














Hasič tělem i duší . . .
Zdeněk Matoušek
Narodil jsem se v
roce 1948, rodina 
pocházela z Plzně.
Rodině z mamin-
činy strany patřila 
na Doubravce  
jatka. Rodiče 
přišli do západních 
Čech, původně do 
Karlových Varů, 
v roce 1946. S 
příchodem do 
Kynšperka n. O.
tatínek začal jezdit se sanitkou i maminka pracovala ve zdravotnictví. Taky 
pracovala jako zdravotní sestra v Domově důchodců v D. Pochlovicích.
Děda a táta byli hasiči tělem i duší. Táta přivedl k hasičskému sboru 
maminku i všech pět dětí. 

Foto: tažená Houfnice 152 mm

Foto: zleva Zdeněk Matoušek a jeho první školní léta...      

Tak to se nebudu ani ptát, kdo a jak Tě přivedl k hasičům. 
Byl to i tvůj dětský sen, stát se hasičem?

Já s hasičema prožil celé dětství a samozřejmě mě to hodně ovlivnilo. Dělal 
jsem všechno co moji rodiče, ti se motali pořád kolem hasičů a já s nima. 

Takže by to mohlo vypadat, že jsem nesnil o ničem jiném. Ale když přišlo na 
lámání chleba a v posledním ročníku základní školy, jsem se měl 
rozhodnout 
co dál, chtěl jsem se stát námořníkem. Měl jsem velkou podporu u pana 
ředitele. Jenže škola byla v Komárně a posluchači museli mít uniformu a  
vlastní vybavení a to všechno si museli koupit sami. A jak rozhodla hlava 
rodiny – to nepřicházelo v úvahu. Tak jsem se stal pěstitelem – chovatelem. 
Musím říct, že i to mě bavilo a až po čase jsem se dostal zpátky k hasičům, 
mé životní lásce.

Zdenku, slyšela jsem, že máš i herecký zkušenosti?

No, když jsem byl na vojně /1967- 69/, tak 
si náš oddíl vybrali filmaři pro nějaký válečný 
film. Já sloužil u dělostřelců v Plzni, měli jsme 
děla Houfnice 152 mm a tak potřebovali 
někoho, kdo s tím umí zacházet.

 























… co napečeme, navaříme, to si taky sníme...

takový je výsledek.

A tááák moc to chutná! 

 I ostatní si dali,
smaženici 
ochutnali,
i ti kteří nesbírali.
Důkaz o tom 
žádný není,
že chutnalo jim 
velice,
snad jen jiskra v 
oku,
při voňavé 
vzpomínce.

Houby pořádně očistíme, nakrájíme          … zaděláme na koláč

osmažíme, upečeme...
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