiční fotbalový turnaj Memoriál 
Vendelína Varačky. Turnaje se zúčastnila mužstva TJ Březnice, FC Bechyně, ZD Vlastiboř 

a SK Větrovy. V prvním utkání překvapivě podlehlo A mužstvo Březnice sousední Bechyni vysoko 4 : 0, 
a tím poslalo B mužstvo (Sudoměřice) 
pouze do boje o 3. místo. V druhém utkání 
si vybojoval finále tým Větrov, když porazil 
Vlastiboř těsně 3 : 2. Domácí tým, hrající 
pod Březnicí B, vybojoval po dobrém 
výkonu 3. místo a porazil Vlastiboř 4 : 1. Ve 
finálovém utkání se diváci branky 
nedočkali, a tak přišly na řadu pokutové 
kopy. V těch se přiklonilo štěstí na stranu 
SK Větrovy, tudíž si odvezli pohár za první 
místo. Nejlepším střelcem turnaje se stal 
místní hráč Jiří Michalec, který vstřelil v 
utkání o bronz dva góly. Nejlepším 
brankářem byl vyhlášen bechyňský Makal. 
Celý turnaj řídili zkušení rozhodčí  Karel 
Třešňák, David Císař a Pavel Kopáček.   V.O. 

 
BALÓNTATRMANIÁDA   

POZOR, ZMĚNA! 28. -  30. ZÁŘÍ 
 

Setkání přátel lehkého humoru nejen při stavbě 
modelů teplovzdušných balónů. 

 

Tatrmani a ostatní případní zájemci se vrátí v čase  
a opět se po létech pokusí z papíru a lepidla  

stvořit modely horkovzdušných balónů 
 a jiných létavců. 

Úspěšně slepené objekty po té vypustí k nebi 
 na louce za vsí. 

 

Zájemci o tvoření létajících objektů se mohou hlásit 
na telefonním čísle 604 791 721 

 
Letos bez velkých balónů 

LIDOVÁ ŘEMESLA  podzim 2012 
   

RUČNÍ VÝROBA PAPÍRU 
 lektor Lenka Houdková – 22. září 

 
VÝROBA VITRÁŽÍ TECHNIKOU TIFANY 

  lektor Petr Švamberg – 20. říjen 
 

VÝROBA CHLEBOVÝCH OŠATEK 
 17. listopad 

 
ADVENTNÍ VAZBA  

lektor Eva Houdková – 1. prosinec 
 

VÝSTAVA PRACÍ – POSEZENÍ U PUNČE 
 2. prosinec 

 

Bližší informace: 
  Eva Houdková tel:721 046 743, nebo 381 213 508 

Petra Brůčková tel: 381 212 449, 732 705 106 
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Proč jezdím rád do Sudoměřic na Divadlo na návsi 
Základní odpověď je jednoduchá. Protože mám divadlo rád. Tohle suché konstatování se sluší alespoň 

trochu rozvinout. Měl jsem v minulosti to potěšení, vidět na sudoměřické návsi taková galapředstavení, jakou byla 
například Duhová kulička. S výpravou, za kterou by se nemuseli stydět profesionálové, a s hereckými a 
artistickými výkony stejné úrovně. Nebo před pár lety strhující Goldoniho Vějíř v podání Táborských 
divadelníků. A proto jsem se letos moc těšil na páteční vystoupení pánů Vojty Vrtka a Jana Brůčka a sobotní 
Mirandolinu Táborských. Dalším upřesněním je jeho část určená dětem. Měl jsem letos naplánováno, že 
přijedeme nejen s ženou, ale i s oběma vnoučaty. Tak jako v životě, častěji než by si člověk přál, vše dopadlo 
jinak. Mé ženě ne dosti šťastně vyjmutá osmička vpravo dole způsobila, že jsem musel přicestovat sám a jen 
s vnučkou a musel oželet jak Kejklířské divadlo, tak i Mirandolinu. A tudíž jsem z letošního programu viděl jen ty 
odpolední pohádky. A musím vyjádřit jen a jen chválu. Táborský dorost sehrál tu sobotní s elánem slušícím mládí 
a nedělní Perníková chaloupka nezůstala pranic dlužna pověsti, která Třeboňské předcházela. 

Existuje však ještě jeden důvod. Mám tuhle část naší země v oblibě. Poznali jsme jej s ženou v době, kdy 
zámeček v Černicích vlastnila a zvelebila pražská Stavební fakulta. Poznali jeho okolí jako kraj s lesy plnými hub, 
borůvek a cest, po kterých se projet na kolech je čistá radost. Při jednom z týdenních pobytů jsme měli to štěstí, 
pobývat v Černicích právě v čase, kdy v Sudoměřicích bylo divadlo. A tam jsem se poznal s těmi, bez kterých by 
téhle unikátní a dlouhodobě opakované akce nebylo. A přijet do Sudoměřic a potkat se s nimi, to je další důvod, 
proč si na Sudoměřické Divadlo na návsi dělám rád čas. 

Na závěr ještě jedna drobnost. Na webových stránkách Sudoměřic u Bechyně je uvedeno, že v obci žije 
650 obyvatel.  Na fotografii, kterou 
přikládám, jsem napočítal sedmdesát 
diváků sledujících Perníkovou 
chaloupku. Připočítám-li i sebe a 
položím-li si otázku, kolik návštěvníků 
by muselo sledovat divácky stejně 
úspěšné představení v Praze, docházím 
k číslu 140.000 diváků. Rekordně 
navštívenou kulturní událostí v Praze 
byl koncert Rolling Stones, na které se 
v srpnu 1995 přišlo na Strahovský 
stadion podívat „jen“ 130.000 
posluchačů. Divadlo na návsi je tudíž 
úspěšnější. A já už se teď těším na jeho 
další ročník!  Karel Trtík 

 
 Divadlo na návsi 2012 
 Již tradiční divadelní festival Divadlo na návsi potěšil o víkendu 20. – 22. 7. 
2012 nejen obyvatele Sudoměřic u Bechyně. Festival odstartovalo v pátek večer 
nápadité představení Kejklířského divadla pánů Vojty Vrtka a Jana Brůčka Ať žije 
Kocourkov! Myslím, že vydařenější zahájení jsme si ani nemohli přát. Sobotní 
představení byla obě v podání táborského divadelního souboru – odpoledne sehráli 
pohádku pro děti Měla babka čtyry jabka a večer Mirandolinu.  

 Divadelní sobotu zpestřil řemeslný jarmark, 
na kterém své výrobky prodávali regionální výrobci. 
Návštěvníci si tak mohli koupit proutěné košíky, 
keramiku, dřevěné hračky i nejrůznější šperky.  
Jarmark vystřídala hostina účastníků keramického 
semináře, kteří tak chtěli pohostit místní i přespolní návštěvníky sudoměřické 
návsi.  
 V neděli celý festiválek ukončil Spolek třeboňského loutkového divadla 
se svou Perníkovou chaloupkou, která sklidila obrovský ohlas nejen u 
nejmladších diváků.  
 Ač to vypadalo, že počasí nám příliš přát nebude, nakonec vše dobře 
dopadlo a mohli jsme si společně s návštěvníky vychutnat krásný víkend na 
sudoměřické návsi. Děkuji tímto všem zúčastněným a  milovníky divadla a 
příjemného prostředí pod širým nebem zvu na příští ročník Divadla na 
návsi opět spojeného s řemeslným jarmarkem.  

           Lenka Houdková 




