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Zastupitelstvo města 

Ve středu 15. prosince se od 15 hodin 
uskuteční ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Strakonice čtrnácté veřejné zasedání 
Zastupitelstva města Strakonice. Program 
bude zveřejněn ve vývěskách a na webových 
stránkách města: www.strakonice.eu.
 

Prozářit tmu, spojit znesvářené

I tohle je jedno poselství Betlémského 
světla. Strakoničtí skauti budou Betlémské 
světlo rozdávat na Štědrý den – 24. prosince 
od 9 do 12 hodin u dolní brány hřbitova, 
u obchodního centra Maxim a na Velkém 
náměstí u Komerční banky. 

Zákaz návštěv v MěÚSS 
a strakonické nemocnici

Situace ohledně šíření nákazy covid-19 
se zhoršila natolik, že bylo rozhodnuto 
o uzavření. Aktuální informace o vývoji 
přináší průběžně FB profil města 
Strakonice i webové stránky strakonice.eu. 
Doporučujeme sledovat. 

V NOVÉM ROCE MĚJTE PEVNÉ ZDRAVÍ, 
PEVNÁ PŘÁTELSTVÍ A PEVNOU PŮDU 
POD NOHAMA...
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Kombinovaná spotřeba a emise CO2 modelu Taigo: 5,9–6,1 l / 100 km, 124−138 g/km. 
Vyobrazený vůz je konceptem před zahájením výroby.

Atraktivní SUV kupé pro všechny, kteří chtějí určovat směr. Nepřehlédnutelný sportovní vzhled  
a komfortní výbava dělají z modelu Taigo novou ikonu pro všechny výjimečné osobnosti.

Volkswagen 
Taigo

Autorizovaný prodejce Volkswagen 

Auto Strakonice, spol. s r.o.
Písecká 513, 368 01  Strakonice, tel.: 383 311 828, fax: 383 311 828, e-mail: info@auto-strakonice.cz, www.auto-strakonice.cz

Váš autorizovaný partner programu ŠKODA Plus:

Vykoupíme váš ojetý vůz
ŠKODA PLUS

ŠKODA Plus prověřené ojeté vozy nejen prodává, ale 
i vykupuje. Začněte s prodejem svého ojetého vozu 
jednoduše, během pár kliknutí na webu ŠKODA Plus nebo 
nás neváhejte kontaktovat telefonicky.  

ŠKODA Plus mění minusy ojetých vozů na plusy.
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ÚVOD
Podpora sportu, bilance i přání…

Město se snaží programově podporo-
vat sportovní aktivity jak profesionálů, 
tak amatérských skupin. Ze situace v lo-
kalitě Habeš vzešla potřeba zajištění 
technického zázemí pro nohejbalisty. 

Sportovci až doposud neměli kabiny ani 
místnost pro uchovávání sportovních 
potřeb, a tak padl návrh na výstavbu 
jednopodlažní novostavby. V té již bude 
komfortní zázemí, které je v dnešní době 
standardem. Šatny, toalety, sprchy i místo 
pro sportovní pomůcky. 
S výstavbou na „zelené louce“ v rámci 

sportovního areálu v Habeši se zača-
lo 30. července, stavba byla předána 
k užívání 19. listopadu. Celkové náklady 
hrazené městským rozpočtem činily 
2 122 516 Kč s DPH. 

Další sezónu již budou moci strakonič-
tí nohejbalisté začít z nové základny.

ZÁŘÍ DO DALEKA
Značným dílem vandalů byl poničen 
altán v Rennerových sadech. Slunečné 
podzimní počasí nechává vyniknout 
nově opravené stavbě, která se díky 
jasným barvám stává nepřehlédnutel-
nou. Asi by stálo za to si ji navzájem 
hlídat, protože jde o kulturní dominantu 
relaxačního parku v centru města, kudy 
míří kroky nejen místních, ale i turistů. 
Jak budeme o památku pečovat, taková 
bude naše vizitka. Oprava vyšla měst-
skou kasu na 50 000 Kč. 

BEZPEČNÁ CESTA KE HŘBITOVU

Do třetice všeho dobrého – realizace  
veřejného osvětlení cesty okolo kostela  
sv. Václava na Podsrpu. Cesta podél 
hřbitovní zdi je hojně využívána a stávající 
osvětlení už neplnilo svou funkci na sto 
procent. Staré stožáry tedy nahradily nové, 
včetně ekonomičtějších svítidel.
S koncem roku se nejenom finalizují 

investiční akce, ale ruku v ruce přichází 
i finanční bilance již realizovaného. Souhrn 
celkové proinvestované částky v době, kdy 
vzniká tento text, není k dispozici, a zve-
řejňovat jakousi průběžnou částku by bylo 
značně zkreslující. Na konečnou bilanci si 
tedy budeme muset ještě nějaký čas počkat.  
Z tohoto místa se ale sluší poděkovat 

za vaši účast i mnohé akceptování uza-
vírek, které s sebou sice nesou omezení, 
ale vždy další část opravené komunikace, 
novou občanskou vybavenost, komfortnější 
bydlení či zajištění služeb. A to je důležité. 
Krásné Vánoce a po celý nový rok pevné 

zdraví.

Břetislav Hrdlička, starosta

Doma máme s manželkou vše spra-
vedlivě rozdělené. Ona je žena, já 
jsem muž. To jsme si domluvili už před 
svatbou, tehdy jiná pohlaví nebyla, 
tak to dodržujeme, jak jsme si slíbili. 
Naše sociální rovnost vrcholí v pro-
sinci. Žena uklidí celý dům, mě nutí 
uklízet kolem. Než se vrátím, žena mi 
vyhází a uklidí všechny skříně, a já 
se snažím z hromady na vyhození co 
nejvíce mých oblíbených věcí tajně 
nacpat zpátky. Žena kupuje nejmíň 
padesát dárků v průběhu roku, já 
před svátky jeden. Já platím nejmíň 
padesát dárků, žena jeden. Já všech-
no hledám a žena mi radí, kde to je. 
Já ušpiním nádobí a žena ho umyje. 
Žena ráda vaří, já ji chválím za dob-
ré jídlo. Já jsem koupil ženě myčku 
a ona ji ráda plní nádobím a pak ho 
skládá do linky. Já utahám oblečení 
a žena ho vypere, usuší a někam 
uklidí. Žena zdobí stromeček a já 
mám povinnost kontrolovat, jestli je 
hezký. A o Štědrém dnu večer, když 
děti a vnoučata odejdou, si sedneme 
na gauč a chválíme si, jak jsme to 
letos zase zvládli. A jsme spokojeni. 
Ale najednou trochu opuštěni. Víme 
však, že máme kolem sebe spoustu 
hodných lidí, a toho nejhodnějšího 
vedle sebe. A někoho takového mít 
je ten nejkrásnější dárek v celém 
životě. Užívejte si ho, dokud můžete. 
A nestyďte se mu to říci, třeba jako 
já, když říkám: „Ivanko, mám tě moc 
rád.“

Sportovní zázemí pro nohejbalisty

Opravený altán 

Veřejné osvětlení u hřbitova

MARKÉTA BUČOKOVÁ, PR
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Připravují se kotlíkové dotace pro nízkopříjmové  
domácnosti, Jihočeský kraj zjišťuje předběžný zájem
V průběhu I. pololetí r. 2022 bude zahájeno 
další kolo kotlíkových dotací, které budou 
tentokrát zacíleny na nízkopříjmové do-
mácnosti. Finanční prostředky na pokrytí 
požadavků domácností budou nárokovány 
z Operačního programu Životní prostředí 
2021–2027. Administrátorem těchto dotací 
bude opět Jihočeský kraj, který může 
prostředky nárokovat pouze v rozsahu 
odpovídajícímu zájmu domácností o tento 
typ dotace. V této souvislosti tudíž probíhá 
v současné době vyhledávání potenciálních 
žadatelů, kteří by měli na získání dotace 
nárok. 
Snahou Jihočeského kraje je tedy zajistit 

ve spolupráci s místními samosprávami 
pro nízkopříjmové žadatele z jižních Čech 
co nejvyšší částku na výměnu zastara-
lých kotlů na pevná paliva třídy 1. a 2., 
jejichž provoz bude od 1. 9. 2022 zakázán, 
a pomoci tak finančně méně silné skupině 
obyvatel získat dotaci na pořízení nového 
ekologického zdroje tepla a zároveň zlepšit 
kvalitu ovzduší v Jihočeském kraji.

K této problematice vám chceme předat 
následující informace:
PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ DOTACE:
Žadatelem musí být vlastník nebo spolu-
vlastník rodinného domu, bytu v bytovém 
domě (s vlastním kotlem) nebo stavby 
k individuální rekreaci v Jihočeském kraji, 
které jsou vytápěny kotlem na pevná paliva 
s ručním přikládáním třídy 1. a 2. (příp. 
kotlem nejstaršího typu bez stanovené 
třídy).
Nárok na kotlíkovou dotaci pro níz-
kopříjmové domácnosti vzniká v těchto 
případech:
A.  Domácnost tvoří výhradně osoby po-

bírající starobní důchod nebo invalidní 
důchod 3. stupně nebo nezletilé děti 
a studenti v denním studiu do 26 let. 
V případě takto složené domácnosti se 
nesledují příjmy domácnosti.

B.  Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby 
podání žádosti o kotlíkovou dotaci pobí-
ral dávky v hmotné nouzi nebo příspě-
vek na bydlení (není nutné, aby dávky 
nebo příspěvek pobíral po celou dobu). 
V případě tohoto žadatele se nesledují 
příjmy.

C.  Domácnost je tvořena osobami (vč. 
seniorů a dětí), jejichž průměrný čistý 
příjem na jednoho člena domácnosti 
v roce 2020 nepřevýšil 170 900 tis. Kč. 

• Domácnost tvoří výhradně osoby, které 
mají v dotčené nemovitosti trvalé bydliš-
tě, a dále ostatní osoby, které s žadatelem 
trvale bydlí. V případě, že osoba s trva-
lým bydlištěm bydlí ve skutečnosti jinde, 
poskytne čestné prohlášení a příjem této 
osoby se do příjmu domácnosti započítá-
vat nebude.

