
Se starostou Romanem Fabešem
bezprostředně po volbách

Do třetice…
Starosta Roman Fabeš dostal v říjnových 
volbách ze všech kandidátů do městského 
zastupitelstva od voličů daleko nejvíce 
hlasů - 1202. Na úvod našeho povolební-
ho rozhovoru jsme toto číslo nemohli jen 
tak přejít. Než přišel na radnici, zkoušel 
z matematiky na Základní škole v Masa-
rykově ulici nemalou část současných 
voličů. Proto jsme si zkusili role obrátit.
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Prognóza TL

Bude to tak?

Telč (EPA, 31. 12. 2100) Podle tiskové 
zprávy referátu pro kulturní záležitosti a 
styk se zemskou a vesmírnou  veřejností 
Magistrátu města Telče zvítězila ve WAP 
hlasování zdejší městské knihovny o 
nejoblíbenější dětskou knihu končícího 
století kniha pohádkových příběhů Mar-
tiny a Milana Lancingerových Andělíčci 
z Telče. Toto hodnocení si publikace 
udržovala průběžně celých 90 roků od 
svého vydání. Jedná se o ojedinělý re-
kord titulu, který děti poprvé mohly číst 
o Vánocích v roce 2010.
K úspěchu prognózy TL můžete přispět 
i vy již letos. Více na stranách 8, 9 a 15.

Přílohy
• Advent, Vánoce,
  Nový rok v Telči  
• Kalendárium 2010

Ve skrytu duše jsem doufal, že lidé ocení, 
co jsme za čtyři roky uplynulého voleb-
ního období udělali. Ale když si člověk 
vzpomněl, jak překvapivě dopadly třeba 
volby do krajů před dvěma roky, tak jsem 
se držel hodně při zemi. Takže s podob-
ným úspěchem jsem určitě nepočítal.
Rozhovor po úspěšných volbách po-
skytujete pro TL již po třetí. Který byl 
z Vašeho pohledu nejtěžší?
První volba starostou byla velkým pře-
kvapením jak pro mě, tak určitě i pro 
tehdy zcela zaplněný sál umělecké školy. 

Pane starosto, dokážete definovat
množinu čísel 413, 438, 1104, 1202?
Ať sčítám, násobím, mocním či logarit-
muji, pořád mi nic nevychází. Buď už 
jsem to za osm let starostování zapo-
mněl, nebo je v tom něco jiného. Takže 
na rovinu. Nedokáži.
To jsou počty hlasů, které jste od roku 
1998, kdy jste se poprvé ucházel ve 
volbách do městského zastupitelstva o 
přízeň voličů, postupně dostal.  Upřím-
ně. Čekal jste takový výsledek?

Nikdo se do starostování nehrnul, a tak 
to nakonec zůstalo na mně. Ve druhém 
období jsme chtěli s paní místostarost-
kou pokračovat a výsledky voleb našim 
volebním uskupením přinesly většinu 
v zastupitelstvu. Radu jsme doplnili i 
ostatními a mohli pokračovat v rozdělané 
práci. V letošních volbách jsme sice zví-
tězili a obhájili šest mandátů, ale ostatní 
výsledky byly daleko vyrovnanější. 

Pokračování na str. 5

Léta úspěšně hájil branku fotbalistů telčského SK. Od 8. listopadu bude třetí volební 
období za sebou hájit zájmy celého města. Staronový starosta Roman Fabeš.
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V jídelně to báječně vonělo skořicí a vanilkou. Všechna okna 
byla ozdobená girlandami ze zeleného chvojí. Zatímco byly 
děti pryč, babička natáhla od kličky ke kličce červené stuhy 
a ověsila je perníky. Nad jídelním stolem visel adventní věnec 
se svíčkami a na stole stály mísy s cukrovím. Ořechy, jablíčka, 
banány a pomeranče byly na veliké ošatce. Stromeček v jídelně 
nestál, ten asi Ježíšek teprve přinese.

