
Španělský sál tleskal Telči

Uzávěrka dalšího čísla

21. května 2010
Příští TL vyjdou

3. června s výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny

5
květen
2010

ROÈNÍK XXI

cena: 6 Kè

Španělský sál Pražského hradu je be-
zesporu jednou z nejprestižnějších i nej-
krásnějších historických prostor u nás. 
Proto se v něm také odehrávají všechny 
nejvýznamnější společenské a politické 
akce. A mezi ně patří i každoroční udílení 
ceny pro Historické město roku. Za pří-
tomnosti významných politiků, odborní-
ků z oblasti památkové péče a přestavite-
lů samospráv z celé republiky je tato cena 
udílena městu, které se v daném roce nej-
více zasloužilo jak o péči o památky, tak i 
o jejich naplňování životem. Jak už jsem 
informoval v předminulých Listech, Telč 

se stala krajským vítězem v kraji Vysoči-
na a vysloužila si tím nominaci do celo-
státního kola. A tak necelý týden po pre-
zidentech Obamovi a Medveděvovi jsme 
měli tu čest vstoupit do Španělského sálu. 
Již před slavnostním ceremoniálem bylo 
jasné, že letošním vítězem se nestaneme. 
Odborná komise totiž předem nomino-
vala mezi tři finalisty města Jilemnici,
Uherské Hradiště a Beroun, který nako-
nec zvítězil. Ale ani my jsme neodjíždě-
li z Pražského hradu s prázdnou. Již to, 
že jsme společně s dalšími krajskými 
vítězi převzali z rukou ministra kultury 

a předsedy Sdružení historických sídel 
ocenění společně se stotisícovou prémií, 
bylo hodně příjemné. Ale čekalo nás dal-
ší milé překvapení. Každoročně je totiž 
udělována ještě jedna významná cena za 
péči o památky a jejich využití. Je to cena 
časopisu Moderní obec, který patří mezi 
nejprestižnější periodika v oblasti veřej-
né správy. Když jeho šéfredaktorka zača-
la číst nominační text, nečekal jsem nic 
mimořádného. Když ale zaznělo, že cenu 
získává město z Vysočiny, blýskla určitá 
naděje. A když zaznělo Telč, nechtěl jsem 
tomu ani věřit. A přiznám se, že jsem byl 
nejenom překvapený, ale i trochu doja-
tý. Věřte, že není vůbec jednoduché jít 
vznešeným prostorem na pódium převzít 
ocenění a pak před naplněným sálem pár 
slovy představit naše krásné město: „Telč 
má kromě historického dědictví ještě jed-
no velké bohatství. A tím je řada spolků, 
které naplňují památky životem. A proto-
že máme dlouholetou tradici sborového 
zpěvu, dá se i život našeho města k tako-
vému sboru přirovnat. K jednomu hlasu 
se postupně přidávají další. Občas to sice 
neladí a pořád máme co zlepšovat, ale 
některé skladby už se dají poslouchat.“

Ta cena totiž patří vám všem, kteří se 
společně staráte o památkově chráněné 
objekty i vám, kteří je naplňujete boha-
tým kulturním a společenským životem.

               Roman Fabeš

Veteránská revue je tady

V sobotu 8. května bude celé náměstí patřit dalšímu ročníku Veteránské revue, kte-
rou opět připravil Spolek telčských velocipedistů. Na co všechno se mohou diváci tě-
šit? „Na divadelní představení, vystoupení Dixielandu, celé odpoledne bude probíhat 
hlasování o nejhezčí dopravní prostředek a dobový kostým aj. Bude to sobota ve stylu 
zašlých časů a dopravních prostředků. Nenechte si ji ujít,“ zve za Spolek velocipedis-
tů Martin Kadlec. Pořadatelé počítají s účastí několika desítek historických doprav-
ních prostředků. Samozřejmostí je dobový oděv jejich vystavovatelů.

Více informací www.velocipedy-telc.cz

Foto: Tereza Jeníčková



- 2 -

Z jednání rady města
85. schůze - 17. března
- RM schválila roční účetní závěrku společ-
nosti Služby Telč, spol. s r.o., za rok 2009.
- RM vzala na vědomí ceník prací a slu-
žeb společnosti Služby Telč, spol. s r.o., 
účinný od 1. 4. 2010.
- RM schválila záměr podat žádost o pod-
poru z Fondu malých projektů Vysočina 
– Dolní Rakousko na Setkání dechových 
hudeb v Telči, které se bude konat v ne-
děli 13. června 2010.
- RM schválila bezúplatné užití znaku 
města Telče společnosti AKTIV 95 Opava 
pro sběratelskou kolekci znaků měst a obcí 
ČR na reklamních předmětech „buton“.

86. schůze - 31. března
- RM schválila zábor veřejného prostran-
ství pro zřízení předzahrádek určených k 
poskytování hostinských služeb pro letní 
turistickou sezonu v roce 2010 za podmí-
nek schválených v roce 2009.
- RM schválila zveřejnění záměru pro-
nájmu pozemků parc. č. 262 o výměře 
6792 m2 a parc. č. 261 o výměře 3613 m2 
(ostrov na Štěpnickém rybníku).
- RM schválila  ZUŠ Telč použití inves-
tičního fondu ve výši 100 tis. Kč na ná-
kup chrámových elektronických varhan.
- RM schválila uzavření mandátní smlou-
vy mezi městem Telč a Ing. arch. Jiřím 
Ondráčkem na zajištění technického do-
zoru investora stavby „Rekonstrukce a 
dostavba areálu ZŠ Hradecká“.
- RM schválila podání žádosti do progra-
mu Podpora pro památky UNESCO.
- RM schválila účast města v projektu 
„Putování po historických městech Čech, 
Moravy a Slezska“.
- RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky „Telč, Oldřichovo náměstí – obnova 
parku“, složení komise po otevírání a 
hodnocení nabídek a dodavatele, kteří 
budou vyzváni k podání nabídky.
- RM pověřila k provádění občanských 
sňatků zastupitelku Alenu Bláhovou.
- RM schválila zveřejnění záměru proná-
jmu části pozemku parc. č. 3792/4 - díl 
28 o vým. 375 m2 v zahrádkářské osadě 
Třešňovka.

kulturních památek v rámci Programu 
regenerace městských památkových re-
zervací a zón v roce 2010. V letošním 
roce byla ze strany Ministerstva kultury 
přidělena na obnovu památek v Městské 
památkové rezervaci částka 1195 tis. Kč 
a v MPZ Staré Město 200 tis. Kč. Při 
hlasování byl schválen návrh komise 
pro regeneraci MPR a MPZ na rozdělení 
zmíněné státní podpory.

Jedním z hlavních bodů, který byl pro-
jednáván na tomto zasedání, byl závě-
rečný účet města za rok 2009. Přílohou 
závěrečného účtu byla zpráva Krajského 
úřadu kraje Vysočina o výsledku pře-
zkoumávání hospodaření města za rok 
2009, která obsahovala závěr, že nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelé 
při hlasování přijali usnesení, kterým byl 
závěrečný účet města za rok 2009 schvá-
len bez výhrad.

Oficiální zápis ze zasedání zastupitel-
stva města je zveřejněn na úřední desce 
v podloubí radnice, internetových strán-
kách města a je k nahlédnutí i na měst-
ském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Přijímací řízení do ZUŠ
Ředitelství Základní umělecké školy v 
Telči vypisuje termíny přijímacího řízení 
pro školní rok 2010/2011:

Výtvarný obor
úterý 4. května v učebně výtvarného 
oboru v 1. poschodí školy od 14.00 do 
17.00 hod.
Další termíny je možné si domluvit in-
dividuálně s vyučujícími výtvarného 
oboru.