• Do příjmů se započítávají veškeré příjmy 
člena domácnosti, tj. příjmy ze zaměst-
nání, samostatné výdělečné činnosti, 
pronájmů, veškeré typy důchodů, dávky 
nemocenské, peněžitá pomoc v ma-
teřství, dávky státní sociální podpory, 
podpora v nezaměstnanosti, rodičovský 
příspěvek, dávky v hmotné nouzi atp.

• Příjmy nezletilých dětí a studentů do 26 
let, kteří studují v denním studiu, se 
uvažují ve výši 0. 
Za způsobilé jsou považovány výměny 

kotlů realizované od 1. ledna 2021.
Pro získání co největšího počtu potenci-

álních žadatelů je na webových stránkách 
Jihočeského kraje a města Strakonice pro 
předregistraci zveřejněn REGISTRAČNÍ 
DOTAZNÍK. 
Dotazník je možné vyplnit přímo online 

na webových stránkách Jihočeského kraje, 
nebo jej lze pro zájemce o kotlíkovou dota-
ci vytisknout, vyplnit na počítači či ručně 
a doručit e-mailem na kotliky@kraj-jiho-
cesky.cz nebo poštou či osobně na Krajský 
úřad Jihočeského kraje, Odbor evropských 
záležitostí, U Zimního stadionu 1952/2, 
370 76 České Budějovice. 
Dotazník slouží pouze pro zjištění 

potenciálu a zájmu o kotlíkové dotace pro 
nízkopříjmové domácnosti v Jihočeském 
kraji a není jakkoli závazný, ani jej nelze 
považovat za podání žádosti o kotlíkovou 
dotaci a bude využit pouze pro prokázá-
ní absorpční kapacity Jihočeského kraje 
v dané oblasti. 
Dotazník nemusí být potenciálním 

zájemcem podepsaný.
Případné dotazy vám rádi zodpoví na  
e-mailové adrese kotliky@kraj-jihocesky.
cz nebo na informační lince 386 720 323.
Ostatní domácnosti si mohou požádat o do-

taci na výměnu starého nevyhovujícího kotle 
1. a 2. třídy v programu Nová zelená úsporám 
prostřednictvím Státního fondu životního 
prostředí, www.novazelenausporam.cz,   
e-mail: info@sfzp.cz.
 
V souvislosti s výměnou kotlů, povin-
nostmi jejich provozovatelů a možnostmi 
čerpání dotací vydalo Ministerstvo život-
ního prostředí průvodce „Jak správně topit 
a ušetřit“, který je možno si vyzvednout 
v tištěné podobě na MěÚ Strakonice, odbo-
ru životního prostředí, či ho v elektronické 
podobě nalézt na webových stránkách 
města.

Stanislav Mrkvička, odbor ŽP

Výše dotace (vč. možnosti poskytnutí zálohy na financování nového zdroje):

Tepelné čerpadlo 95 %, max. 130 000 Kč

Kotel na biomasu s ručním  
či automatickým přikládáním

95 %, max. 130 000 Kč

Plynový kondenzační kotel 95 %, max. 100 000 Kč

Stovka ve Strakonicích podruhé
Říjen byl bohatý na významná životní jubilea. Druhou stoletou občankou Strakonic se stala 16. října paní  
Věra Vydrová. 
S přáním pevného zdraví se připojilo i město Strakonice.   Markéta Bučoková, PR 
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ROZLOUČENÍ S OČKAŘI

INZERCE

Happening v Panské zahradě
Jednou z posledních letošních akcí v nově 
zrekonstruované Panské zahradě byl  
21. 10. slavnostní happening pro všechny, 
kdo dobrovolně vypomáhali po osm měsí-
ců zajišťovat chod Očko-centra. 
Z míst na pódiu i pod pódiem se pře-

devším vzpomínalo na nelehkou dobu 
v začátcích Očka. Místostarosta Rudolf 
Oberfalcer připomněl výměnu hejt-
manů: „S příchodem nového hejtmana 
Martina Kuby sice nastoupil až vojen-
ský dril, ale každý jsme během patnácti 
minut věděli, co máme dělat.“ Úkolem 
města bylo zajistit prostory, počítačo-
vou síť, část vybavení. Jak zdůraznil 
místostarosta: „Bez lidského faktoru by 
to zkrátka nešlo a samotná tělocvična 
by nic neřešila. Všichni, kdo pro Očko 
pracovali, tady určitě nejsou, ale i tak 
bych vám i jim na dálku poděkoval. Byť 
měla druhá vlna dramatičtější průběh, 
z mého pohledu byla připravenost dale-
ko fundovanější, daleko lepší a daleko 
akceschopnější, právě díky vám." 

Očkařům poděkoval i ředitel nemocnice 
Tomáš Fiala a koordinátor Očko-centra 
Michal Pelíšek. Nejen chlebem, kuřecími 
steaky a uzenou kýtou živ je člověk, proto 

se o správnou atmosféru postarala kapela 
Parkán. A co víc, na pokročilou roční dobu 
přálo i počasí. 

Markéta Bučoková, PR 

Z pódia poděkoval místostarosta Oberfalcer    foto: Markéta Bučoková
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Die neue Art einzukaufen.
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ZPRÁVY Z PIVOVARU
Už víte, co na vánoční tabuli? 

Letošní 
speciál 
nava-
zuje 
na naši 
tradici 
sváteč-
ních piv 
vaře-
ných ze 
speci-
álních 

sladů. Tentokrát se jedná o pětislado-
vý. Kromě klasického sladu plzeňského 
typu je uvařen ze sladů Carared, 
Carabohemian a Carabelge, díky kte-
rým má lehce praženou chuť a krásnou 
jantarovou barvu. Pátým sladem je 
ovesný, přinášející lahodnou sameto-
vost. O příjemnou hořkost a chmelovou 
vůni se starají přidané odrůdy českých 
chmelů, Rubín, Harmonie a Blues. 
Zakoupit ho bude možné v nefiltrova-
né podobě v sudech, v litrové lahvi 
a dvoulitrovém džbánku. Filtrovaný 
speciál bude připravený v 0,5 l lahvích 
a dárkových krabičkách po šesti třetin-
kových lahvích. pivovar Dudák

2021 – rok plný problémů,  
ale i naděje…

Jsme téměř na konci 
roku 2021... Byl 
opět velmi náročný 
vzhledem k po-
kračující pandemii 
a lockdownům, které 
trvaly téměř první 
polovinu celého ob-
dobí. A to doufáme, 
že již žádný další 

v dohledné době nebude.
I my najednou zjišťujeme, že podnikat 

v oboru pivovarnictví není nic jednoduchého. 
Klíčový prodejní kanál – restaurace – stále 
není naplno otevřený. Jeho úplné uzavření, 
které jsme nemohli nijak ovlivnit, nebývalo 
výjimkou.
Naším hlavním úkolem je vařit dobré pivo, 

které bude lidem chutnat a na které budou prá-
vem hrdi. Pivovar patří městu Strakonice, jsme 
typicky malým regionálním pivovarem. 
Naše piva, Dudák a Klostermann, pravidel-

ně sbírají různá ocenění na degustačních sou-
těžích. Je skvělé, že se v konkurenci ostatních 
značek neztrácíme. 

„S ÚSMĚVEM TO PROSTĚ VŽDY PŮJDE 
O NĚCO LÉPE…“
Nadále bude zřejmé, že o našem úspě-
chu či neúspěchu rozhodujete vy, naši 
zákazníci. Jsme moc rádi, že kromě stá-
lého sortimentu našich piv se nám daří 
připravit každý rok několik „pivních 
speciálů“, které dokáží obohatit velmi 
náročný český pivní trh. 
Pokud si na Štědrý den otevřete láhev 

s naším pivem nebo si ho dáte ve své 
oblíbené hospůdce, vězte, že to je pro 
nás tím nejlepším oceněním. 
Současné období není jednoduché, ale 

vždy existuje cesta, jak tento vývoj zvrátit 
a opět se radovat z běžných lidských čin-
ností, bez restrikcí a omezení. Věřte, že 
toto období zase brzy nastane!
Děkujeme za vaši přízeň, velmi si jí 

vážíme. 
Přejeme vám krásné Vánoce, hodně 

zdraví, štěstí a dobrou náladu. 
Dej Bůh štěstí!       Dušan Krankus, 

ředitel pivovaru

Ředitel pivovaru D. Krankus

ANKETNÍ LÍSTEK
VYBERTE KATEGORII, 
DO KTERÉ CHCETE 
SPORTOVCE NOMINOVAT:

  Jednotlivci dospělí
  Jednotlivci mládež
  Kolektivy dospělí
  Kolektivy mládež
  Handicapovaný sportovec

ÚDAJE O NAVRHOVANÉM SPORTOVCI / KOLEKTIVU: ÚDAJE O NAVRHUJÍCÍM:

JMÉNO, PŘÍJMENÍ  
KLUB
TRENÉR /není nutné vyplnit/
SPORTOVNÍ ODVĚTVÍ
TŘI NEJLEPŠÍ DOSAŽENÉ ÚSPĚCHY V ROCE 2021 
1. 

2. 

3.

JMÉNO, PŘÍJMENÍ  

FUNKCE

NÁZEV KLUBU

SÍDLO
TEL.
E-MAIL

"SPORTOVEC STRAKONICKA" ROKU 2021

Stejně jako každý rok, také letos Česká Unie Sportu Strakonice, z. s., město Strakonice, DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a. s.,  
a Strakonický deník budou pořádat anketu o nejlepší sportovce okresu Strakonice. 
Věříme, že bude z čeho vybírat a pomůžete nám svými návrhy a tipy vybrat 
sportovce, jejichž úspěchy se zaslouží o tuto nominaci. Uzávěrka anketních lístků  
je 31. 12. 2021. Návrhy zasílejte na e-mail: osst@jck.cuscz.cz. 



