
Pan Lednický – životopis 

Karel Lednický se narodil 13. 11. 1942 ve Vizovicích (městečko s cca 4 000 obyvateli). 
Dětství prožil v rodině drobného živnostníka, malíře pokojů a natěrače. Maminka byla 
v domácnosti. Má dvě mladší sestry.  
Školní docházku ukončil závěrečnými zkouškami, potom pokračoval tři roky na 
„jedenáctiletce“ (1957 - 1960), kterou ukončil maturitou. Jeho zájmy byly atletika, sportovní 
gymnastika a hra na housle. 
Byl zasažen politickými změnami v roce 1948, kdy se během měnové reformy znehodnotily 
vklady rodičů na rodinný domek. Otec byl nucen ukončit živnost a začal pracovat 
v komunálním podniku. Životní úroveň rodiny se třemi dětmi se snížila. 
Úspěšně složil přijímací zkoušky na VŠ elektrotechnickou, ale kvůli kádrovému profilu „silně 
nábožensky zatížená rodina“ nebyl přijat. 
Absolvoval dvouleté nástavbové studium na Střední průmyslové škole spojové techniky 
v Praze (1960 – 1962), které ukončil maturitou z odborných předmětů. 
Nastoupil na „umístěnku“ na spojové pracoviště v tehdejším Gottwaldově (nyní Zlíně).  
Byl na základní vojenské službě v Litoměřicích u speciálního útvaru (1962 – 1964), jeho 
kádrový profil tam kupodivu nehrál roli a stal se podporučíkem. 
Sloužil ve spojích v Uherském Hradišti. 
V roce 1965 se oženil a přešel na služebnu v Praze, opět (kupodivu) na pracoviště určené 
jako důležité pro případ války. 
Bydlel v Roztokách u Prahy v domě manželčiných rodičů. V roce 1966 se jim narodila první 
dcera a dalších sedm dětí (4 kluci, 3 děvčata) se narodilo v intervalu cca dva a půl roku po 
sobě. 
Působil jako cvičitel dětí, mladší a starší kategorie chlapců a dívek v tělovýchovné jednotě 
ZRTV. 
V roztockém zámeckém orchestru uplatnil svou zálibu hry na housle. Společnost 
amatérských muzikantů, vedených profesionálním muzikologem, velice obohatila jeho 
rozhled. 
Roku 1968 očekával změny ke svobodnému prožívání náboženské víry, shromažďování a 
projevu názoru. 
V roce 1970 se s rodinou přestěhovali do Písku, posléze koupili rodinný domek se zahradou. 
Pokračoval v celoroční cvičitelské práci s mládeží a letních stanových táborech ve skautském 
duchu. 
Angažoval se ve „skryté“ církvi. Manželka absolvovala katechetický kurz a poznatky z tohoto 
studia uplatňovala při náboženském vedení vlastních dětí i dětí přátel. 
Navázání bližších kontaktů s kongregací Salesiánů Dona Boska velice pozitivně dodneška 
ovlivňuje jejich život. 
Jáhenstvím se začal zabývat na výzvu tehdejšího biskupa Vlka. Studoval na teologické fakultě 
v Budějovicích. Od roku 1990 provozoval duchovenskou službu v píseckém vikariátu. 
Nyní péče o syna s roztroušenou sklerózou úplně vyplňuje jeho čas. 