Hudební obor
pondělí 24. května a středa 26. května 
vždy od 13.00 do 17.00 hod. v označené 
učebně hudebního oboru v 1. poschodí 
školy.
Pro výtvarný obor není nutné se zvlášť 
připravovat, jde o kresbu a pomůcky po-
skytne škola.

Po uzávěrce
Létající nosorožec se objeví i nad Telčí
Od 3. do 21. května se uskuteční rozsáhlé mezinárodní vojenské cvičení Armády 
ČR a ozbrojených sil řady států NATO Flying Rhino 2010 (Létající nosorožec).
Cvičení se dotkne i vzdušného prostoru nad Telčí.  Starostu města o tom informoval 
zvláštním dopisem  velitel vzdušných sil AČR brigádní generál Jiří Werner.  Podle 
gen. Wernera se bude létat denně v pracovní dny od 8 hodin do jedné hodiny noční. 
Po 23 hodině budou lety  omezeny na minimální potřebný počet a nebudou prová-
děny lety proudových letadel v malé výšce. 

23. zasedání zastupitelstva města

Závěrečný účet za rok 2009 schválen
V pondělí 19. dubna se v zasedací 

místnosti v přístavbě Základní školy v 
Masarykově ulici uskutečnilo 23. zase-
dání zastupitelstva města. Zúčastnilo se 
ho 13 zastupitelů. Omluveni byli Miro-
slav Brzek, Ludmila Brzková, František 
Čermák, Václav Hercík, Hana Müllero-
vá, Jiří Plachý a Zdeněk Vojta.

Jako pozvaný host se zasedání zúčastnil 
Zdeněk Ryšavý, člen rady kraje Vysočina 
pro oblast informatiky, životního prostředí 
a územního plánování. Prvním projedná-
vaným pracovním bodem bylo totiž schvá-
lení smlouvy o spolupráci mezi krajem Vy-
sočina a obcemi na projektu „Integrovaný 
systém nakládání s odpady v kraji Vysoči-
na“. V rámci tohoto projektu by mimo jiné 
měla být v budoucnu na území kraje po-
stavena spalovna. Zdeněk Ryšavý vysvět-
lil důvody vzniku projektu a jeho hlavní 
myšlenky. Připomněl, že prvním krokem 
by mělo být vytvoření studie řešící mimo 
jiné umístění spalovny a podmínky jejího 
provozu. Po rozpravě zastupitelé přistou-
pení ke smlouvě s krajem schválili.

Dalším bodem programu byl návrh 
rozdělení státní podpory na obnovu 

Konzultační den 
rady města
středa 12. května
 15.00 - 17.00 hod.

doporučujeme se předem
 objednat v sekretariátu MěÚ

Pro hudební obor doporučujeme připravit 
si zazpívání jednoduché lidové písně (Koč-
ka leze dírou, Pec nám spadla, Pod naším 
okýnkem apod.) a dále se zkouší zpěv pře-
dehraného tónu a smysl pro rytmus.
Pro případné starší zájemce o hudební obor 
(např. příprava ke studiu na střední nebo 
vysoké škole) jsou požadavky náročnější. 
Upozorňujeme na nutnost přihlásit se včas 
– půl roku nebo rok je na zodpovědnou 
přípravu málo. Příprava ke studiu je mož-
ná v hudebním i výtvarném oboru.
Sborový a sólový zpěv
pondělí 24. 5. od 13.00 do 16.00 hod. v 
sále ZUŠ.
Další informace je možné získat na tel. 
567 243 533, e-mailu info@zustelc.cz 
nebo na www. zustelc.cz.

Mgr. Lubomír Zadina
ředitel školy
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Parky dostávají novou tvář
Každý z vás určitě alespoň jednou vy-

stoupal na některou z telčských věží a 
obdivoval z výšky naše krásné město. A 
určitě si všiml, jak jeho stavitelé dokáza-
li skloubit zástavbu s vodními plochami 
a zelení. Moderní doba na ně navázala, 
a i když některé zásahy nebyly nejšťast-
nější (třeba zrušený rybník na místě 
centrálního parkoviště), Telč se i nadále 
rozvíjela v tomto duchu (třeba sídliště U 
Štěpnického rybníka). Tak jako dům po-
třebuje pravidelnou údržbu a jednou za 
čas rozsáhlejší modernizaci, jako rybník 

Španělský sál 13. dubna: Roman Fabeš představuje Telč! Více na straně 1.
                                                                                                                         Foto: Archiv TL

potřebuje kromě údržby časem i  rekon-
strukci hráze a odbahnění, podobně je 
tomu i u zeleně. I u ní je třeba kromě 
pravidelné údržby občas udělat radikál-
nější zásah. Ne proto, aby byla zničena, 
ale aby mohla dále sloužit. Tímto ozdra-
vovacím procesem postupně prochází i 
některé telčské parky. Důvodem je hlav-
ně zdravotní stav stromů i další vegetace 
(mimochodem, po loňském posouzení 
zdravotního stavu stromů na veřejných 
prostranstvích jsou některé zásahy 
opravdu nutností a větší část jich byla 
již provedena). Na základě odborných 
posudků byla zpracována dokumentace 
na úpravu jednotlivých parků. V letoš-
ním roce se to bude týkat parků na ná-
městí Hrdinů a náměstí Bratří Čapků. 
V příštím roce pak dozná úprav park na 
Oldřichově náměstí. Všude dojde k od-
stranění nemocných stromů, zdravotní-
mu řezu těch, které zůstanou, k výsadbě 
nových stromů a keřů a úpravě trávníků 
a cestiček. Pokračuje se i na postupné re-
generaci stromořadí v Lipkách, kde také 

dojde ke zdravotnímu řezu, ale i k náhra-
dě několika téměř mrtvých stromů. Na 
realizaci tří akcí se nám podařilo získat 
dotace z operačního programu Životní 
prostředí, na výsledek čtvrté žádosti nyní 
čekáme. Náklady tří již schválených akcí 
překračují 2 miliony korun, ale jsou pod-
pořeny dotací ve výši 80 %.

Rádi bychom v revitalizaci zeleně na 
území města pokračovali i nadále. V 
příštím roce bychom rádi zpracovali do-
kumentaci na úpravu sídlišť na Marko-
vých humnech a u Štěpnického rybníka 
a pokusili se na ně získat dotaci.

Projděte naučnou stezku
v Lipkách

Pokud vás jarní počasí zláká k vycház-
ce, zkuste zajít do Lipek. Vím, že tenhle 
obvyklý cíl vycházek řada z vás důvěr-
ně zná. Ale přesto na vás teď čeká něco 
nového. Těsně před nástupem zimy se 
podařilo zrealizovat projekt naučné stez-
ky, která zájemce provede touto krásnou 
částí telčské přírody. Deset zastavení s 
informačními tabulemi nabídne řadu za-
jímavostí:

Víte, že výlety do Lipek krásně popisu-
je František Kožík v knize Jezerní růže? 
Víte, že na ploše dnešního lesoparku na 
konci Lipek se rozkládala „Obůrka u 
Telče“ a v roce 1582 v ní byli chováni 
jeleni? Anebo že v roce 1805 obsadilo 
Telčsko bavorské vojsko, Bavoři skoro 
vystříleli Roštejnskou oboru a totéž pro-
vedli v bažantnici v Lipkách?