7Zpravodaj města Strakonice  prosinec 2021

DOTAZY PRO…

7

Více sněhu, angličák a chvilka vzpomínek 
V každém z nás zůstávají vzpomínky na vá-
noční čas, a čím víc se doba Vánoc blíží, tím 
častěji naše mysl zabloudí do dob, kdy Vánoce 
byly dobou tajemna a očekávání a kdy jsme se 
plni zvědavosti pídili, jak že to je s Ježíškem 
a dárky. Proto jsme oslovili i vedení města, 
aby každý z pánů zavzpomínal a podělil se 
o atmosféru Vánoc v dobách, kdy byli ještě 
kluci. 
1/  Jaké vzpomínky se vám vybaví z dob 

vánočních svátků vašeho dětství? 
2/  Každému z nás Vánoce přinášejí určité 

poselství. Co znamenají pro vás? 
3/  Vánoční dárek, na který nikdy nezapo-

menete.
4/  Přání k Vánocům a do nového roku. 

Břetislav Hrdlička, 
starosta 
1/ Je to samozřejmě 
rodina, děda, babička 
máma, táta a já s bráchou, 
rozsvícený stromeček, 

ozdobený papírovými řetězy a svíčkami, 
starými křehkými ozdobami, pár dárků, vět-
šinou měkkých. Ale do paměti se mi vryl můj 
děda, který seděl nějakou dobu tiše, ponořený 
do sebe. Nechtěl nám říci, co se děje, ale pak 
mi řekla babička, že mu na Štědrý den zemřel 
kdysi zamlada jeho bratr. Nikdy nezapomněl 
dát jemu i rodičům chvilku vzpomínek.
2/ Měli jsme domácí zvířata, ta se musela vždy 
„poklidit“, a až potom jsme se sešli. To byl 
vztah k přírodě. Potom klid, mír, nejbližší lidé, 
láska, dostatek jídla, pokora, laskavost, zázemí 
rodiny, sváteční oblečení, radost z dárků, krásný 
den, jiný než ty ostatní všední, upracované 
a uspěchané. Každé Vánoce si vzpomenu 
na dětství, dospívání, projedu si život a připo-
menu si, že dnes se máme co do hmotných 

statků nejlépe za celý svůj život. A to poselství? 
Lidská blízkost, vzájemnost, city a rodinný 
život se všemi generacemi pomalu ztrácejí svou 
hodnotu. Pojďme to alespoň udržet, když ne 
vrátit. 
3/ V šesti letech jsem dostal kytaru. Na celý 
život. Ale možná to bude znít divně, nezapome-
nu na radost, když mi pan Hřídel před Vánoci 
podal ruku s tím, že do teplárny nastoupí 
a zachrání ji. 
4/ Přeji vám hlavně hodně zdraví, to je 
na prvním místě. Ať dobře spíte, ať se scházíte 
s rodinou, ať máte radost z dětí a vnoučat, 
nebo alespoň synovců a neteří. Ať vás má 
někdo upřímně rád, ať máte každé ráno novou 
chuť do života, ať máte každý večer z něčeho 
radost a těšíte se na další den.

Rudolf Oberfalcer, 
místostarosta
1/ Univerzální vzpomín-
ka je, že o Vánocích bylo 
více sněhu, ale pravděpo-
dobně to nebude pravda 

a jsou to jen vysněné vzpomínky. Občas si 
vzpomenu na návštěvy u příbuzných, kteří 
bohužel již nejsou mezi námi.
2/ Nejsem žádný filosof, abych se hluboce 
zamýšlel nad významem toho či onoho, ale 
období vánočních svátků je příležitost pro 
nalezení vnitřní harmonie alespoň na krátkou 
dobu.
3/ Největší radosti jsou dětské a tu jsem měl 
vždy, když jsem obdržel nějakého „angličáka“, 
tedy autíčko Matchbox. Většinou jsem ovšem 
před Vánoci důkladně prohledával úkryty 
dárků, protože jsem se nemohl dočkat, takže 
z některých dárků jsem se radoval dvakrát.
4/ Všem přátelům a spoluobčanům přeji spo-
kojený rodinný život v klidu a ve zdraví.

RV
21
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68

1/
02

INZERCE

Mechanik seřizovač
Obalová technika
Strojírenství: 
   Počítačová grafika a CNC technika  

   Řízení kvality

Praktická sestra 

Aranžér
Automechanik
Elektrikář
Kadeřník
Kuchař - číšník

Nástrojář
Obráběč kovů
Výrobce textilií
Zámečník
Zedník

www.ssst.cz

Zvolenská 934
Želivského 291

OBORY S MATURITOU OBORY S VÝUČNÍM LISTEM

vosspsasos_strakonice

VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice

VOŠ, SPŠ a SOŠ Strakonice

4. prosince 2021 8. ledna 2022

Josef Zoch, místosta-
rosta
1/ Vybavuje se mi ta 
krásná doba, když jsem 
ještě jako malý kluk 
poměrně dlouho věřil 

na Ježíška. Aby tatínek s maminkou mohli 
přistrojit stromeček, chodívali jsme odpo-
ledne na Štědrý den s babičkou do kostela 
svatého Prokopa podívat se na jesličky. Při 
zpáteční cestě jsme zašli na hřbitov rozsvítit 
svíčku na hrob mého dědy a mého bratra. 
Když se už blížil večer, tak jsme cestou domů 
vždy pozorovali, jestli neuvidíme Ježíška. 
A nejkrásnější a nezapomenutelné vzpomín-
ky mám, když jsme přišli domů, otevřeli 
jsme dveře a na stole svítil krásný vánoční 
stromek.
2/ Vánoce mají pro mě hlavně svůj rozměr 
náboženský, přinášející zvěstování narození 
Ježíše Krista. Dále pro mě představují atmo-
sféru spojenou se slavnostní večeří s obvyk-
lým kaprem a mnoha dobrotami. Znamenají 
pro mě i dodržování vánočních zvyklostí.
3/ Dnes s odstupem let si uvědomuji, že největ-
ším vánočním dárkem pro mě byly všechny 
ty Vánoce, které jsem trávil a trávím se svými 
nejbližšími. V dětství s rodiči, později se svou 
rodinou a nyní i s rodinou mé dcery.
4/ Co si přeji k Vánocům? Aby Vánoce pro 
mě a mou rodinu představovaly to nejkrásnější 
období v roce. Abychom se mohli scházet 
u stromečku, aby to doma vonělo upečeným 
vánočním cukrovím, ale především aby ta 
útulná vánoční atmosféra, co dělá Vánoce 
kouzelnými, nás provázela co nejdéle. 
A do nového roku si přeji jediné. Aby 

všechny mé nejbližší, přátele a vás Strakonic-
ké provázelo v novém roce hlavně zdraví. 
Pánové, děkuji za váš čas a milé povídání.

  Markéta Bučoková, PR
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KALENDÁŘ AKCÍ

VÝSTAVY 
Do 14. 12.
MOVEMBER21/Petr Šprachta 
galerie bezmála padesáti knírů napříč staletími, kultu-
rami a osobnostmi
výstava kreseb na podporu hnutí Movember 
místo: Artwall Strakonice, ul. Želivského

Do 26. 12.
Když se řekne zima…
tradiční vánoční výstava
místo: černá kuchyně 
otevřeno: Út–Pá: 9:00–11:30 a 12:00–16:00 hod., 
So, Ne a svátky: 13:00–16:00 hod.

1. 12. 2021 – 31. 1. 2022
Hele, Havel!
výstava fotografií V. Havla z domácích alb  
u příležitosti 10. výročí jeho úmrtí
místo: ŠK, vstupní hala  
otevřeno ve výpůjční době ŠK (tj. Po + St–Pá  
8:00–18:00 hod., Út zavřeno, So 8:00–12:00 hod.)

4. 12. 2021 – 30. 1. 2022  
ŽENA / WOMAN STRAKONICE 
17. mezinárodní fotografické bienále 2021
místo: Maltézský sál 
otevřeno: Út–Ne 10:00–16:00 hod.  

4.–30. 12. 
František Dostál – Jak jsem potkal Evy
místo: sál U Kata
otevřeno: Út–Ne 9:00–16:00 hod.  

Výstavka větviček na určování  
podle pupenů
pokračují i dlouhodobé akce – Místa s přírodními 
zajímavostmi, Nejmilejší knihy  
místo: půjčovna v Husově ul. čp. 380
otevřeno Po a Čt 13:00-18:00, St 8:00-12:00 hod.
info: pobočka ŠK Za Parkem

KINO OKO 
PŘEHLÍDKA TADY VARY 21
1. 12., 17:00 hod.
Kupé č. 6
komedie z vlakového kupé 
doporučená přístupnost: od 12 let
Fin, drama/romantický, 107´ 

1. 12., 20:00 hod.
Bod varu
jednozáběrová dynamická jízda jednoho večera 
v britské restauraci
doporučená přístupnost: od 12 let
VB, drama, 92´ 

2. 12., 17:00 hod.
Muž z Acapulca
jako pocta Jeanu Paulu Belmondovi je zařazen jeden 
z jeho nejúspěšnějších filmů 
doporučená přístupnost: všem
Fr/It, komedie/akční, 95´  

2. 12., 20:00 hod.
Nejhorší člověk na světě
film balancující na pomezí komedie a dramatu o vzta-
zích a životě v době, kdy jsou nekonečné možnosti, 
a přesto si člověk může připadat jako nejhorší na světě
doporučená přístupnost: od 15 let
Norsko, drama/komedie, 121´ 

3.–6. 12., 17:30 hod.
Tady hlídáme my
příběh navazující na komedii Tady hlídám já v zimních 
kulisách Šumavy
doporučená přístupnost: všem
ČR, rodinná komedie, 96´, 2D, Road Movie

3.–6. 12., 20:00 hod.
Resident Evil: Raccoon City
vítejte v Raccoon City
doporučená přístupnost: od 15 let 
USA, akční/horor/mysteriózní/sci-fi, titulky, 107´, 2D, 
Falcon film