Děti se hned hrnuly k Alšovu staročeskému betlému, který byl 
rozložený na prádelníku. Nemohly se dočkat, až u něj rozsvítí 
svíčku. 

„Pomalu, pomalu,“ volal na ně dědeček, který v křesle u kr-
bu pokuřoval dýmku, „ať tady něco nepodpálíte!“ Zvedl 
se a pomáhal dětem vyndat čajovou svíčku ze skleněné 
lucerničky a zapálit světýlko v betlémě. 

„To je ale krása!“ vydechl Mikuláš. 
Beruška poprosila dědečka, aby podpálil také františka na 

krbové římse. Pokojem se zvolna linula kouzelná vánoční 
vůně.

„Tak a teď budeme pouštět vánoční lodičky!“ zatleskala 
rukama Beruška a běžela napustit vodu do velké měděné mísy. 
Dědeček s Mikulášem usedli ke krbu a nožíkem půlili ořechy. 
Z každého z nich vydlabali jádro a dědeček do nich vlepoval 
malinké svíčičky. To aby se skořápky nepotopily. Každý z nich 
dostal jednu lodičku a vložil ji do mísy s vodou. Dědečkova 
lodička doplula nejdál. Mikulášova se potopila hned u břehu 
a Beruščina uprostřed mísy. To proto, že děti moc zuřivě 
foukaly.

V růžovém domě  žijí maminka s tátou, babička, 
děda, holčička Beruška a kluk Mikuláš. Do rodiny 
patří i  kočka Sněženka a pes Flíček. V pohádko-
vém městě, kde růžový dům stojí, také bydlí andě-
lé. Rafael, Štěpán,  Lucius, Petronius a další. Mají 
různé povinnosti. Lucius rozsvěcuje lampy, když 
se v městečku zešeří, Petronius přivolává sníh, 
Štěpán dokonce hlídá v muzeu… Všichni se  při 
svých pochůzkách po městě potkávají s holčičkou 
Beruškou a klukem Mikulášem.  
O životě v městečku, kde jsou doma Beruška, 
Mikuláš a spousta andělů, už jsme toho prozradili 
hodně. Zapomněli jsme ale na to nejdůležitější. 
Růžový dům stojí na náměstí v TELČI!
Martina a Milan Lancingerovi napsali pro svou dcerku 
Berunku knihu pohádek, kterou jsme předchozím úvo-
dem představili. Maminka Martina jí k nim navíc na-
malovala půvabné obrázky. Aby ostatním dětem nebylo 
líto, že nemají takovou knížku jako Berunka, rozhodli 
se ji letos vydat i pro ně. Ze dvou desítek pohádkových 
příběhů  jsme pro Vánoční čtení do TL vybrali pohádku 
poslední,  Štědrý večer v růžovém domě. Pokud jste 
zvědaví i na další příběhy Berušky, Mikuláše a andělů, 
najdete knihu  Andělíčci z Telče v nabídce Informační-
ho střediska na radnici. Děti si pak o ni mohou napsat 
Ježíškovi. Když jim přečtete kapitolu Jak děti napsaly 
dopis Ježíškovi, najdou v knize i návod, jak takový 
dopis napsat a jak ho odeslat. A úplně na závěr. V po-
hádkovém městečku je trochu všechno jinak. Rok tam 
začíná prázdninami a končí příchodem Ježíška. Prostě 
je to tam pohádkové                                                     /z/

Vanoční čtení

Štědrý večer v růžovém domě

Babička si donesla nůž a prkénko a pro každého rozkrojila 
jablíčko. Naštěstí se objevily samé hvězdičky. Beruška také 
zkusila házet střevíčkem přes rameno, ale když její botička jen 
o fous minula starožitný skleník, babička jí podobné kousky 
rázně zakázala.

„Konec legrace, děti,“ řekla a odešla do kuchyně smažit kapra. 
Dědeček spěchal za ní, prý aby dochutil bramborový salát. 