Pokud ne, neváhejte a projděte si no-
vou naučnou stezku. Trasa vede Lipka-
mi, kolem Hadího jezírka ke Karlu a pak 

kolem lesoparku zpět k myslivně. Tam 
najdete malou oboru s bílými daňky. Od 
ní pak můžete pokračovat Kaštankou 
zpět do města. A kromě již zmíněných 
zajímavostí na ní najdete i informace o 
historii, myslivosti, ochraně přírody či 
Lesním družstvu Borovná. Realizace 
stezky je naším letošním příspěvkem 
k oslavám Dne Země, které v Telči ve 
spolupráci se Základní školou Hradec-
ká proběhly na 23. dubna. A poděkování 
patří všem, kteří se na přípravě naučné 
stezky podíleli.

Není to ale zdaleka jediná možnost, kam 
si v Telči vyjít. Zkuste si na webu zadat 
http://www.telc.eu/page.php?mx=51_trasy 
a na této adrese najdete řadu dalších zají-
mavých tipů pro jarní vycházku.

Roman Fabeš

Radosti a starosti telčského starosty…

Nezaměstnanost
březen 2010

Město Telč 14,3
ČR 9,7
Oblast Telč 15,0
Okres Jihlava 10,2
Kraj Vysočina 10,7

Volby do Poslanecké sněmovny
Kdo se uchází o naše hlasy

Těsně před uzávěrkou tohoto čísla 
TL zveřejnil Český statistický úřad 
úplné kandidátní listiny pro volby do 
Poslanecké sněmovny, které se usku-
teční 28. a 29. května. Můžeme tak 
čtenářům v předstihu přinést tradiční 
přehled uchazečů o poslanecký man-
dát, kteří mají bydliště ve správním 
obvodu Telče. Na kandidátní listině 
Konzervativní strany najdeme jako 
jedničku telčského RNDr. Čestmíra 
Hofhanzla. Nedávno založená Stra-
na práv občanů ZEMANOVCI má 
na 14. místě Zdeňka Božka a na 18. 
místě Ing. Jana Bočka, oba z Telče. 
Strana zelených postavila na 7. místo 
Ing. Jiřího Pykala z Telče a na 20., 
posledním, místě kandidátky je Ing. 
Vladimír Dolejský z Doupě. Ze 17. 
místa na kandidátce Strany svobod-
ných občanů se uchází o přízeň vo-
ličů také Tomáš Hamet z Panských 
Dubenek.

V celé republice podalo kandidátní 
listiny 26 různých politických forma-
cí. Na Vysočině budeme ale vybírat 
„jen“ ze 17 z nich. Občany správní-
ho obvodu Telče pak najdeme jen na 
kandidátních listinách čtyř politic-
kých stran.
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O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny PČR

Starosta města Telče na základě ustanovení § 15 odst. 1) zák. č. 247/95 Sb. o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů v platném znění

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny PČR se uskuteční 
   dne 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
 a dne 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost na Městském úřadu Telč - Vnitřní Město, nám. Zachariáše z 
Hradce č. 10 (I. patro, kancelář č. 4)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kypty, ul. Hradební, 
Krátká, Kostelnomyslovská, Na Hrázi, Na Můstku, Na Parkaně, Palackého, Polní, Seminářská, Srázná, U Hor-
ní brány, U Masných krámů, Úzká, Židovská, 9. května

ve volebním okrsku  č. 2 je volební místnost v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. č. 141 (školní 
jídelna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Hrdinů; ul. Furchova, Masarykova, Maškova, Mlád-
kova, Mlýnská, Na Korábě, Na Oslednicích, Rybniční, Slavíčkova, Svatoanenská, Těšíkova, Tobiáškova, Tyr-
šova, U Štěpnického rybníka, Zahradní

ve volebním okrsku č. 3 je volební místnost v Gymnáziu Otokara Březiny, Telč - Staré Město, Hradecká 
ul. č. 235 (školní jídelna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, Hradecká, Ko-
menského, Svatojánská, 28. října

ve volebním okrsku č. 4 je volební místnost v Domě s pečovatelskou službou Telč - Staré Město, Špitální 
ul. č. 611
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: ul. Dačická, Křížova, Luční, Na Dlážkách, Příční, Radkov-
ská, Špitální, U Háje, U Matky Boží, Zachariášova, Cihelna, Hladov, Kopřivův mlýn

ve volebním okrsku č. 5 je volební místnost v Mateřské škole Telč - Štěpnice, Nerudova ul. č. 352
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Beringerova, Dvorecká, 
Havlíčkova, Jana Husi, Jana Žižky, Jihlavská, Kovářská, Na Baště, Na Kotnově, Na Sádkách, Nerudova, Sla-
vatovská, Štěpnická, Lesovna v Parku, Lipky, Roštýn, Salaš

ve volebním okrsku č. 6 je volební místnost v Základní škole Telč - Podolí, Masarykova ul. č. 141 
(učebna)
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: Oldřichovo nám., ul. Jiráskova, Květinová, Myslibořská, 
Na Posvátné, Staňkova, Třebíčská, Za Stínadly

ve volebním okrsku č. 7 je volební místnost v objektu osadního výboru ve Studnicích
pro voliče, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu: v obci Studnice

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (plat-
ným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti sta-
novenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den voleb volič může 
obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout 
pokynů předsedy okrskové volební komise.

6. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 
okrsková volební komise hlasování neumožní.

V Telči dne 1. března 2010

 Mgr. Roman Fabeš
 starosta města Telč
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S blížícím se výročím konce II. světové války mě zaujalo, že 
v některých městech a obcích se dobrovolníci věnují i pravidel-
né péči o pomníky a hroby připomínající oběti válek. Ty jsou 
projevem úcty nejrůznějším osobnostem – od skutečných obě-
tavých hrdinů bojujících za svobodu své vlasti až po nechtěné 
oběti zájmů vládců a jejich ambicí. Udržování těchto památek 
by mělo být pro nás všechny občanskou povinností. A určitě i 
pietní připomenutí historických událostí a jejich hrdinů má svůj 
trvalý význam.

Potěšila mě zpráva, že byla nově zpřístupněna evidence vá-
lečných hrobů umístěných v kraji Vysočina a dále v celé Čes-
ké republice i v zahraničí. Tato evidence zahrnuje nejen místa, 
kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku 
aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečné-
ho zajetí, ale i pomníky a pamětní desky nebo jiné symboly 
připomínající válečné události. Každý zájemce, který si chce 
vyhledat například někoho ze svých předků nebo osobu, o níž 
slyšel, že zahynula během války, a neví, kde je pohřbena nebo 
kde je připomenuta, může si nyní tyto údaje zjistit v centrál-
ní evidenci válečných hrobů. Ta je k dispozici na internetové 

Slovo hejtmana

Na válečné hroby a pietní místa nesmíme nikdy zapomenout
stránce www.valecnehroby.army.cz. V kraji Vysočina je nej-
více evidovaných válečných hrobů a pietních míst na Jihlav-
sku (713), dále pak na Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku 
(256), na Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193).