7.–8. 12., 17:30 hod.
O čertovi a jiné vánoční pohádky
O čertovi, Chaloupka na vršku – Jak to bylo na Miku-
láše, Vánoční svatba sněhuláka Karla, Zpívejte s námi: 
Štěstí, zdraví, Zahrádka pod hvězdami – O zlaté 
hvězdě
doporučená přístupnost: všem 
ČR, animované pásmo vánočních pohádek, č. znění, 
63´, 2D, Bontonfilm

7.–8. 12., 20:00 hod.
Machr na 30 dnů
stát se hrdinou, kterým celý život touží být
doporučená přístupnost: od 15 let
Fr, komedie, dabing, 87´, 2D, Mirius film

9.–13. 12., 17:30 hod.
Tajemství staré bambitky 2
pokračování stejnojmenné pohádky
doporučená přístupnost: všem
ČR, pohádka, 100´, 2D, Bioscop

9.–11. 12., 20:00 hod.
West Side Story
příběh o rivalitě dvou pouličních gangů a lásce dvou 
mladých lidí v prostředí New York City roku 1957
doporučená přístupnost: všem
USA, muzikál/romantický, titulky, 2D, Falcon film  

12. 12., 20:00 hod.
Pražský výběr: Symphony Bizarre
koncert Pražského výběru na stříbrném plátně s ná-
zvem Symphony Bizarre představí vystoupení kapely 
v O2 aréně v roce 2016
doporučená přístupnost: všem 
ČR, hudební/dokument, 94´, Bontonfilm

13.–14. 12., 20:00 hod.
Prvok, Šampon, Tečka a Karel
film natočen podle stejnojmenného knižního hitu  
doporučená přístupnost: od 12 let
ČR, komedie, 115´, 2D, Bontonfilm

14.–15. 12., 17:30 hod.
Karel
dokumentární film o Karlu Gottovi
doporučená přístupnost: všem
ČR, dokument/životopisný, 127´, 2D, Bontonfilm

15.–16. 12., 20:00 hod.
Král Richard: Zrození šampionek
životopisné drama o Richardu Williamsi, tre-
néru a otci světově proslulých tenistek Venus 
a Sereny
doporučená přístupnost: od 15 let
USA, životopisný, drama, sport, titulky, 140´, 2D, 
Vertical Ent

16.–19. 12., 17:00 hod.
Spider-Man: Bez domova 3D
poprvé ve filmové historii odhalena totožnost Spider-
-Mana, ten již nedokáže oddělit svůj běžný život 
od života superhrdiny 
doporučená přístupnost: všem
USA, akční/dobrodružný/sci-fi, 149´, dabing, 
Falcon film 

SENIORSKÁ STŘEDA
8. 12., 9:30 hod.
Zbožňovaný
pediatr Zdeněk jde do důchodu, celý život byl vyhlá-
šeným lékařem, ale není tak dokonalý, jak se zdá, má 
jedno velké tajemství…
ČR, komedie/drama, 99´, 2D, Bioscop

DŮM KULTURY
2. 12., 17:00 hod.
Veselá trojka Pavla Kršky
místo: dům kultury

5. 12., 14:30 a 16:30 hod.
Jak se čerti ženili – LS Radost
loutková pohádka 
místo: KZ Mír

6. 12., 19:00 hod. 
Poutníci Country Vánoce
místo: Rytířský sál

7. 12., 19:00 hod. 
Benátky pod sněhem – Pantheon 
production, s. r. o. /Gilles Dyrek/ 
situační komedie o pozvání na večeři a zmatení jazyků 
divadelní předplatné A
místo: dům kultury

9. 12., 19:00 hod. 
Vánoční koncert bratři Ebenové
kapela tří bratří Ebenových a dalších hudebníků (Pavel 
Skála, Jaromír Honzák a Jiří Zelenka) 
místo: dům kultury

12. 12., 19:00 hod. 
Vánoční koncert smíšeného sboru Hlasoň 
a Pošumavské dudácké muziky
místo: Rytířský sál

12. 12., 15:00 hod. 
Princ Bajaja - rodiče a přátelé MŠ Lidická
loutková pohádka
místo: KZ Mír

13. 12., 19:00 hod. 
Vánoční koncert Prácheňského souboru – 
V dobrém jsme se sešli
místo: Rytířský sál

15. 12., 17:00 a 19:30 hod.
Vánoční koncert pěveckých sborů
místo: dům kultury

16. 12., 19:00 hod. 
KPH – Česká mše vánoční / J. J. Ryba
místo: dům kultury

19. 12., 14:30 a 16:30 hod. 
Sněhová královna – LS radost
loutková pohádka
místo: KZ Mír

21. 12., 18:30 hod. 
Vánoční koncert k 40. výročí Prácheňáčku
místo: dům kultury

22. 12., 19:00 hod. 
Hvězdné manýry – Divadelní společnost 
Háta 
Michael Mc Keever/Povedená, rychlá a blázni-
vá fraška
divadelní předplatné B
místo: dům kultury

MěKS – 383 311 535 (předprodej), Kino – 380 422 751 (pokladna), ŠK – 380 422 700 (hrad), 380 422 720 (pobočka Za Parkem), 
MSP – 380 422 608, DDM – 383 322 216, RC Beruška – 773 165 696, ZUŠ – 383 332 166, 

STARZ – 380 422 761 (plavecký stadion, pokladna)

PLÁNOVANÉ AKCE JSOU ZVEŘEJNĚNY, ALE VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ EPIDEMICKÉ SITUACI DOPORUČUJEME SLEDOVAT WEBOVÉ STRÁNKY 
JEDNOTLIVÝCH POŘADATELŮ SE ZMĚNAMI PROGRAMU. 

ŠMIDINGEROVA KNIHOVNA
1. 12., 16:30 hod.
Středeční zastavení
setkání s literaturou Jiřího Grossmanna 
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem

2. 12., 9:30 hod.
Bookstart – S knížkou do života
pravidelná setkávání s rodiči a dětmi 
místo: ŠK, oddělení pro děti  

2. 12., 15:30–17:30 hod. 
Mikulášská nadílka
tradiční návštěva Mikuláše, čerta a anděla v knihovně 
místo: ŠK, oddělení pro děti 

7. 12. a 9. 12., 18:00 hod.
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MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ
2. 12., 17:00 hod.
Advent a Vánoce na Šumavě
přednáška – PhDr. Vladimír Horpeniak
místo: ŠK, společenský sál 

3.–5. 12.
Adventní trhy pod Rumpálem
místo: strakonický hrad

pátek 3. 12. 
hlavní program 
II. hradní nádvoří
15:00 hod.  Zahájení – trubači ZUŠ Strakonice
15:15 hod.  Pozounové trio Tritonus
16:00 hod.  Dechový orchestr ZUŠ Strakonice
17:00 hod.  Babský sbor z Poříčí
17:30 hod. Prácheňský soubor písní a tanců
18:00 hod. Kapela Pakoně
III. hradní nádvoří 
15:00–18:00 hod.  České Vánoce - prodej vánočních 

ozdob a české bižuterie (ŠK)
doprovodný program 
II. hradní nádvoří, edukační sál muzea
17:00 hod. Rozum a štěstí – LK Radost 

sobota 4. 12. 
hlavní program 
II. hradní nádvoří
10:00 hod.  Vyst. dětí ZŠ a MŠ Střelské Hoštice
10:30 hod. Peřeje
11:30 hod. Pěvecké sbory ZŠ Čestice
12:30 hod. Dětský pěvecký sbor ZUŠ Volyně 

13:00 hod. Blatenští dudáci ZUŠ Blatná
14:00 hod. Nektarka
15:00 hod. Hudební skupina Pianko
16:00 hod. Dudácká muzika pod Rumpálem
16:30 hod. Mladá dudácká muzika
17:00 hod.  Příchod sv. Mikuláše (vybírání dárečků 

od 15–17 hodin, kancelář muzea č. 1)
III. hradní nádvoří 
10:00–18:00 hod. České Vánoce (ŠK)
10:00–18:00 hod. Atrakce pro děti – Al Rašíd
14:00–17:00 hod.  Otevření bran pekelných – SHŠ 

Markýz ze Strakonic
doprovodný program 
II. hradní nádvoří, edukační sál muzea
11:00 hod. Drak Buchťák – divadlo Petra Záleského

neděle 5. 12. 
hlavní program 
II. hradní nádvoří
10:00 hod.  Živý Betlém – divadelní představení,  

RC Beruška Strakonice
10:30 hod. Hudební škola Yamaha při ZŠ Povážská
11:00 hod. Veselá dudácká muzika
11:30 hod. Šumaváci
12:30 hod.   Osečanka – Domov pro osoby se 

zdravotním postižením Osek
13:00 hod.  Pošumavská dudácká muzika
14:00 hod.  Ukončení trhů
III. hradní nádvoří
10:00–14:00 hod. Živý betlém – SHŠ Vendetta
10:00–14:00 hod.  České Vánoce (ŠK)
Časy jsou pouze orientační. Změna programu vyhrazena.

