Ve Strakonicích
Ve Strakonicích v zimních měsících
je tu zima ukrutná od října až do dubna.
Ve Strakonicích v letních měsících
kousají tu komáří
od května až do září.
V létě mečej dudy ze všech rohů,
v zimě ječej děti na saních.
Hrozně jim to drhne shora dolů,
protože tu málo padá sníh.
V zimě jsme tu ve srážkovým stínu,
v létě každou chvíli záplava.
Někdy máme smůlu, jindy dřinu,
někdy je tu nuda, jindy otrava.
No a ještě ke všemu jsme lhaví,
neříkáme všechno akorát.
Koho ale zrovna tohle baví,
tak sem jezdí a je za to rád.
… Tuhle říkanku jsem kdysi vymyslela jakožto lákadlo pro svoje kamarádky z knihovnických studií,
když jsem je zvala k návštěvě našeho města. Některé z nich Strakonice tehdy neznaly, ale znají dobře
mě, a tak nepochybovaly ani od nadsázce v mých slovech, ani o mém ryze kladném vztahu k městu,
kde jsem vyrostla a kam jsem se z Prahy po skončení školy vrátila s úplnou samozřejmostí, i když
v naší metropoli se mi líbilo a celé čtyři roky jsem tam pilně obcházela nábřeží, parky, památky,
galerie, divadla, studentské kluby, knihovny a vůbec o se dalo (a bylo toho na výběr plno, jen se
muselo o tom vědět a najít si to). Vlastně platí, že něco hezkého si najdu prakticky všude, a tak moje
náklonnost k rodnému hnízdu nemá nic společného s tím, že bych mu nějak nadržovala. Je to
jednoduché: jsem vděčná za všechno, co mě tu kdy dobrého potkalo, a beru to, mimo jiné, i jako
závazek.
Občas se mi někdo diví: "A to ti nevadí, jak jsou tady někteří lidi rozhádaní a berou rovnou všechno ve
zlém, místo aby se snažili jeden druhého pochopit? Jak jsou pohodlní, když je potřeba se o něco
postarat? Jak je to tady maloměstské? Se všemi těmi pomluvami, zlomyslnostmi... tohle přece
nemůže mít člověk rád...". Rozumím tomu, jak je to myšleno, ale mám to za sebe nastavené jinak.
Myslím, že „mít něco rád" není totožné s "užívám si to" nebo "všechno schvaluju, nechci nic měnit a
radši se taky přidám..." Spíš bych to viděla tak, že mít něco nebo někoho rád, to znamená zachovat
věrnost v dobrém i zlém a podle svých možností přispět k příznivému stavu současnému i
budoucímu. Být ve střehu, abychom věděli, co se vůbec děje a co s tím, pokud by se něco mohlo
vymstít a uškodit. Rozhodně se nedá říct, že bych chyby Strakoňáků, včetně těch svých, zlehčovala
nebo že bych o nich nevěděla, že by mě to nemrzelo a že bych nestála o nápravu. Tohle všechno se
mě dotýká možná ještě o dost víc, než to bývá, ale nemá to vliv na to, jestli mám, nebo nemám
Strakonice ráda. Můj vztah k nim není podmíněný tím, že by si to musely zasloužit. A i kdyby, stejně
bych si ale přednostně všímala toho, co je příznivé. Je toho, myslím, docela hodně.

Dříve jsem chodívala na besedy MÚ s občany a také jsem bývala při jednáních o zdravém městě
Strakonice nebo při prezentacích různých projektů. Vždycky se při takových příležitostech podivuju
všelijakým zjednodušeným kritikám, když si třeba někdo stěžuje, že se tady nic neděje (pro mě se
toho děje tolik, že to vůbec nestíhám ani pořádně sledovat, natož se všeho zúčastňovat) nebo že tu
není hezky. Že máme úzké náměstí (jaké jiné by ve svažitém terénu mělo být?), vybourané památky
(to mi vadí také, ale to už se nevrátí a je tedy potřeba se spíš soustředit na uchování těch zbylých,
protože i současná doba v tomhle směru přináší vážné přehmaty, nejen ta minulá) nebo že by bylo
potřeba více parkovišť (myslím, že už teď je město zaasfaltované až běda, že všechny nové podobné
plochy se stejně zase hned zaplní do posledního místa a že řešením by bylo něco úplně jiného –
častěji volit ekologičtější a zdravější způsoby dopravy než používání několika aut v každé rodině).
Přijede-li nějaká návštěva k nám, do naší rodiny, máme vždycky kam jít a čím se pochlubit, ne že ne. A
dozvídáme se potom, jaké to tu bylo zajímavé – třeba na Kalvárii plné vzácných rostlin, v čajovně, na
židovském hřbitově a jiných starobylých místech (prohlídka se dá domluvit i tam, kde je jinak obvykle
zamčeno), v knihovně na hradě i u nás na pobočce, atd. atd.
Pozoruhodných míst, přes všechny nedostatky, je tu podle mě plno, a co je hlavní, může jich přibývat,
pokud si je mezi sebou „rozebereme“ a postaráme se o ně. Tak podobně, jako když se nějaká
skupinka dohodne a někde uklidí nebo něco vyzdobí, když se ochranářská parta snaží chránit stromy
a jiné přírodniny nebo když znalci historie podávají informace o našich předchůdcích. Když se objeví
nová výstava mladých umělců na zdi v Želivského ulici (teď zrovna jsou tam dokonce ukázky z nově
vzniklé knihy od místních autorů – našeho kolegy Petra Kalaše a výtvarnice Jitky Petrášové - „S
harpunou na tetanus“) nebo když si třeba někdo u svého rodinného domku udržuje místo sterilního
trávníčku přírodní zahradu, pro potěchu svoji i kolemjdoucích a pro zvířectvo, které také patří
k obyvatelům města. K letošnímu 650. výročí prvního listinného potvrzení městských práv připravila
dvojice Ondřej Fibich – Karel Skalický knihu „Obrazy z dějin Strakonic“, na konci srpna proběhnou
oficiální oslavy, v září (14. 9. – 17. 9.) se bude konat festival Strakonice nejen sobě… a sám pro sebe
si každý z nás prožije ohlédnutí do historie své obce po svém. Někdo tak, že se neohlédne vůbec,
někdo s hrdostí, někdo s výčitkami, někdo s vděčností, podle povahy i podle toho, o co se kdo z nás
snaží a co by si přál předat svým dětem.
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