V květnu to už bude 65 let, co v naší střední Evropě ne-
známe hrůzy války. Za tu historicky nejdelší dobu bez váleč-
ného běsnění jsme si na mírovou skutečnost zvykli jako na 
samozřejmost. Ale stále vidíme v barvitém zpravodajství ze 
všech končin světa, že lidská agresivita ve své nejstrašnější 
podobě nepřestala existovat. Co můžeme tedy my udělat pro 
to, aby byl mírový stav u nás trvalým? Ty velké války bývají 
důsledkem osobních malostí. Touhy po moci a majetku, po 
ovládání jiných, důsledkem sobectví, závisti a zášti. Můžeme 
tedy každý „bojovat za mír“ tím, že se budeme prostě sna-
žit být lepší. Vzdělanější, tolerantní k odlišnostem rozdílných 
osobností, přejícní a vstřícní k lidem ve svém okolí. Myslím, 
že všichni takoví přátelští lidé, kteří nemyslí jen na svůj osob-
ní prospěch, výrazně přispívají k tomu, že válku známe jen z 
filmů a románů.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny

Petr Tamchyna na ochozu věže sv. Jaku-
ba.                              Foto: Jiří Šimáček

Vzpomínáme na 20. století
Obrázků Telče vzniklo ve století, na 

které vzpomínáme, bezpočet. Ty, které 
vytvořil v 60. a 70. letech akademický 
malíř Petr Tamchyna, si získaly okamži-
tě mnoho obdivovatelů. Nechce se ani 
věřit tomu, že mimořádně nadaný ma-
líř, znalec historie a umění a příjemný 
společník, zemřel před třiceti lety. Jeho 
práce dodnes najdeme nejen na radnici, 
v knihovně, ve farní kanceláři, ale přede-
vším v řadě telčských domácností. Díky 
nim je Petr Tamchyna tak s námi stále.

Stále hledáme fotografie a další námě-
ty pro seriál Vzpomínáme na 20. století. 
Podle vašich ohlasů patří mezi nejoblí-
benější rubriky TL.

Městská galerie:
Reynkové se vrací

Ve čtvrtek 27. května bude v Měst-
ské galerii Hasičský dům slavnostně 
otevřena další výstava letošní sezóny. 
Historik umění Jaromír Zemina na ní 
představí více než šest desítek málo 
známých a dosud nevystavovaných 
pastelů a kreseb Bohuslava Reynka. 
Souběžně budou v malé výstavní síni 
vystaveny fotografie Daniela Reyn-
ka a Jiřího Škocha. Výstava, na jejíž 
uspořádání se spojilo město s Muzej-
ním spolkem, potrvá až do 15. srpna. 
Finančně ji pak podpořilo i Minister-
stvo kultury.

Nový výstavní projekt Městské 
galerie navazuje na úspěšné výsta-
vy s „reynkovskou“ tematikou, které 
uvedla v předchozích letech.

Hlasujte pro zámek Telč!
Národní památkový ústav vyhlásil 

další ročník ankety

O nejpohádkovější hrad 
nebo zámek

Hlasování skončí v pondělí
31. května ve 12:00 hodin.

Hlasovat můžete na
www.npu.cz/anketa

Do ankety je zapojeno 87 českých 
památek.
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Gymnazisté s Comeniem 
v Budapešti

21. až 26. března se v Budapešti ko-
nalo další setkání studentů a jejich peda-
gogů v rámci projektu Comenius, které  
navázalo na podobná setkání, jež se již 
uskutečnila v německém Bamberku, ve 
španělském San Sebastianu a v Telči. V 
dvouletém projektu Comenius spolupra-
cují čtyři školy z Německa, Španělska, 
Maďarska a České republiky. Jeho hlav-
ním tématem je popularizace památek 
UNESCO a cílem je vytvoření audioprů-
vodce pro jednotlivá města  v národních 
jazycích účastnických zemí.

V Budapešti bylo telčské gymnázium 
zastoupeno šesti studenty, Lucií Streito-
vou, Kateřinou Papežovou, Jakubem Pi-
voňkou, Michaelou Brumovskou, Annou 
Veselou a Gabrielou Janouškovou pod 
vedením Jindřišky Novotné a Zdeňka 
Bártů.

Bohatý a náročný týdenní program 
začal v neděli společným setkáním 
všech partnerů. V pondělí proběhlo ofi-
ciální přivítání na pořadatelském gym-
náziu. Poté následovalo odpolední spo-
lečné vaření národních jídel. Španělé 
přichystali baskickou tortilu, my jsme 
uvařili bramboračku, Maďaři připravili 
hlavní jídlo – perkelt a Němci pudingo-
vý dezert.

Následující den se účastníci rozděli-
li do několika skupin a místní studenti 
provedli své kolegy za použití pracov-
ní verze audioprůvodce Budapeští. Ve 
středu účastníky  čekala prohlídka dru-
hé části města s večerním výstupem na 
vrch Gellert. Ve čtvrtek bylo na progra-
mu vyhodnocení celého projektu a večer 
na všechny čekalo překvapení. To mělo 
podobu ukázky lidové hudby a maďar-
ských národních tanců, které si všichni 
mohli i vyzkoušet.

Touto cestou bychom rádi poděko-
vali za podporu MěÚ Telč, zvláště V. 
Peichlové a I. Jeníčkové, za přípravu 
materiálů propagujících náš kraj a 
naše město.

Gabriela Janoušková
studentka 4. ročníku GOB Telč

ZŠ Masarykova učí 
interaktivně

ZŠ Masarykova se v letošním školním 
roce zapojila do projektu Zavádění a 
rozvoj interaktivních a multimediálních 
metod výuky v prostředí základních škol 
kraje Vysočina. TL o tom informoval ře-
ditel školy Karel Navrátil.

„Chceme, aby výuka na naší škole byla 
moderní a byly při ní využívány všechny 
nové technologie, které současná techni-
ka pro výuku nabízí,“ dodal K. Navrátil. 
Zapojením do projektu získá škola dvě 
interaktivní tabule, dataprojektor a sou-
pravu laboratorní měřicí techniky.

Ve kterých předmětech se žáci školy 
dočkají interaktivních hodin? Bude to 
především v přírodopisu, matematice, 
fyzice a zeměpisu. Projekt nezapomíná 
ani na žáky prvního stupně. „Interaktivní 
hodiny pro ně připravuje učitelka Lucie 
Kretová,“ dodal K. Navrátil.

Na škole se do projektu, který je na-
plánován až do dubna 2012, zapojilo 
šest pedagogů pod vedením Vladimíra 
Semotána.

Bližší informace o projektu a jednotli-
vé výstupy najdete na www.projektui.cz

Do školky bez problémů
K zápisu do Mateřské školy Telč přišlo 

7. dubna 62 dětí. Podle ředitelky Blanky 
Hauzarové nic nebrání  tomu, aby byly 
všechny do školy přijaty. „V pěti třídách 
budeme mít výjimku na navýšení žáků v 
jedné třídě o čtyři. To nám umožní při-
jmout i zájemce o docházku do mateřské 
školy, kteří o ni projeví zájem v průběhu 
roku,“ dodala Blanka Hauzarová.

Studenti na soutěži
v grafických disciplínách

30. března se v Třebíči konalo krajské 
kolo soutěže v grafických disciplínách.
Telčské GOB a SOŠ reprezentovalo cel-
kem pět soutěžících. V silné konkurenci 

si nejlépe vedli Jan Srp, který obsadil v 
korektuře textu a wordprocessingu shodně 
druhá místa, a Iva Macháčková, která zís-
kala čtvrté místo v opisu a třetí v korektu-
ře textu. I ostatní členky družstva, Kristý-
na Krejčířová, Barbora Matoušková a Iva 
Latinská, podaly velmi pěkné výkony.

Ladislav Novák

Projekt logopedické nápravy

Aby děti srozumitelně 
mluvily

V posledních letech přibývá dětí, které 
mají problémy s výslovností a trpí ně-
kterou z řečových poruch. Na tuto sku-
tečnost již delší dobu poukazují učitelky 
základních a mateřských škol. A právě 
na jejich popud vznikl projekt, jehož 
snahou je tuto situaci z dlouhodobého 
hlediska změnit.