7. 12., 17:00 a 20:00 hod.
Inflagranti
koncert
místo: Kapitulní síň

INZERCE

Kurzy zdravého vaření 
místo: ZŠ Povážská 

10. 12., 16:00–20:00 hod.
Kurz tvůrčího psaní se spisovatelkou  
Věrou Noskovou
místo: ŠK, oddělení pro dospělé 

11. 12., 9:00 hod.
Přírodovědná procházka v okolí Droužetic 
– cca 13 km
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem
info: na pobočce nebo na www.csop-strakonice.net

12. 12., 18:00 hod. a 13. 12., 10:00 hod.
Mezigenerační klub PARK
sraz: před pobočkou ŠK Za Parkem

15. 12., 18:00 hod.
Zelené otazníky – promítání dokumentu 
Svědectví
o velkochovech tzv. hospodářských zvířat
místo: ŠK, společenský sál

16. 12., 8:00–11:00 hod.
Tvořivá dílnička pro děti – vánoční ozdoby 
z pomeranče 
místo: ŠK, oddělení pro děti 

3. a 10. 12., 16:00 hod.
Ledňáčci
info: pobočka ŠK Za Parkem nebo M. Tůmová 
(602 361 321 – sms)

www.meks–st.cz | www.knih–st.cz | www.muzeum–st.cz | www.csop–strakonice.net | www.ddmstrakonice.cz 
 www.rcberuska.cz | www.zus-strakonice.cz | www.farnost-strakonice.cz | www.manacirkev.cz | www.starz.cz
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www.prijemnaprace.cz 

Garantovaný růst mzdy
13. mzda
Příspěvky nad rámec zákoníku práce
5 týdnů dovolené
Příspěvek na penzi
Příspěvek na dopravu  svozový mikrobus&
Příspěvek na údržbu pracovního oděvu
26 Kč za hlavní jídlo
Odměna za zlepšovací návrhy
Vzdělávání zaměstnanců
Přes 25 let stability
Odměna za doporučení nového kolegy

Možnost zahraniční stáže
Firemní akce pro zaměstnance

Možnost praxe pro studenty

Zaměstnancům nabízíme:
 

V našem výrobním závodě v Blatné 
právě nabíráme nové kolegyně a kolegy:

MECHANIKY 
(zkušenosti s šicími stroji vítány)

ŠIČKY - JEDNODUCHÉ ŠITÍ
SEŘIZOVAČE VSTŘIKOLISŮ

SKLADNÍKY / CE

MONTÁŽNÍ DĚLNÍKY / CE

Obsluha CNC STROJŮ

NÁSTROJÁŘ
ÚKLIDÁŘ

POJĎTE NÁS POZNAT LÉPE !
personální oddělení:

+420 725 730 657 / +420 722 915 622
katerina.nouskova@leifheit.com / jana.hasalova@leifheit.com
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RODINNÉ CENTRUM BERUŠKA 
1. 12., 15. 12., 17:00-18:00 hod.
Šachy
pro děti do 6 let, nutné přihlásit

5. 12., 10:00 hod.
Beruška na vánočních trzích
Beruščí představení Živý betlém na hradním 
nádvoří v podání nejmenších dětí a dobro-
volníků

14. 12., 10:30-11:00 hod.
Divadélko pro nejmenší
maňáskové divadlo

14. 12., 16:30-18:00 hod.
Zdravé vaření
pro děti od 6 let, nutné přihlásit

BOHOSLUŽBY
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
nedělní bohoslužby
8:00 hod. Podsrp, 9:30 a 17:30 hod.  
sv. Markéta

1. 12., 8. 12., 15. 12., 22. 12., 6:30 hod.,  
sv. Markéta 
mše sv. při svíčkách s rorátními zpěvy, 
začátek v prostoru mezi kostelem a poštou
5. 12., 9:30 hod., sv. Markéta 
nedělní eucharistie s promluvou pro děti, 
třeba přijde i sv. Mikuláš…
5. 12., 15:00 hod., fara 
setkání manželů a rodin s dětmi
24. 12., 16:00 hod., sv. Markéta 

vánoční bohoslužba 
24. 12., 22:00 hod.,sv. Markéta 
noční bohoslužba k oslavě narození  
Ježíše Krista
25. 12. 
Slavnost Narození Páně – bohoslužby jako 
v neděli

27. 12., 19:00 hod., sv. Markéta 
Večer chval 

MANA, APOŠTOLSKÁ CÍRKEV
Bohoslužby
adventní 5. 12. od 9:30 hod.
vánoční 19. 12. od 10:00 hod.

Čtvrteční setkání – od 17:00 hod. (téma na FB)

16. 12. Bod obratu 

PLAVECKÝ STADION 
Provozní doba sauny  
Út 10:00–22:00 hod. ženy (28. 12. 15:00–22:00)

St 10:00–22:00 hod. muži (29. 12. 15:00–22:00)

Čt 10:00–22:00 hod. společná (30. 12. 15:00–22:00)

Pá 10:00–22:00 hod. ženy (24. 12. a 31. 12. 
zavřeno)

So 10:00–17:00 hod. společná (25. 12. zavřeno)

Ne 13:00–20:00 hod. společná

POZVÁNKA 
11. 12., 14:00–18:00 hod.
Adventní dvorky Strakonice
řemeslné trhy s lokálními prodejci, výměnný 
bazar hraček, dekorací, dárečků, tvořivé dílny, 
občerstvení
místo: Bezinka, čajovna Na Půdě, Ostrov 1415, 
Espresso Barmeo
pořádá: Jsme Strakonice
více info na FB

13. 12. a 14. 12., 9:00–17:00 hod.
Závěrečný vánoční Jarmark
prodej sponzorských darů s vánoční tematikou 
výtěžek bude poukázán Nadaci pro transplanta-
ci kostní dřeně  
místo: sokolovna 

1. 1. 2022, 18:00 hod.
Novoroční ohňostroj nad řekou Otavou
5. 1. 2022, 18:00 hod.
Tříkrálový koncert
místo: kostel sv. Markéty

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

ZIMNÍ STADION 
Veřejné bruslení Rodiče s dětmi  

do 10 let
Společné

út 07. 12. 2021 16:15–17:15 17:30–18:30

út 14. 12. 2021 16:15–17:15 17:30–18:30

út 21. 12. 2021 16:15–17:15 17:30–18:30

út 28. 12. 2021 16:15–17:15 17:30–18:30

Bruslení seniorů

čt 02. 12. 2021 10:00–11:00

čt 09. 12. 2021 10:00–11:00

čt 16. 12. 2021 10:00–11:00

čt 30. 12. 2021 10:00–11:00

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022
ZAČÍT NOVÝ ROK  
DOBRÝM SKUTKEM
Krátce po Novém roce 
zaklepou malí koledníčci 
možná i u vašich dveří. 
Přinesou vám přání štěstí, 
zdraví, dlouhých let a po-
svěcenou křídou nad vaše 
dveře napíší své znamení 
K+M+B+2022. Možná tři 
malé krále potkáte při jejich pouti městem 
nebo vás navštíví v zaměstnání. Usmějte se 
na ně, moc se na vás těšili.
Tříkrálová sbírka navazuje na staro-

dávnou lidovou tradici a jde o největší 
dobročinnou sbírkovou akci v České 
republice. Letos se malí koledníčci vydají 

k vašim dveřím již po dvaadva-
cáté. V loňském roce se musela 
tříkrálová koleda přesunout 
spíše do online prostoru nebo 
ke statickým kasičkám umístě-
ným na úřadech, v obchodech 
či u lékařů. Letos snad budou 
moci přijít koledníčci opět 
přímo k vám. Vždyť největším 
posláním tříkrálové koledy je 

zprostředkovat vzájemné setkávání a zažít 
společně pocit radosti a vzájemnosti. 
Po loňských zkušenostech zůstává ale 

i letos možnost přispět na dobročinné účely 
online formou, a to hned několika způsoby: 
Využít lze Online kasičku na stránkách 
www.trikralovasbirka.cz. Stránky budou 

aktivní od poloviny prosince a přispívat 
lze touto cestou během celého roku. Svůj 
příspěvek můžete také jednoduše odeslat 
na č. účtu 66008822/0800, VS: 777925001. 
Strakonice mají letos poprvé zřízený i svůj 
vlastní QR kód, pomocí kterého je odeslání 
vámi zvolené částky ještě snazší. Bezho-
tovostně můžete sbírku podpořit v období 
od 1. 1. do 31. 1. 2022. 
Tři malé krále budete ve Strakonicích 

potkávat od 1. až do 16. ledna. A můžeme-li 
se za tyto malé koledníčky přimluvit, buďte 
k nim vstřícní. Učí se, co je v životě důležité 
a jak se k sobě lidé mají chovat. Dejme jim 
společně ten nejlepší příklad.

 Olga Medlínová, 
ředitelka Oblastní charity Strakonice

INFOCENTRUM PRO SENIORY
9. 12., 10:00-12:00 hod.
Tvoření vánočních přání
nutné přihlásit do 7. 12. u pí Hrdličkové na tel.: 
777 118 646. Místo: infocentrum pro seniory

2., 9., 16., 23., 30. 12., 9:00 hod.
Procházka Nordic Walking s Jaroslavou 
Prokopovou
trasy dlouhé 5 až 10 km dle domluvy
sraz: před infocentrem pro seniory
více na tel.: 731 538 867 (J. Prokopová) 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT

5. 1. 2022 v 18:00 hod. 
KOSTEL SV.MARKÉTY 

2022

S r d e č n ě  V á s  z v e m e  n a

 
DĚTSKÝ PĚVECKÝ SBOR FERE ANGELI  ZUŠ STRAKONICE

DUDÁCI ZE STRAKONIC
PUK (PĚVECKÉ USKUPENÍ KANTORŮ)

M a l í  k o l e d n í č c i  d o s t a n o u  p o ž e h n á n í  n a  s v o u  c e s t u  

R a d o s t  V á m  p ř i n e s o u :  
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Den otevřených dveří  
na ZŠ F. L. Čelakovského 
Součástí oslav 90 let ZŠ F. L. Čelakovského 
byl i Den otevřených dveří, který se konal 
22. 10. a 23. 10. Návštěvníci  si mohli 
vybírat z bohatého programu. V budově 
školy si vyzkoušeli dotykové panely, práci 
v keramické a školní dílně, prověřili své 
znalosti matematiky v zábavných příkladech 
dle profesora Hejného, procvičili si český 
jazyk v kvízu o F. L. Čelakovském i anglický 
jazyk formou různých úkolů, zahráli si hry, 
odpočinuli si v relaxační místnosti, prohlédli 
si výstavu učebnic a kronik. Zapojili se také 
do soutěže „O nejhezčí lesní vílu“. Velký 
zájem byl i o program ve venkovním areálu 
školy, kde páteční odpoledne bylo věnova-
né především dětem, které mohly zhlédnout 
kejklířské vystoupení a pohádku, setkat se 
známým influencerem, zazpívat si a zatančit 
při diskotéce. Naopak sobotní den oslovil 
především dospělé, kteří si vyslechli různé 
kapely, např. Dixie Old Boys, Parkán a další. 
Vše bylo ukončeno slavnostním ohňostrojem.  

