
Rudolf Andrle 

Pan Rudolf Andrle se narodil 3. října 1943 v Klatovech. Jeho matka Božena Andrlová, 

rozená Hulcová, byla v domácnosti a jeho otec Rudolf Andrle st. pracoval jako úředník ve 

velkoobchodě s potravinami. 

Když byly panu Andrlemu tři roky, rodina se odstěhovala z Klatov na Železnou Rudu 

a o dva roky později na Hamry, kde jeho otec provozoval obchod se smíšeným zbožím. Na 

Hamrech začal pan Andrle chodit v roce 1949 na základní školu a narodila se zde jeho mladší 

sestra Dana.  

Z Hamrů se pak v roce 1950 rodina přestěhovala do Nýrska, kde otec pracoval jako 

vedoucí největší místní prodejny potravin. V té době ještě neexistovala televize a lidé se 

scházeli a bavili jinak. Odreagováním pro ně bylo místní lesní ochotnické divadlo, ve kterém 

maminka pana Andrleho hrála, a jeho tatínek pomáhal v zákulisí. V Nýrsku pan Andrle prožil 

krásné dětství a také dokončil základní školu.  

Z důvodu špatného politického posudku ale nemohl jít studovat na střední školu, a 

proto v roce 1957 nastoupil na dva roky na odborné technické učiliště do Častolovic, které 

ukončil závěrečným třetím rokem na učilišti v Plzni, kde se v roce 1960 doučil chladírenským 

mechanikem. Poté začal pracovat v Kovopodniku města Plzně. 

Jeho rodiče v této době pracovali jako vedoucí v nýrském hotelu Koruna. V roce 1960 

se pak rodina vrátila do Klatov, kde oba rodiče postupně pracovali jako úspěšní a oblíbení 

vedoucí v mnoha klatovských prodejnách potravin a lahůdek. 

Při zaměstnání v Kovopodniku začal pan Andrle navštěvovat večerní střední 

průmyslovou školu strojnickou v Klatovech, aby si doplnil středoškolské vzdělání. V roce 

1963 pak nastoupil na dvouletou vojenskou službu do Janovic nad Úhlavou, kde sloužil u 

radistů. Krátce po jejím skončení se seznámil se svou budoucí manželkou Ludmilou, roz. 

Hoffmanovou, která pracovala jako zdravotní sestra. V roce 1966 se vzali a pan Andrle 

úspěšně odmaturoval.  

V roce 1968 se jim narodila první dcera Gabriela a v roce 1971 druhá dcera Kateřina.  

V Kovopodniku, který se postupně přejmenoval na Průmyslový podnik města Plzně, 

byl zaměstnán až do roku 1991. V tomto roce začal podnikat. Založil firmu R.A. Servis 

chladicí technika, která se zabývala prodejem a servisem chladírenského zařízení.  

O rok později, v roce 1992, společně se svou starší dcerou a svými rodiči, kteří tou 

dobou již byli v důchodu, založil Cukrárnu u Andrlů, která původně sloužila jako vzorková 

prodejna chladicího zařízení. Jako cukrárna s vlastní výrobnou cukrářských výrobků funguje 

dodnes a v současné době v ní pracují obě jeho dcery.  

Nyní je pan Andrle v důchodu, rád fotí, setkává se s přáteli a užívá si své zahrádky.  

 