ZŠ Masarykova ve spolupráci se 
základními a mateřskými školami ze 
správního obvodu  Telče připravila pro-
jekt s názvem „Logopedická náprava v 
mateřských školách oblasti Telčska“. 
Ten je plně hrazen z fondů EU a státního 
rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vytvoření sítě mateř-
ských škol v Telčsku, kde se bude systé-
mově pracovat s dětmi, u kterých se ob-
jevují vady řeči. Projekt započal  letos v 
únoru a skončí v červnu příštího roku.

V jeho první fázi, která v současné 
době probíhá, bude odborně proškolena 
v každé mateřské škole alespoň jedna 
učitelka jako logopedická preventistka.

Kurzu se zúčastní nejen učitelky z ma-
teřských škol v okolí, ale mezi jeho účast-
nicemi jsou i z Jindřichova Hradce, Cho-
těboře, Nového Města na Moravě ad.

V další fázi projektu budou vybrány 
vhodné logopedické pomůcky a vypra-
cována metodika práce určená speciálně 
učitelkám MŠ. Tuto část projektu vede 
odborná logopedka telčské mateřské 
školy Mgr. Olga Škapová.

V příštím školním roce se pak zamě-
říme na zavedení nových pomůcek a 
postupů logopedické prevence do pra-
xe. Učitelky mateřských škol budou ale 
i nadále spolupracovat na pravidelných 
seminářích, kde si navzájem sdělí svoje 
zkušenosti a praktické nápady, jak do-
sáhnout co nejlepších výsledků na poli 
neposedných hlásek.

Ing. Tomáš Marek, manažer projektu

Dům dětí a mládeže
8. 5.  od 8 hodin
Rybářské závody na Nadymáku

30. 5. 13.30 a 16.30
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
pohádka v podání dětského divadelní-
ho souboru

30. 5. 14.30 náměstí
Den Domu dětí a mládeže
přehlídka kroužků
www.ddmtelc.cz

Dozor veřejného pořádku
MěÚ Telč

607 670 352
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V sobotu 29. května zažije náměstí Za-
chariáše z Hradce událost, kterou, co do 
počtu účastníků, je možné snad přirovnat 
jen k tradičním hasičským soutěžím. Na 
vystoupení v Telči se již teď připravuje 
několik set mažoretek z celé republiky a 
ze Slovenska. Premiéru si ten den odbu-
de soutěž O střevíček z pohádkové Telče 
2010. Čtenářům TL ji představuje paní 
Renata Křížková, vedoucí telčských ma-
žoretek, jejich hlavní trenérka a organi-
zátorka zmíněné soutěže.
Kolik mažoretek v Telči uvidíme?
V tuto chvíli (15. 4.) je jich přihlášeno 750!

Ve kterých uvidíme telčské mažoretky?
Naše děvčata budou soutěžit v kategorii 
I. Mini děti – Telčská poupátka, II. Děti 
– Telčské Růžičky a III. Kadetky – Telč-
ské Růže.
S jakými skladbami vystoupí?
Poupátka vystoupí se skladbou Kokr-
španělská, Růžičky s Hej, pane zajíci a 
Růže budou soutěžit s pódiovou sesta-
vou Asi, asi.
Kdo je navrhl?
Choreografkou všech tří skladeb je moje 
dcera Maruška, která je zároveň druhou 
trenérkou telčských mažoretek.

Po uzávěrce:
Výstava v telčském muzeu

Maturitní tabla Jana Floriana
Slavnostní zahájení 30. dubna.

Výstava potrvá do 25. července.

18 otázek pro Renatu Křížkovou

800 mažoretek bude bojovat O střevíček z pohádkové Telče
Z radnice je to především paní Věra 
Peichlová, která se ochotně ujala mo-
derování soutěže. Velkou podporu jsem 
našla u pana starosty Fabeše.
Zvláštní poděkování patří komu?
Na to by nestačily jedny Telčské listy. 
Zmíním proto jen jedno. Paní Marie To-
mášová upeče pro 800 účastníků soutěže 
perníčky ve tvaru telčských domů. Bez 
nároku na jakoukoliv odměnu!
Některé skupiny budou muset v Telči 
přespat. Kde to bude?
Moc nám pomohli ředitel DDM Luboš 
Janovský a paní ředitelka Miluše Reme-
šová. Takže v DDM a v tělocvičně ZŠ 
Hradecká.
Určitě se neobejdete bez sponzorů?
Mrzí mne, že z řad oslovených telčských 
podnikatelů a firem projevila pochopení
pro tak velkou akci jen firma Chesterton
ČR, s.r.o. Ostatní sponzoři nejsou z Telče.
Máte z něčeho strach?
Z počasí.
Proč jste se do tak velkého a náročné-
ho podniku pustila?
Našim děvčatům bývá líto, když na sou-
těžích jejich soupeřkám fandí skupiny 
příznivců, které je doprovází. U týmů z 
větších a „bohatších“ měst to je nezřídka 
i nejeden autobus „fandů“. To my nemá-
me. Tak jsem se rozhodla jednu soutěž 
uspořádat v Telči a získat tak pro naše 
děvčata ne celý autobus příznivců, ale 
celé telčské náměstí.
To byl jediný důvod?
Ne. Jeden známý mi před časem položil 
otázku, jak vůbec vypadá soutěž mažore-
tek a v čem vlastně ty holky soutěží. Tak 
jsem teď zvědavá, zda se přijde podívat. 
Samozřejmě to je také možnost pro rodi-
če, prarodiče a další příbuzné a známé, 
a vlastně všechny občany Telče, aby se 
mohli na takovou soutěž podívat. V na-
šem regionu se jich zatím moc nepořádá.

/z/

Odkud přijedou?
Z Moravských Budějovic, Hluboké nad 
Vltavou, Brna, Kolína, Dačic, Pelhři-
mova, Ždánic, Vacenovic, Lanškrouna, 
Jemnice, Kyjova, Šlapanova, Vracova. 
Nejdál to k nám budou mít mažoretky z 
Havířova a také mažoretky z Hamulia-
kovic na Slovensku.
Kde se bude soutěžit?
Na krytém pódiu na náměstí Zachariáše 
z Hradce.
Kdy soutěž začne?
Dopoledne o půl desáté. Společným ná-
stupem a představením všech skupin.
V kolika kategoriích se bude soutě-
žit?
V 6 kategoriích. Kategorie I. Mini děti 
(věk do 5,9), II. Děti (věk do 8,4), III. 
Kadetky (do 11,4), IV. Juniorky (do 
14,4), V. Seniorky (od 14,5), VI. Rodi-
čovské týmy. Tato kategorie je v mažo-
retkovém sportu u nás novinkou.

2. dubna mažoretky Růžičky uspěly na Dance Děčín 2010. Obsadily zde krásné třetí 
místo!                                                                        Foto: Archiv telčských mažoretek

Kdo bude soutěž hodnotit?
Odborná porota. Její složení bude pře-
kvapením. Zatím jen prozradím, že v 
čele zasedne starosta Roman Fabeš.
Co čeká na vítěze jednotlivých katego-
rií?
Krásný skleněný střevíc. Zhotovili nám 
je studenti Vyšší odborné  střední školy v 
Novém Boru pod vedením učitele Bohu-
mila Tománka.
Kdo soutěž pořádá?
Mažoretky Telč, o.s., ve spolupráci s 
Městem Telč.
Kdo Vám pomáhá při přípravě tak 
rozsáhlé akce?
Nejvíc rodina. Jsou zaúkolovaní opravdu 
všichni. Kamarádky i rodiče mažoretek.
Za všechny bych chtěla jmenovat Tomá-
šovy, Vyvadilovy, Křížovy, Liščákovy, 
Přibylovy, Lazárkovy… Určitě jsem na 
někoho zapomněla.