Děti osaměly. A co teď? Teď už jim zbývalo jen čekat.
Nejhorší čekání na světě je prý čekání na Ježíška. Beruška 
řekla, že z takového čekání může člověk i zešedivět. A pak si 
musí barvit vlasy.                       Pokračování na následující straně
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Dokončení

Štědrý večer...
„No, to z tebe bude krasavice, až se obarvíš třeba na černo,“ 

poškleboval se Mikuláš. „Už aby byla večeře!“
V předsíni se otevřely dveře a vešli maminka s tatínkem. 

Konečně zavřeli kavárnu a to bylo znamení, že štědrovečerní 
večeře může začít. Babička už nesla z kuchyně talíře. Děti také 
pomáhaly. Mikuláš rozdával příbory a Beruška schovala pod 
každý talíř rybí šupiny. U všech talířů stály malé svícínky ve 
tvaru andělíčků, kteří drželi svíčku. Bylo jich přesně šest, stejně 
jako stolovníků. 

Tatínek všechny svíčky zapálil a pokynul rodině ke stolu. 
Babička nalévala rybí polévku a sypala do ní osmaženou 
housku. „Dobrou chuť!“ popřála všem. Děti se nad polévkou 
trochu ošklíbaly, ale smaženého kapra snědly s chutí. Pak ještě 
přišla na stůl Mikulášova nejoblíbenější pochoutka — černý 
kuba. 

Mikuláš snědl svou porci a zrovna si naložil podruhé, když 
zaslechl podezřelé zacinkání z vedlejšího pokoje. Nechal kubu 
kubou, vyskočil od stolu a rozrazil dveře dokořán. Beruška mu 
byla v patách.

Děti zůstaly stát na prahu s otevřenými ústy. Za oknem se 
míhal bíle oblečený Ježíšek a vedle něho na obláčku byla 
naskládaná kupa dárků. Pes Flíček seděl na okenním parapetu, 
bral od Ježíška balíčky a skládal je pod vánoční strom. Pod 
stromečkem už trůnil červený kočárek, ale Beruška si ho ani 
nevšimla.

„Flíčku!“ vykřikla radostí, běžela k pejskovi a popadla ho do 
náruče.

„Hlavně že ses mi vrátil, to je ten nejkrásnější dárek!“
„No no,“ řekl Ježíšek, „chcete snad říct, že sem tu hromadu 

dárků táhnu zbytečně? Mám všechno podle seznamu!“ zamával 

Beruščiným dopisem. „A Flíček mi pomáhal nadělovat. Už 
jsme obletěli celé město.“

Teprve teď se děti vzpamatovaly. O překot děkovaly Ježíškovi a vrhly 
se na dárky. Mikuláš objevil velikého medvěda, dvě auta, pastelky a 
knížky. Ani na knížku o Robinsonovi Ježíšek nezapomněl!

Beruška povozila v kočárku velikou pannu a pak ji uložila do 
červené postýlky. U postýlky ležely tři pohádkové knížky a míč. 
Děti byly v sedmém nebi! Ale ani dospělí nepřišli zkrátka.

Maminka našla pod stromečkem prstýnek v sametové kra-
bičce, tatínek novou košili, babička vyšívanou zástěru a dědeček 
fajfku pěnovku. Z nadílky se všichni upřímně radovali a přáli 
si veselé svátky.

„Tak a teď si zazpíváme, děti,“ prohlásil tatínek a přichystal 
si noty na pultík u stařičkého klavíru. Pokojem se rozezněla 
kouzelná vánoční píseň, při které se dětem odedávna tajil dech:

Tichá noc, přesvatá noc,
v spánku svém dýchá zem,listop
půlnoc odbila, město šlo spát,
zdřímli dávno i pastýři stád,
jen boží láska, ta bdí,
jen boží láska, ta bdí...

 Za oknem už byla opravdu krásná, svatá noc, taková, jaká 
může být jen v Telči. Nad věžemi kostela Jména Ježíš proletěla 
kometa vlasatice. Zvala děti na půlnoční k jesličkám. Lidé 
se kvapně oblékali do kožíšků a čepic a vydali se křupavým 
sněhem na mši.