Jitka Marešová, zástupkyně ředitele školy 

Prostor setkání
Vcházíme-li do kos-
tela, každého zaujme 
zřejmě něco trochu 
jiného, podle osobních 
preferencí. Někdo si 
všímá architektury, 
jiný obrazů, další soch. 
Pro křesťana zůstává 
však nejdůležitější ten, 

kdo je za vším stvořením i děním, tedy sám 
Bůh. Výzdoba a uspořádání má svůj prvotní 
význam nikoli v zachovávání historických 
artefaktů, ale v připomínání Božího působe-
ní pro člověka a v jeho životě.
Některé symboly jsou krátkodobé, např. 

adventní věnec, který nám po čtyři týdny 
nese poselství blížícího se příchodu Božího 
a s tím i přibývajícího světla a naděje. Jiné 
slouží delší dobu – např. velikonoční svíce 
(paškál) vždy jeden rok ubezpečuje o sku-
tečnosti Kristova zmrtvýchvstání.
Již téměř osm století během vánočních 

svátků stavíme betlémy, abychom si lépe 
představili a hlouběji prožili, co člověku 

přináší Boží vtělení – Ježíšovo narození. 
Umělci různých úrovní předkládají pohle-
dy bližší realitě tehdejších okolností, jiní se 
snaží zakomponováním místních a novodo-
bých prvků upozornit, že vánoční poselství 
nabízí užitek pro lidi všech dob i oblastí.
Podobně je tomu s křížem, který 

za všech okolností zůstává znamením Boží 
lásky k člověku, ceny, kterou Ježíš je ocho-
ten dát, aby nám otevřel věčný život. Ceny, 
která je vykoupením z hříchu a dalších 
forem zla. Rozložením do mnoha rozměrů 
je soubor čtrnácti, popř. patnácti zastavení 
tzv. Křížové cesty.
Společným jmenovatelem všeho, co nachá-

zíme v kostelích, je nejen touha oslavit Boha, 
ale ještě více snaha nezapomenout na to, co on 
pro nás dělá. Ano, zde je třeba přítomný čas, 
protože i přes mnohdy značnou historickou 
cenu mobiliář nám všem říká: „Toto se děje 
a zůstává platné i nyní pro každého z vás.“
Pokojný advent a naději Kristova naro-

zení!
Roman Dvořák, farář
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PRIOR STRAKONICE, Na Ohradě 2

-20%-20%
✳ Sleva neplatí na zboží v akci a ve slevě.www.prior.czwww.prior.cz

pro držitele
Slevové karty PRIOR
Získejte kartu ještě dnes 
za nákup nad 500 Kč.

1. adventní neděle
28. listopadu 2021
a každou  následující adventní neděli

na VŠECHNOna VŠECHNO

otevřeno dle vánoční prodejní doby
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Proč a jak třídit použité jedlé oleje?
Města a obce mají již od 1. 1. 2020 povinnost 
třídit upotřebené jedlé oleje a tuky a celoročně 
zajistit místa pro jejich oddělené soustřeďová-
ní. V našem městě nejsme v třídění použitých 
jedlých olejů žádnými nováčky, třídění této 
komodity se u nás stalo již standardem. O tom 
vypovídá počet míst s nádobami, kterých je již 
patnáct. Seznam těchto míst najdete na  
www.strakonice.eu/zivotni-situace. Každo-
ročně se množství jedlých olejů a tuků, jež 
vytřídíme k recyklaci, navyšuje, a to s mezi-
ročním nárůstem cca 300 kg.  V loňském roce 
jsme jich předali k využití již 2 653 kg.   

JAK TŘÍDIT JEDLÉ OLEJE A TUKY?

Vychladlý olej ze smažení či fritování nalijte 
do PET lahve (nikdy ne skleněné!). Až bude 
láhev plná, vhoďte ji do speciální nádoby urče-
né pro třídění použitých jedlých olejů nebo ji 
odneste do sběrného dvora. Do nádob na jedlé 
oleje a tuky lze vhazovat všechny druhy 
potravinářských olejů (slunečnicový, řepkový, 
olivový, kokosový a další) a tuků (máslo, mar-
garín a sádlo). Do těchto nádob naopak nepatří 
technické oleje (motorové, mazací apod.), 
masážní a kosmetické oleje. 
 
DO KANALIZACE? ANI OMYLEM!

V žádném případě 
nepatří upotřebené 
tuky a oleje do ka-
nalizace! Tuk se 
usazuje na stěnách 
kanalizace, kde 
tuhne a nabaluje 
na sebe další 
příměsi, které pak 

ucpávají čerpadla v čerpacích stanicích na ka-
nalizaci a obalují sondy, které ovládají chod 
čerpadel a zastavují je. Tuky se v kanalizaci 

také částečně rozkládají, vznikají mastné kyse-
liny a ty zvyšují korozi stěn potrubí. Finanční 
náklady na údržbu se mohou promítnout 
do zvýšení cen vodného a stočného.

KRÁSNÉ DÍKY OLEJŮM
Vylévání olejů je plýtvání cenným zdrojem 
pro další použití. Upotřebené jedlé oleje a tuky 
jsou po jejich třífázovém vyčištění kvalitní 
surovinou. Hlavním odběratelem recyklova-
ných tuků je petrochemický průmysl, kde se 
používají jako přísada do bionafty nebo jako 
vstupní surovina při výrobě recyklované nafty 
nebo leteckého paliva. Další využití je v kos-
metickém průmyslu, gumárenství a v chemic-
kém průmyslu.   
Recyklací jedlých olejů se tak snižuje uhlí-

ková stopa a zanesení kanalizačního potrubí.
Abychom vám zjednodušili a zpříjem-

nili manipulaci s použitými oleji a tuky při 
nalévání do PET lahví, je možné si na po-
kladně městského úřadu, na odboru životního 
prostředí, či ve sběrném dvoře vyzvednout 
opakovaně použitelnou nálevku.    

Radka Mrkvičková, odbor ŽP
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MODERNÍ LYŽAŘSKÝ AREÁL PRO KAŽDÉHO 
Na Lipně najdete 
nejmodernější lyžař-
ský skiareál v celé 
České republice. Je 
přizpůsobený nejen 
rodinám s dětmi, 
ale nabízí zábavu 
pro lyžaře všech 
kategorií. Na jeho 
svazích si tak lyžo-
vání užijí i skupiny 
přátel, které čítají 
lyžaře začátečníky 

i ty pokročilejší. Sjezdové tratě mají různou obtížnost. Všechny tratě jsou 
kompletně pokryty zasněžovacím systémem.  
Přepravu lyžařů zajišťují tři pohodlné a moderní čtyřsedačkové lanovky 
a jedna dvousedačková. Jednou z novinek posledních let je rozšířený 
a vylepšený Snowpark, který je připraven pro lyžaře všech výkonnostních 
kategorií. Vyzkoušet si můžete Skicrossovou či Snowcrossovou trať, která 
je samostatně oddělena a měří více než jeden kilometr. 
Ti nejmenší si zadovádí na sněhové pokrývce a s maskotem areálu 
lišákem Foxem, který na ně každý den čeká ve výukovém hřišti Fox park 
a postará se o zábavu svými animačními programy. 

VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ 
Komplexní služby půjčovny, servisu, prodejny i rezervace lyžařské školy 
najdete na jednom místě. Stejně tak největší prodejnu sportovního vybave-

ní Intersport, která se nachází hned vedle centrálního parkoviště a nového 
dopravního terminálu. A abyste to na sjezdovku měli co nejblíže a šance 
vychutnat si první ranní manžestr na čerstvě upravených sjezdovkách bylo 
co největší, můžete se ubytovat ve zcela novém a moderním čtyřhvěz-
dičkovém hotelu Element. Nachází se hned vedle centrálního parkoviště 
a na lanovku se z něho dostanete jen po pár metrech, a to pohodlně 
i v lyžařských botách nebo rovnou na lyžích. 
U hotelu na vás čekají i zážitky gastronomické. Restaurace Stodola vaří 
podle receptury místních tradic a v nové cukrárně Povidloň, dávají důraz 
na originalitu a chuť tradičních zákusků. 
Součástí Skiareálu je i Stezka korunami stromů. Přináší naprosto jedinečné 
zážitky z výhledů ze své devítihranné 40m věže. Otevřeno má po celý 
rok, a tedy i v zimním období ji můžete navštívit a užít si tu nádheru lipen-
ské přírody z ptačí perspektivy. 