Výstava

Historie Židů v Čechách
a na Moravě

od 5. května do 20. června
bývalá židovská synagoga v Třešti
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Javořice: Přichází doba digitální
V nejbližších měsících čeká příjemce televizního signálu z Ja-
vořice největší množství změn od doby, kdy se zde televizní 
vysílač objevil. Na Javořici přichází doba digitální! Aktuální 
informace k tomu Telčským listům poskytli ti nejpovolanější, 
tisková mluvčí Českých Radiokomunikací Marie Fianová a 
Štěpán Janda z tiskového útvaru České televize.
„České Radiokomunikace spustí na konci dubna z vysílače Ja-
vořice pozemní digitální vysílání komerčních multiplexů 2 a 3. 
Obyvatelům Vysočiny se tak rozšíří programová nabídka o digi-
tální programy Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL, TV 
Barrandov, Z1 a Public TV. Vysílání multiplexu 2 bude k dispo-
zici na 35. kanálu. Multiplex 3 bude vysílat na 30. kanálu,“ zní 
dobrá zpráva z Českých Radiokomunikací.

Ta z České televize může být pro některé diváky problematická. 
Česká televize se totiž rozhodla předčasně, od 30. června, vy-
pnout z vysílače Javořice analogové vysílání ČT 2 na 42. kanálu. 
„Z Javořice je již od června 2009 dostupné digitální vysílání se 
všemi čtyřmi programy České televize na 33. kanálu. Další sou-
běh analogového a digitálního vysílání je neekonomický. Diváci, 
kteří dosud nepřešli na digitální příjem, mají nyní přibližně čtvrt 
roku na to, aby tak učinili,“ napsal na náš dotaz Štěpán Janda z 
ČT a dodal, „signál ČT 2 na 42. kanálu bude od 4. května ozna-
čený piktogramem (symbol v podobě čtyř čtverečků v pravém 
spodním rohu obrazovky) a od 2. června také textovou lištou s 
bližšími informacemi. Podle těchto grafických prvků diváci snad-
no poznají, že přijímají analogové zemské vysílání ČT2, jehož 
vypnutí se blíží, a musí se tedy připravit na digitální příjem.“
Úplné vypnutí analogového televizního vysílání z Javořice je 
naplánováno přibližně za rok, na květen 2011.                       /z/ 

Folklor v máji
sobota 22. 5. na náměstí

10.00 - 17.00 hod. řemeslný trh

10.00 - 11.30 hod.
Dětské horácké folklorní soubory Kvíteček, Kvítek I, Kvítek II
z Telče, Krahuláček z Krahulčí, Skupina lidového tance z Raabsu

13.30 hod. Průvod folklorních souborů

14.00 - 17.00 hod.
Slavnostní zahájení starostou města Telče Mgr. Romanem Fa-
bešem a starostou města Raabs Mag. Rudolfem Mayerem
Skupina lidového tance z Raabsu, horácké folklorní soubory 
Podjavořičan Telč, Dřeváček Jihlava, Pramínek Jihlava a Mar-
jánek Mariánské Lázně

Akce Folklor v máji byla vybrána v rámci Programu „Evrop-
ská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-
2013“ a je spolufinancována Evropskou unií z Evropského
fondu pro regionální rozvoj.

Javořice a televizní vysílání
• Od poloviny 19. století se uvádělo, že Javořice měří 835 m. 
Po přeměření, přibližně o sto let později, byla stanovena její 
současná výška 837 m, přesně 836,53. Javořice se tak stala 
nejvyšší horou Českomoravské vrchoviny.
• První televizní vysílač se zde objevil v roce 1961. Byl vysoký 
55 m. V roce 1989 jej nahradil současný stožár vysoký 164 m. 
V loňském roce byl osazen moderním anténním systémem.
• Multiplex (síť) 1 provozuje Česká televize. Vysílá na nich 
programy ČT 1, ČT 2, ČT 24 a ČT 4. Všechny v digitál-
ním rozlišení. Současně na něm vysílá 7 programů Český 
rozhlas.
• Multiplexy 2 a a 3 jsou soukromé. Z Javořice bude multiplex 
2 vysílán na 35. kanálu a bude možné na něm přijímat stanice 
Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL a TV Barrandov.
Multiplex 3 bude z Javořice vysílán na 30. kanálu a zatím na 
něm bude možný příjem programů Z1 a Public TV.

Foto: Luboš Pavlíček

Folklor v máji
sobota 22. 5. na nám�stí

10.00 - 17.00 hod. �emeslný trh

10.00 - 11.30 hod.
D�tské horácké folklorní soubory Kvíte�ek, Kvítek I, Kvítek II
z Tel�e, Krahulá�ek z Krahul�í, Skupina lidového tance z Raabsu

13.30 hod. Pr�vod folklorních soubor�

14.00 - 17.00 hod.
Slavnostní zahájení starostou m�sta Tel�e Mgr. Romanem Fabešem a starostou m�sta Raabs Mag. Rudolfem
Mayerem
Skupina lidového tance z Raabsu, horácké folklorní soubory Podjavo�i�an Tel�, D�evá�ek Jihlava, Pramínek
Jihlava a Marjánek Mariánské Lázn�

Akce Folklor v máji byla vybrána v rámci Programu „Evropská územní spolupráce Rakousko-�eská republika 2007-
2013" a je spolufinancována Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Poznej sv�tové d�dictví UNESCO 3. 5. – 30. 5.
putovní výstava fotografií nejkrásn�jších míst sv�ta ve vstupní síni radnice
vernisáž výstavy v pond�lí 3. 5. v 16 hodin

Poznej světové dědictví UNESCO 3. 5. – 30. 5.
putovní výstava fotografií nejkrásnějších míst světa ve vstupní
síni radnice
vernisáž výstavy v pondělí 3. 5. v 16 hodin
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Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v březnu šetřili policisté 
z Obvodního oddělení Telč.

Místo cvičení kradl
Odpoledne 1. března vnikl neznámý pa-
chatel do posilovny ve Štěpnické ulici, 
kde odcizil finanční hotovost 5 tis. Kč.

Vloupání v Bohuslavicích
Neznámý pachatel se v noci z 2. na 
3. března vloupal do bytového domu 
v Bohuslavicích. Odcizil zde  dvoje 
boty a dvě bundy. Způsobil škodu asi 
za 3,5 tis. Kč.

Vykradené kabiny u Roštýna
V období od 22. února do 3. března 
vnikl mladík z Telče do převlékací 
kabiny u rybníka Roštýn. Odcizil zde 
uskladněné věci, kovové umyvadlo, 
trubku s pákovými kohouty k umy-
vadlu, 10 m hadice a 3 ks kovových 
stojanů na kytky. Způsobil  škodu  za 
2 tis. Kč. 

Škodná ve vanovském lomu
V době od 4. do 8. března odcizil ne-
známý pachatel z areálu lomu ve Vano-
vě celkem 80 litrů motorové nafty a 2 
ks originálních startovacích baterií Vol-
vo, čímž způsobil škodu okolo 12,5 tis. 
Kč. Podobná škoda zde vznikla i v noci 
z 18. na 19. března, kdy se z odstavené-
ho nákladního automobilu ztratily 2 ks 
akumulátorů Varta a 70 litrů motorové 
nafty.