„Podívej, Beruško,“ vykřikl překvapený Mikuláš. Beruška se 
zadívala směrem ke kostelu a strnula úžasem.

 Před kostelem byli nastoupení všichni neposlušní andělé, v rukou 
měli noty a zpívali koledy. Dokonce i cukrářka Terezka vyměnila 
čepec za teplý klobouček a stála s ostatními v řadě. Harmonikářka 
Kristýna v kulichu jim k tomu hrála a Ježíšek je dirigoval. 

To bylo to pravé andělské pokání.

Nové knihy městské knihovny
Chcete zmoudřet? Můj ty světe –
 otevřete knihu – čtěte!            Jiří Žáček

Beletrie
Vondruška: Apage Satanas!; Watt: Do-
tknout se oblaků; Řeháčková: Dřív než se 
rozloučíme; Mailer: Duch děvky; Monyo-
vá: Dvacet deka lásky; Berniéres: Generá-
lova šťastná smrt; Urban: Habermannův 
mlýn; Kepler: Hypnotizér; Gavalda: Kdy-
by tak na mě někdo někde čekal; Waters: 
Malý vetřelec; Waltari: Město smutku a 
radosti; Hooper: Mrazivá pouta; Větvička: 
Návraty na místa činů; Andronikova: Nebe 
nemá dno; Pratchett: Nevídaní akademi-
kové; Archer: Nositelé příběhů; Matthew: 
Pátý bojovník; King: Pod Kupolí; Roberts: 
Sen v bílém; Tremayne: Tanec s démony; 
Coelho: Valkýry; Janečková: Zrada

Naučná
Čechura: České země v letech 1437-
1526; Ferro: Dějiny Francie; Dřevo od A 
do Z; Houpt: Galerie zmizelých; Binet: 
HHhH; Zvelebil: Na vandru s Reflexem
IV; Moderní dům od podlahy po půdu; 

Čokoládové dobroty; Polách: Odvrácená 
tvář moci; Toušlová: Toulavá kamera 11; 
Vigué: Zdraví pro třetí věk

Dětská
Brycz: Bílá paní na hlídání; Dětská ku-
chařka; Eder: Jiskřivé vánoční ozdoby z 
korálků; Kratochvíl: Strašibraši; Bayer: 
Papírové květy; Menkhoff: Svět optic-
kých iluzí; Wilson: Vzdušné zámky; 
Guinness World Records 2011

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Knihovna o Vánocích
pondělí 20. 12. 13 – 16 hod.
úterý 21. 12. 9 – 11,  13 – 17 hod.
zavřeno 22. – 31. prosince
otevřeno v pondělí 3. 1. 13 – 16 hod.

Vánoční výtvarná dílna
Zveme všechny děti, které chtějí potěšit 
své blízké vlastnoručně vyrobenou vánoční 
dekorací. Sejdeme se ve středu 8. prosince 
od 13 hodin v dětském oddělení Městské 

knihovny Telč. Prosíme zájemce, aby se 
nahlásili do 6. prosince v knihovně.
Všem našim čtenářům děkujeme za pří-
zeň, přejeme klidné prožití vánočních 
svátků a do nového roku pevné zdraví a 
mnoho krásných knih.

Lenka Zamazalová, Ilona Martinů

Novinka na knižním trhu:
Olga Lipecká - Jak 
zrají maliny
Soubor tří povídek o dospívání z pera 
telčské autorky,  jejíž předchozí díla, 
Dívky hrají Nebe, peklo, ráj a Bordel-
mamá aneb čas svlékání šněrovaček, 
jsme v TL před časem představili. Kni-
ha budde v nabídce městské knihovny.

Koncert plný „Srdíček“
V sobotu 11. prosince ve 14 hod. se v 
Domě s pečovatelskou službou v Telči 
uskuteční koncert dvou sborů „Srdíčko“. 
Mladší děti zazpívají pod vedením Silvy 
Frydrýškové a starší děti pod vedením 
Marie Salákové.                  M. Saláková 
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