 LYŽOVÁNÍ NA LIPNĚ V RODINNÉ ATMOSFÉŘE
ZIMA NA LIPNĚ TO JE LYŽOVÁNÍ PRO CELOU RODINU, PARTU PŘÁTEL I JEDNOTLIVCE. LIPENSKÉ SJEZDOVKY, KTERÉ MĚŘÍ TÉMĚŘ ČTRNÁCT KILOMETRŮ, 

NABÍZÍ VELKOU PORCI ZÁBAVY NA JEDNOM MÍSTĚ A USPOKOJÍ LYŽAŘE VŠECH KATEGORIÍ. S MOŽNOSTÍ UBYTOVÁNÍ PŘÍMO U SJEZDOVKY, TRADIČNÍ 
ŠUMAVSKOU, A PŘITOM VYSOKOU GASTRONOMIÍ A DALŠÍMI ATRAKTIVITAMI JE TÍM PRAVÝM MÍSTEM PRO ZIMNÍ DOVOLENOU.  

www.lipno.info

• nejmodernější skiareál v České republice s 13.5 km sjezdovek 
všech obtížností

•  jedinečné výukové hřiště Fox park zdarma
•  lyžařská škola Skischool pro všechny věkové kategorie 
•  servis, půjčovna i obchod se sportovním vybavením na jednom 

místě  
•  relaxace ve vodním ráji Aquaworld  
• dechberoucí výhledy ze Stezky korunami stromů 
•  ubytování v moderním hotelu Element přímo u sjezdovky
• gastronomické zážitky v restauraci Stodola a cukrárně Povidloň

INZERCE
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REDAKČNÍ RADA SE PŘEDSTAVUJE
Zprávy pro vás nás baví
Vzpomínáte si ještě na listopad roku 
2015? Možná ti, kteří zaznamenali ob-
zvlášť důležitou životní změnu, si tento 
měsíc vybaví. Naší redakční radě se ale 
myšlenky na tuto dobu vrací velmi dob-
ře. To proto, že tehdy vyšlo první číslo 
Zpravodaje v nové grafické úpravě. Tak 
jak se v čase měnilo zpravodajství, při-
cházeli a odcházeli lidé, kteří Zpravodaj 
tvořili. Napadla nás myšlenka předsta-
vit vám redakční radu tvořící šestnáct 
stránek čtení na každý měsíc. A protože 
se některé z našich kolegyň, stejně jako 
dobří holubi, vracely, volba byla jasná. 
Tady je dárek pro nás k šestému výročí 
nového kabátku Zpravodaje, ale i pro 
vás čtenáře. Ať víte, kdo v tom má prsty. 
Jen letmý vhled do porevoluční historie 

Zpravodaje, jehož první číslo vyšlo v červ-
nu roku 1999. U něho tehdy stála jediná 
z nás – Marcela Křiváčková. Postupně se 
přidávaly Jolana Prixová, Markéta Bučoko-
vá a před nedávnem mateřsky vydovolen-
kovaná Lucie Kalinová. 

Lucie: Před dvě-
ma měsíci nasko-
čila do rozjetého 
vlaku po mateř-
ské. Trochu kla-
me, protože když 
stála u nového 
základu, ještě si 
říkala Šnajdrová. 
Dnes pro vás při-
pravuje měsíční 
akce a zajišťuje 

technickou část Zpravodaje. 
Luci, tvé pocity u prvního čísla, a na-
opak porovnej první číslo po mateřské. 
Obě byla listopadová, jen s odstupem 
šesti let. 
Na vydání prvního čísla v nové grafice 
si vzpomínám i po takové době velmi 
dobře. Bylo doprovázeno pocity obav, jak 
bude nová podoba Strakonickými při-
jata. A po šestileté odmlce? Srdíčko mi 
zaplesalo, že mohu být opět u zrodu dalších 
čísel a že Zpravodaj v této grafice vychází 
po celou tu dobu. 
Otázka na tělo. Je lépe na dovolené – 
mateřské se dvěma dětmi, nebo v pra-
covním procesu se třemi kolegyněmi? 
Na tuto otázku mě napadá odpověď opět 
s otazníkem a s úsměvem na tváři – Co 

myslíš? 
Marcela: Odpovídá za jazykovou korekturu 
textů. Někdy to s ní není jednoduché, uhá-
dat myšlenky a stylizaci. Střídavě 1 : 0. 

Marcel, jaký 
máš názor 
na současný 
stav českých 
textů? 
Všichni jsme 
ovlivněni rych-
lým tempem 
celého našeho 
života. Vyjde-li 
článek, už nemu-
sí být aktuální. 

Tomu odpovídá i způsob vyjadřování auto-
rů. Snaha po zkratce a zároveň výstižnosti 
je patrná. Co bylo dříve hrubou chybou, 
nyní často splňuje současné normy.
Otázka na tělo. Korektor musí být pun-
tičkář a přistupovat ke své práci velmi 
zodpovědně. Jsi majitelkou této povaho-
vé vlastnosti? 
Neřekla bych o sobě, že jsem puntičkář, ale 
v jistém slova smyslu se jedná o vyhraněný 
přístup k některým jevům, jež řečník často 
„papouškuje“, aniž by si uvědomil podstatu 
svého vyjádření. Jsou to plevelná slova 
a lze i snadno vysledovat původní auto-
ry. Velký vliv na jejich „uhnízdění“ mají 
televizní vystoupení, v nichž často hovoří 
aktéři ochotni vyjadřovat se k čemukoli. 
A tak lze velmi často narazit na podobné 
lahůdky, jako jsou: v tuto chvíli, v nepo-
slední řadě, hlavní protagonista, hlavní 
priorita, vlastně, následně, jakoby. Někdy 
se obtížně uhlídají. Kompilace takových 
slov v extrémním případě může pro před-
stavu vypadat následovně: „V tuto chvíli 
výzva posunula v neposlední řadě hlavního 
protagonistu, nicméně to následně jakoby 
vlastně nedopadlo, ač to bylo současně jeho 
hlavní prioritou." 

Poté, co se k nám přidala Lucie, předala 
značnou část svých povinností právě jí 
a nyní se věnuje vícenásobné kontrole textu 
a typografii. Řeč není o nikom jiném než 
o Jolaně Prixové. Zasloužilá matka tří dětí, 
která se v loňském roce, také po mateřské, 
přidala do týmu. 
Jolčo, ty jsi celkem obstojně jazykově 
vybavená. Která z řečí je ti nejbližší 
a proč? 

Mou srdeční 
záležitostí je 
španělština, se 
kterou jsem začí-
nala na strakonic-
kém gymnáziu. 
A proč – moře, 
teplo, dobré jídlo, 
sklenka Cuba 
Libre a španělský 
temperament jsou 
mi velmi blízké.

Otázka na tělo. Jak moc tě v rámci 
povinné školní docházky bavil český 
jazyk? 
Vždy jsem byla spíše humanitní typ, che-
mie a fyzika pro mne byly nutným zlem, 
proto jsem hodiny češtiny měla ráda.

A na závěr se podíváme na zoubek nejdů-
ležitější osobě celého Zpravodaje – na paní 
šéfredaktorku Markétu Bučokovou. Právě 
ona pro vás připravuje články, které vám 
přibližují dění v našem městě. 
Markét, když se řekne Zpravodaj, co si 

představíš? 
Spoustu pís-
menek posklá-
daných do slov 
a nerozlučného 
přítele, který se 
mnou v době 
korektur večer co 
večer usíná. Ale 
také práci, která 
mě stále baví, 
příjemní lidé, se 

kterými se potkávám u každého nového 
čísla, a především skvělou partu čtyř holek, 
které se vzájemně doplňují a bez kterých 
by Zpravodaj nevznikl. A já bych vám moc 
ráda poděkovala za vzájemnou podporu, 
pochopení a obrovské nasazení, protože 
jsou i chvíle, kdy některá z nás potřebuje 
podržet, a tehdy se ukáže síla každé z vás.  
Otázka na tělo. Jsi v neustálém letu, 
vždy musíš být včas na správném místě. 
Jak by měla vypadat tvá ideální dovo-
lená?
Tak to bude na dlouho, protože každá moje 
dovča je ideální (mám je všechny popsat?). 
A že je v letu a někdy i s trochou práce? To 
už si ani jinak nedovedu představit. Asi pro 
mě není úplně důležité, jak a kde ji trávím, 
ale s kým.   Redakční rada
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ADVENTNÍ ZVYKLOSTI
Adventní věnec
Adventem začíná nový církevní rok. Je to 
doba očekávání příchodu Mesiáše na svět. 
K času adventu se kromě duchovní náplně 
váží také četné zvyky a tradice různého stáří. 
Za jeden ze symbolů adventu lze považovat 
adventní věnec. A to i přesto, že se u nás 
ve větší míře rozšířil až po roce 1989. Brzy si 
získal oblibu na veřejných místech i v domác-
nostech.
 Jeho původ sahá do první poloviny  

19. století, nejstarší písemná zpráva o něm 
pochází z roku 1838 z Hamburku. Tehdy 
pověsil na počátku adventu teolog Johann 
Heinrich Wichern nade dveře sirotčince, který 
spravoval, dřevěný vyřezávaný věnec. Každý 
den na něj upevnil jednu zapálenou svíci. Pod 
věncem  stála pokladnička, do níž mohli lidé 
házet vánoční milodary pro opuštěné a osiřelé 
děti.
Ze severního Německa se věnec rozšířil 

hlavně zásluhou evangelického hnutí mládeže. 
Mezi dvěma světovými válkami pronikl 
za hranice německy mluvících zemí. Adventní 
věnce se posléze nejen vyřezávaly ze dřeva 
a barvily nazeleno, ale zhotovovaly se také ze 
zelených větviček jehličnanů. 
Živý adventní věnec symbolizoval věřícím 

věčný život, kruhový tvar jednotu společenství 
lidí a Boha, plamen svíček připomínal Krista 
jako světlo ozařující plamenem lásky každého 

člověka. Ale existují i další výklady symbo-
liky adventního věnce. Stálezelené rostliny 
na adventním věnci pak mají připomínat život, 
stálost ve víře a také věčnost.
Přestože dnes slouží adventní věnec mnoh-

de spíše jako atraktivní dekorace, zajímavá je 
i symbolika jeho svící. Podle počtu adventních 
nedělí se počet svící na věnci časem ustálil 
většinou na čtyři. Každou adventní neděli se 
postupně po jedné zapalují. Někdy se umísťuje 
do středu věnce ještě pátá svíčka jako symbol 
Krista či Panny Marie nebo samotných 
Vánoc. Ta se zapaluje na Štědrý den a Boží 
hod vánoční. Přestože svíčky na adventním 
věnci známe v nejrůznějších velikostech, 

tvarech a barvách, které se mnohdy přizpů-
sobují celkové předvánoční výzdobě, i u nich 
můžeme nalézt jistou symboliku. V církevním 
prostředí se  užívají nejvíce svíce fialové, 
někdy doplněné jednou svící růžovou. Je to 
proto, že historicky je v katolické církvi hlavní 
barvou adventu (i postu) fialová jako barva 
pokání a kajícnosti. Používá se ve třech ze čtyř 
adventních nedělí. Na třetí adventní neděli 
se liturgická barva mění na růžovou, protože 
nadchází čas radosti, že brzy nastane oslava 
příchodu Krista. Z toho vychází i barvy litur-
gických rouch a mnohde také barvy svíček 
adventního věnce.