Vloupání do sběrny v Telči
V době od 10. do 12. března vnikl 
mladík z Telče dírou do skladu sběrny 
barevných kovů v ulici Na Sádkách, 
ze kterého odcizil celkem 68 kg mě-
děných plechů, 30 kg mosazi, 3 ks ka-
talyzátorů, nářadí a dokonce i razítko 
firmy. Majiteli způsobil škodu ve výši
asi 16 tis. Kč.
Neopatrné seniorky přišly o peníze
23. března přišel muž ve věku oko-
lo 50ti let k domu starší ženy, které se 
představil jako pracovník energetické 
společnosti s tím, že jde vrátit přepla-
tek za elektřinu. Muž ženě sdělil, že má 

pouze bankovku v hodnotě 5 tis. Kč a že 
ji potřebuje rozměnit, aby mohl vyplatit 
zmíněný přeplatek. Žena jej pozvala do 
domu a ukázala mu v kuchyni na mís-
to, kde si má vzít peníze na rozměnění 
bankovky. Muž peníze rozměnil, před 
ženou přepočítal a z domu odešel. Poté 
paní zjistila, že jí odcizil obálku, ve kte-
ré měla uloženou finanční hotovost 17
tis. Kč v různých bankovkách.
O den později zřejmě stejný muž při-
šel k domu starší ženy ve Zvolenovi-
cích, které se rovněž představil, že je 
od energetické společnosti a jde vyúč-
tovat nedoplatek za elektřinu a provést 
revizi elektroinstalace. Paní jej pozvala 
do domu, kde od ní vylákal 1830 Kč 
za údajný nedoplatek elektřiny a poté 
3000 Kč za provedení revize. Dále ji 
pod smyšlenou záminkou odlákal a od-
cizil jí zbylou finanční hotovost 26 tis.
Kč, kterou měla uloženou v šatní skříni 
v ložnici.
Nezbývá než varovat všechny starší 
občany, aby nepouštěli cizí osoby do 
domu a vždy vyžadovali nějaký do-
klad prokazující příslušnost k uvádě-
né organizaci.

Stal se obětí podvodu na internetu
Poškozený muž reagoval 29. března na 
inzerát na internetových stránkách Ba-
zoš.cz na nabídku mobilního telefonu. 
Další den se prostřednictvím emailu 
s prodejcem dohodl, že telefon koupí 
za 7,5 tis. Kč. Později mu prostřed-
nictvím expresní pošty přišel balík, ve 
kterém se místo mobilního telefonu 
nacházely vlhké reklamní letáky. Tím 
mu neznámý pachatel způsobil škodu 
ve výši 7,5 tis. Kč.

Opět vykradená chata v údolí Děsu
V době od 11. února do 31. března vnikl 
neznámý pachatel do chaty v katastrál-
ním území Vanova. Odcizil zde různé 
starožitnosti v hodnotě asi 12 tis. Kč. 
Další škodu, 2 tis. Kč, způsobil poško-
zením chaty.

npor. Stanislav Pykal
vedoucí OO PČR Telč

Den otevřených dveří Centra poraden
2. června od 10 do 16 hodin v budově polikliniky v Masarykově ulici

Představí se:
Poradna pro zrakově postižené Tyflo Vysočina, o.p.s., - ukázka průvodcovství a
prostorové orientace pro nevidomé, výrobky klientů s možností vyzkoušení ručních 
prací poslepu, smyslové soutěže, kompenzační pomůcky které bude prezentovat 
nevidomá studentka Vyšší odborné sociální školy v Brně.
Sdílení - ukázka kompenzačních pomůcek, sociální poradenství a od 15 hodin be-
seda o odlehčovací službě a hospicové péči.
Občanská poradna                                                                       Barbora Bendová

SDÍLENÍ poskytuje
domácí hospicovou péči!
Občanské sdružení Sdílení, o jehož ak-
tivitách pravidelně informujeme, zahá-
jilo nově poskytování domácí hospicové 
péče. TL o tom informovala předsedkyně 
sdružení Marie Gregorová.
Domácí hospicová péče (DHP) nabí-
zí podporu rodinám, které se rozhodly 
umožnit svému blízkému zemřít v do-
mácím prostředí. DHP v sobě kombinuje 
péči ošetřovatelskou, lékařskou, psy-
chologickou a duchovní. Péče vychází z 
přání a potřeb nemocného a jeho rodiny. 
Důležitá je také pomoc rodině nemocné-
ho, neboť poslední týdny života jejich 
blízkého jsou náročné a vyčerpávající.

Jak postupovat?
Základní podmínkou pro poskytnutí do-
mácí hospicové péče je ochota rodiny 
pečovat o nemocného v domácím pro-
středí a je zřejmé, že nemocný trpí nevy-
léčitelnou chorobou v pokročilém stadiu. 
O domácí hospicovou péči může požádat 
rodina nebo ji navrhne lékař - specialista 
a následně ji přebírá praktický lékař pa-
cienta. Rodina kontaktuje koordinátorku 
domácí hospicové péče, se kterou si do-
mluví termín první schůzky.
Po vzájemné dohodě může být zahájena 
péče v rodině.

Jak poskytujeme domácí hospi-
covou péči?
Dle dohodnutého plánu můžeme zajistit 
- profesionální ošetřovatelskou péči dle 

indikace ošetřujícího lékaře
- pravidelné návštěvy registrované zdra-

votní sestry a ošetřovatelky
- konzultaci s lékařem, psychologem, 

soc. pracovníkem a duchovním
- pomoc při stravování a péči o správnou 

výživu
- úkony hygienické péče
- aplikaci lékařem předepsaných léků 

zdravotní sestrou
- zaučení rodiny v ošetřování těžce ne-

mocného člověka
- zapůjčení kompenzačních zdravotnic-

kých pomůcek
- konkrétní pomoc v problémech spoje-

ných s právními úkony 
- pomoc s problémy v sociální oblasti
- spolupráci s lékařem - specialistou na 

léčbu bolesti

Kontakt na koordinátorku DHP:
775 574 974
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Linka M-SOFT Mini 2
Rychlost: Cena/měsíc:
2 Mbit/s 290,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT ProFi 6
Rychlost: Cena/měsíc:
6 Mbit/s 488,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT Mini 2

Linka M-SOFT ProFi 6
Rychlost: Cena/měsíc:
6 Mbit/s 488,- Kč vč. DPH

Linka M-SOFT ProFi 4
Rychlost: Cena/měsíc:
4 Mbit/s 391,- Kč vč. DPH

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení k internetu

- Měření dostupnosti technologie a signálu zdarma

- Maximální agregace 1:10

- Linky bez datového limitu a FUP

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

- Konzultační služba 7 dní v týdnu

Pro informace a objednávku pošlete SMS
s Vaším jménem a adresou na tel.:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 

Jaromír Pavlíček
internet consulting
tel.: +420 777 213 784
e-mail: pavlicek@m-soft.cz

ZÍSKEJTE AKTIVACI ZDARMA
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Pro informace a objednávku pošlete SMS
s Vaším jménem a adresou na tel.:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 

