
   

      Pan Karel Růžička se narodil 13. října 1933 v Plané nad Lužnicí, 

v Jihočeském kraji poblíž husitského města Tábora. V domečku nad 

Hejtmanem žil se svými rodiči a šesti sourozenci. Byl dvakrát ženatý a má dvě 

dcery a dvě vnoučata. 

     Otec Karel (1909) pracoval u hraběte O. Harracha jako kočí, a také stahoval 

dřevo z lesa pana hraběte. Maminka Božena (1908) byla dojička krav na 

hraběcím statku. Za dobré služby a vykonanou práci rodiče pana Růžičky 

dostali v roce 1945 od hraběte Harracha dům.  Zde mají elektrárnu, kterou 

konstruoval Jihočech František Křižík. Elektrárna fungovala do roku 1948.      

Dominantou a okrasou hráze rybníka Hejtman je čtyřsetletý dub. Tatínek se 

dobře znal s prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. Sloužil u něho 

jako pobočník (voják).  

   Pan Karel Růžička začal v roce 1939 docházet do školy v Plané nad Lužnicí. 

Školu zabrali Němci. Děti se pak učily v hostinci u Votočků. Za druhé světové 

války neměli žádnou svobodu. Ve škole byli muži v bílých ponožkách 

s píšťalkou, museli je zdravit Heil Hitler. Pokud neposlechli, muži se s nimi 

prali.   

    Pan Růžička se vyučil zedníkem. Toužil se stát rybářem, ale nevzali ho. 

Pracoval pro Vodní stavby s těžkou technikou (bagrem). Jezdil po světě, 

protože práce nebyla. Strach byl v roce 1939, kdy propukla druhá světová 

válka. Báli se bombardování a hladu. V roce 1948 vstoupil do Komunistické 

strany.  

     Jeho velkou vášní je rybaření a myslivost. Chytil 14 kg kapra a 19 kg sumce. 

Doma sbírá zvířecí trofeje. Již 33 let střílí v Horusicích.  

     Deset let pan Karel Růžička žil v Praze. To se psal rok 1968. Zažil vpád 

sovětských vojsk do Prahy. Nezapomenutelný a hrůzostrašný zážitek má 

v paměti z ledna 1969. Pracoval u Národního muzea a bagroval metro. Byl 

deset metrů u hořícího Jana Palacha na Václavském náměstí. Jeho kamarád 



Pepík na hořícího studenta házel kabát. Zažil nucené práce – Pomocné 

technické prapory (PTP).  

  Poblíž domu má chatu kamarád, herec Karel Heřmánek. Rád vzpomíná na 

herce Rudolfa Hrušinského, který se v Plané nad Lužnicí seznámil se svou 

manželkou Evou Koubovou, rodačkou Plané. Vášní pana Hrušinského bylo 

také rybaření. Další známý herec, který žil ve volném čase v Plané, byl Josef 

Kemr. Na jeho památku stojí u dráhy v Plané nad Lužnicí opravená kaplička.  

Těžké to bylo v roce 2002 - povodně v Plané nad Lužnicí.  

Životní krédo pana Růžičky: „Nenechme si vzít svobodu!“        

 