Irena Novotná, etnografka MSP

Vánoční povídání se Zdeňkem Troškou
Nebylo to ani příliš dlouhé rozhodování, jak 
udělat dvanácté číslo letošního Zpravodaje. Je 
před námi jedno z nejkrásnějších období roku 
– Vánoce – a ty máme snad všichni spojené, 
vedle zbytečného šílenství, s pohádkami. Zde-
něk Troška, rodák, pohádkář, skvělý vypravěč 
a úspěšný režisér. 
Ještě než začalo naše povídání, dověděla 

jsem se, jak že se to mělo v květnu roku 
padesát tři. 
Dávná kamarádka Zdeňka Trošky, Víťa 

Klimtová, která už bohužel není mezi námi, 
vymyslela příběh o čertici, která kdysi letěla 
daleko, předaleko. A protože už byla unavená 
a neměla sílu, rozhodla se, že si odpočine. 
Snesla se zrovínka do Hoštic. Tady si sedla 
pod lípu na návsi a usnula. V nůši nesla čer-
tíče, to z nůše vylezlo a uteklo k Troškovým. 
„A to jsem já. Tady vidíte, jak to bylo.“
To by ani nebyl král pohádek nezačít jednou 

z nich… 

Jaké byly Vánoce vašeho dětství?
U nás se Vánoce držely, stejně jako Velikono-
ce. V dětství jsme se učili nejrůznější koledy, 
které jsme pak zpívali u jesliček v kostele. 
U nás v rodině se to slavilo pochopitelně 
po staročesku. Rybí polévka, houbový kuba, 
kapr, řízek, bramborový salát, spousta cukroví. 
Vánoce jsme milovali.
Víte, já jsem měl překrásné dětství. Narodil 

jsem se, jak se říká, na šťastné planetě – 
v Hošticích.
Tahle vesnice je malinká. Má asi osmdesát 

čísel, ale můj otec i moje maminka byli ze stej-
né vsi. Takže tady bylo jak otcovo, tak matčino 
příbuzenstvo. Měl jsem tady dvě babičky, dva 
dědečky, prababičky, tetičky, sestřenice a tak 
dále. Opravdu jsme byli jedna veliká rodina. 
Jako děti jsme všichni chodili společně 

do školy a po škole jsme za humny pásli 
krávy. Vzpomínám si v zimě, když jsme přišli 
z klouzačky, mokré šaty dali na krůvek. Seděli 

jsme za pecí, popíjeli šípkový čaj. V jednom 
koutě staré ženské draly peří, ve druhém 
chlapi loupali proutky na košíky a povídalo 
se. Příběhy, pověsti z okolí. Všechny jsem 
doslova hltal. 
To je tedy ten moment, který vás přivedl 
ke knížkám? 
Ty jsem miloval od dětství a dospělí mně stále 
museli něco číst. A protože tehdy neměli tolik 
času, tak jsem se písmenka naučil dřív, než 
jsem šel do školy. Ono to vlastně ani jinak 
nešlo. Nebyla žádná televize a četba pro mě 
znamenala úžasnou náplň. 
Povím vám jednu příhodu z prázdnin 

po první třídě. Maminka pracovala jako zdra-
votnice na pionýrském táboře na Kubově Huti 
a brala si nás tam. Mě a bratra. Měli skvěle 
zásobenou knihovnu a já jsem tam pořád četl. 
A přiznám se vám k jedné hrozné věci. Já vám 
tam našel knížku České pohádky Jana Drdy 
s krásnými ilustracemi Josefa Lady. Byly to 

Jeden z adventních symbolů foto: Markéta Bučoková
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dlouhé pohádky a já měl radost, že s hrdiny 
příběhů můžu být tak dlouhou dobu. Stalo se, 
že jsem se na konci prázdnin nemohl s touto 
knihou rozloučit. Tak jsem si ji strčil do kuf-
říčku a odvezl si ji domů. 
Tak to by mě vážně zajímalo, jakou měl váš 
„zločin“ dohru. 
Maminka se hrozně zlobila. Tehdy něco vařila, 
babička cosi krájela u stolu a já jsem si četl. 
A babička říkala: „Ten náš kluk je tak hodný. 
Zatímco jiné děti běhají po vsi a dělají všelijaké 
alotrie, tak on tady sedí a čte si.“ To ale jen do té 
doby, než maminka zjistila, co čtu. Nařídila 
knihu vrátit. Naštěstí babička měla pocho-
pení. V neděli před mší jsem se vyzpovídal 
a na babiččinu radu jsem řekl, že jako památku 
na pionýrský tábor jsem si vzal knížku... Pan 
farář měl radost a pohádky mně zůstaly. A dru-
hé prázdniny, nejenže jsem pohádky nevrátil, 
ukradl jsem ještě i Krásu nesmírnou.
Kdy padlo rozhodnutí, že se budete věnovat 
filmu? 
To bylo v páté třídě po zhlédnutí filmu Kněžna 
de Cléves s Marinou Vlady a Jeanem Marais. 
Byl to nádherný film začínající plesem v Lou-
vru. To byla taková nádhera, která rozhodla. 
Žádné divadlo, film budu dělat, protože film je 
pravda. V páté třídě jsem se rozhodl, že budu 
filmovým režisérem. Všichni si ťukali na čelo 
a říkali: „Malej, blbej, on z toho vyroste.“ 
Nevyrostl. 
Jak vaše rozhodnutí přijali rodiče?
Maminka zuřila. Každé pololetí se vypiso-
valy dotazníky, čím budeme. A já pokaždé 
krasopisně napsal – filmový režisér. Mamin-
ka po každém rodičovském sdružení přišla 
zoufalá domů: „Ještě jednou, ještě jednou tam 
napíšeš takou volovinu, dám ti už do huby. 
Všichni na mě koukají, že mám doma blázna. 
To si nemůžeš zvolit jiné zaměstnání, autome-
chanik, učitel, já nevím...“

Psal jste Ježíškovi? 
Jistě. A nechtěl jsem nic jiného než knížky, 
knížky, knížky. Potom čtvrtky, náčrtníky, 
barvičky, pastelky a omalovánky. Pak chodily 
návštěvy a ptaly se, co mi přinesl Ježíšek. 
Nadšeně jsem jim vyjmenoval všechny kníž-
ky, co jsem dostal, a babička říkala – no ještě 
něco jsi dostal a významně mrkala na kabát. 
Jo, nějaký hadry…

Vy, který v sobě máte vzpomínky lidských 
Vánoc starých časů, jak se vyrovnáváte 
s Vánocemi v jedenadvacátém století? 
Zachovaly si Vánoce svůj smysl? 
Bohužel. Vánoce jsou tak zkomercionalizova-
né, že je to až nestydaté. Protože to všechno je 
o penězích a za peníze. Byznys. Když vidíte 
v polovině září v obchodech figurky čertů, ko-
lekce Santy a tak dále. Tak je to přece strašné. 
Tohle dětem úplně vyrazí pocit tajemna. Ta 
správná atmosféra za nás začínala až po Mi-
kuláši. Tehdy jsme se začínali těšit na Ježíška. 
Dneska přijedete z dovolené a z výlohy na vás 
kouká Santa Claus. Takže já žiju v takovém 
duchu, že co nechci, to ke mně nepronikne. 
Zkrátka hodně věcí si nepřipouštím. A tohle 
si může každý člověk uvědomit. Snažím se 
tohoto západního, konzumního způsobu 
života ušetřit. 

Doba adventu je dobou ztišení a zklidnění. 
Trávíte ji v tomto rozpoložení, nebo to 
na vás nemá vliv. 
Absolutně ne. Jako dítě jsem samozřejmě ad-
vent dodržoval.  Ať to bylo v jídle, babičky se 
modlily růžence… Zklidnění mám, kdykoliv 
chci, proto nemusím čekat na advent. 
Ví se o vás, že jste nadšený čtenář. Je kniha, 
která vás provází po celý život, ze které 
čerpáte a ke které se vracíte? 
Knihy jsou moje vášeň a mám jich celou řadu, 
jak tady v Hošticích, tak v Praze. Těžko bych 
jednu vybíral. 
Dobře, ale představte si tak vypjatou situa-
ci, kdy se můžete rozhodnout jen pro jednu 
jedinou…
A víte, že jsem o tom nikdy takto nepřemýš-
lel? Budu se muset zamyslet, a až se sejdeme 
příští Vánoce, tak vám to řeknu. 
Od knížek se pomalu přesuneme k pohád-
kám. Jakou máte nejraději? 
Taková pohádka, která mě naplnila nobles-
ní krásou, je pohádka pana režiséra Kršky 
Legenda o lásce. Natočená v roce 1956. 
Příběh dvou sester, lásky, ale i lidské žárlivosti 
a ješitnosti a také houževnatosti a vytrvalosti. 
Krásná pohádka. 
Náš čas se pomalu začal naplňovat, byť by 

se rádo povídalo až do pozdních hodin, pro-
tože pan Troška je opravdu úžasný pohádkář 
a vypravěč. Co naplat, všechno jednou končí 
a milá setkání se občas zdají mít jepičí život.  
Když jsme se na zápraží jedražského statku 

loučili, pan režisér pronesl velmi moudrou 
větu. „Nešílejte. Nemalujte. Neuklízejte. 
Sedněte si, udělejte si hrnek šípkového čaje 
a poslouchejte ticho.“ 
No, není tohle univerzální a hlavně jedno-

duchý recept na klidné Vánoce?
Pane Troško, moc děkuji za čas, životní 

moudra i milé povídání.  Markéta Bučoková, PR 

Se Zdeňkem Troškou jsem si povídala v Jedraži  
     foto: Markéta Bučoková
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