
Zápis       

 Vycházka   s  názvem  ZA OSKAREM NEDBALEM, která se uskutečnila v neděli 

25. března 2012, se opravdu vydařila. Skupinu  27 pěších turistů, kteří přijeli vlakem do 

Sudoměřic  u Tábora, vítalo  nejen sluníčko, ale i vedoucí cvičitel Pavel Schwarz. Všechny 

seznámil s trasou a časovým rozvrhem a rozdal tištěné povídání o pobytu Oskara Nedbala na 

zámečku Kamenná Lhota, které připravila Jaroslava Vosátková. J.  Vosátková seznámila 

skupinku turistů se zúčastněnými členy MSON a přiblížila program.  

Cesta  příjemným lesem dovedla skupinu k zřícenině  Starý Zámek - Borotín, kde jsme 

byli pozváni do objektu původního  velkostatku.  Jeho současný majitel Ing. Milan Tejnor 

pověřil pí  tajemnici MU Borotín, aby nám vysvětlila jeho záměr statek obnovit a přestavět v 

část ubytovacího i provozního zařízení. Mohli jsme nahlédnout i dovnitř prostoru, kde jsou 

mimořádně zachovalé původní klenby. Zpracovaný projekt je dlouhodobý a budeme  majiteli 

přát, aby se realizace zdařila.  Krásná krajina s výhledem a  milým prostředím  by si 

zasloužila,  aby zde byla možnost ubytování a občerstvení. 

    Pěší skupina pokračovala cestou  přes Borotín do Kamenné  Lhoty, kde nás očekával 

starosta  Ing. Brož. Vedoucí  hospůdky Na Plevníku  měl pro všechny připraven guláš 

a  nápoje.  Před obědem jsme byli seznámeni panem starostou s historií i se záměry Borotína, 

všichni obdrželi informační materiál. O činnosti MSON hovořil pan Jan Setunský a další 

informace doplnil pan Karel Daňhel s pozváním na připravované koncerty.  Pan Martin Polák 

obšírně uvedl  rodinu Polákovu a její  působnost na zámečku. Své vyprávění 

doplnil  přehrávkou árií z operety Polská krev.  Po obědě se ujal společnosti pan Čejka a při 

procházce  parkem kolem zámečku zavzpomínal na dobu, kdy zámeček vlastnila jeho 

rodina. Bohužel nebylo možné podívat se dovnitř. Majitel Dr. Buben  se omluvil, jeho 

manželka vážně onemocněla.  

  Bylo to velice milé setkání a zavzpomínání na  Oskara Nedbala v místech, které pro 

něj bylo  inspirující i vytvořením klidu pro jeho náročnou práci. Účastníci ocenili možnost 

pročíst si vzpomínky na jeho život od Ladislava  Nováka. Skupina pěších turistů pokračovala 

cestou kolem rybníku Šebor  na nádraží v Sudoměřicích u Tábora. Ostatní se  rozjeli domů. 

Starosta Ing. Brož projevil radost nad tím, že krásná oblast kolem Borotína, která je turisticky 

málo známá, se těší zájmu KČT i MSON v rámci podpory turistického ruchu. 

    Zapsala Jaroslava Vosátková (členka MSON) 26. března 2012 

 