M-SOFT, spol. s.r.o.
Jana Masaryka 12
586 01  Jihlava
tel.: +420 567 579 122

www.m-soft.cz
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T�EBÍ� D.A.N. production, Hasskova 9, tel. 568 840 502 • Knihkupectví J. De-
mla, Karlovo nám. 38, tel. 568 840 521 • J&Z Novákovi, Karlovo nám. 11, tel. 
568 843 041 • Hudební nástroje Mijovi�, Karlovo nám. 50, tel. 568 843 180 • 
Yashica, Mikuláškova 1, tel. 568 823 290-1 • JEMNICE Turistické informa�ní 
centrum, Husova 2, tel. 721 508 737 • DA�ICE Infocentrum, Palackého nám. 1/I, 
tel. 384 401 265 • JIHLAVA Jihlavské listy, Fritzova 34 (u autobus. nádraží), tel. 
567 578 000 • SONG, Palackého 30, tel. 567 303 970 • TEL� Informa�ní st�e-
disko MÚ, nám. Zachariáše z Hradce 10, tel. 567 112 407, 567 112 408 • PELH�I-
MOV Turistické informa�ní centrum, Masarykovo nám�stí 10, tel. 565 326 924 • 
Více informací a hromadné objednávky e-mailem: info@dan-production.cz
nebo na tel. 568 840 502, na p�ání Vám vstupenky zašleme na dobírku

www.dan-production.cz       www.yashica.cz

Koncert legendární britské skupiny

Vstupné:  p�edprodej 499 K�,  na míst� +100 K�
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VSTUPENKY JSOU STÁLE V P�EDPRODEJI:

JUBILEJNÍXV.T�EBÍ�SKÉ

SLAVNOSTIPIVABeer Festival

28. a 29. kv�tna 2010
Poj� na „jedno“ s p�áteli!

Martin Chodúr, Toxique, Petr Bende, 
DESmod, Zden�k Pohlreich...

a mnoho dalších
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Městská organizace KDU-ČSL v Telči
a 

Orel jednota Telč 
společně s Telčskou dechovkou 

pořádají 

v neděli 9. května 2010 ve 14:30 hod 
na podiu na nám. Zachariáše z Hradce oslavu svátku 

DEN  MATEK
Srdečně zveme všechny maminky, tety, babičky, prababičky

V případě nepříznivého počasí se oslava uskuteční v sále ZUŠ
Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 18. 5.
III. 19. 5.
IV. 20. 5.
V. 21. 5.

Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes 
Svatojánský potok, III – Podolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV 
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné a Květinové, V – Štěpnice II. – u garáží



MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky
  mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz

www.nabytek-brychta.cz

WWW.SVOBODAPARTS.CZ

WWW.TELMA.CZ

Budou létat nad Telčí: Hawk, Tornado GR4, L-159, L-39
Více o vojenském cvičení Létající nosorožec na straně 2.

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrst-

vených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a výroba krycích plachet na pří-
věsné vozíky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel mob.: 721 123 595. Tel. 
dílna: 567 219 040.

• Prodám DB v Telči, ul. Radkovská, zateplená fasáda, nová okna, nový balkón, plně 
vybaven. Cena info tel. 724 321 281.

• Pronajmu obchod 35 m2 s výlohou v Telči, Svatoanenská 87. Tel.: 603 419 076.
• Pronajmu dlouhodobě podkrovní byt 4+KK, 115 m2 v Telči. Tel.: 603 419 076.
• Prodáme následující truhlářské stroje. Srovnávačka š. 50 cm, protahovačka š. 80 

cm, truhlářská pásová pila, rozmítací pila, zásobník na piliny (silo). Stroje je možno 
prohlédnout v Dačicích. Tel.: 387 240 262.

• Autoškola Ekol – Miluše a Vladimír Roupcovi. Provádíme výuku a výcvik na osob-
ní automobil a motocykly. Učebna v Telči, Myslibořská 317. Tel. 607 185 517.

• Pronajmu byt 3+1, Radkovská 580, Telč. Tel. 736 528 436

Zakázkové truhlá�ství
Ladislav Nežerka
Štítného 256, Horní Cerekev

vyrobí z lamina i d�eva – kuchyn�,
d�tské pokoje, ložnice, kancelá�e,
podlahy, dve�e a zárubn�, okna

Tel. 565 396 279, 728 522 455
www.nezerka.webnode.cz

Vše podle Vašich p�edstav
a požadavk�.


drobné práce všeho druhu 

Poseu, poežu, nasekám, vymním, 
donesu, odnesu, pidlám, odmontuji, 
smontuji, vyvrtám, rozeberu, sestavím …

- vyistím a natu okapy 
- udlám menší zednické práce 
- drobné práce se devem 

„pomohu kde mohu“ 
Nezvte si velkou firmu, 

pozvte si muže na hodinu. 
od 150,- K na hodinu

Jií Zamazal, Špitální 620, 588 56 Tel
tel.: 606 331 656 
e-mail: jirkazamazal@seznam.cz 

Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.
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Pokračování přednáškového cyklu, který pro širokou veřejnost pořádá 
Národní památkový úřad v Telči.

Aranžování květin na šlechtických sídlech
12. května v 18 hodin
Obřadní sín radnice v Telči

Přednáší: Ing. Lucie Bláhová, Národní památkový úřad v Telči

Začíná sbírka na nový zvon

Budeme mít Cyrila a Metoděje? Volné místo na věži
Jeden z důvodů, který vede děkana 

Aloise Perničku k vyhlášení záměru 
pořízení nového zvonu na věž sv. Ja-
kuba, je chybějící třetí velký zvon, kte-
rý na věži odedávna býval.

Podle pověsti zde visel nejstarší telč-
ský zvon zasvěcený sv. Prokopovi, kte-
rý v roce 1501, na svátek tohoto světce, 
vyhrabal býk na Oslednicích. Pověst 
říká, že byl plný starých peněz a nápis 
na něm nikdo ze současníků nedoká-
zal přečíst. Doložená historie zvonu 
na dnešním volném místě je až z roku 
1763, kdy údajně nalezený starý zvon 
přelil znojemský zvonař Jan Jiří Hei-
chel. Zvon vážil mezi 500 až 600 kg a 
byl rovněž zasvěcen sv. Prokopovi.

Za dva roky, v roce 2013, si budeme 
připomínat 1150 let od příchodu  sv. 
Cyrila a Metoděje na Moravu. Již teď 
probíhá řada příprav, jak tuto událost, 
významnou nejen pro věřící, důstojně 
připomenout.

Co by mohlo výročí příchodu věro-
zvěstů připomínat v Telči, nastínil v 
dubnu ve Farním věstníku děkan P. Alois 
Pernička: „Na věži farního kostela sv. 
Jakuba stále chybí jeden zvon. Poslední, 
který zde visel, se stal v roce 1942 obětí 
válečné rekvizice. Můj nápad se vztahu-
je k tomuto prázdnému místu a pořízení 
nového zvonu, který by mohl být „jubi-
lejní“, zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději 
na památku výročí jejich příchodu na 
Moravu.“ Děkan Pernička současně také 
připomněl i druhý důvod, proč by nový 
zvon měl být zasvěcen slovanským vě-
rozvěstům: „Telč je také uváděna jako 
místo jejich možného  působení.“

Dále dodal, že v současné době je těž-
ké odhadnout zda se, především z finanč-
ních důvodů, podaří záměr uskutečnit. 

Pro souzvuk zvonů je totiž nutné pořídit 
zvon těžký okolo 6 q. To bude vyžadovat 
značnou finanční částku, více než jeden
milion korun.

Děkan Pernička si je plně vědom ob-
tížné hospodářské situace. Odvažuje se 
proto obrátit i na „nekostelovou“ část ve-
řejnosti s prosbou o pomoc. Vždyť hlas 
zvonů je považován za charakteristický a 
nezaměnitelný symbol každé obce.

Ve Farním věstníku i v Telčských lis-
tech se budou objevovat informace o 
tom, jak se celá záležitost vyvíjí. V kos-
telech pak budou označena místa, kam se 
mohou příspěvky na nový zvon vkládat.

Nakonec prozradil, že mu v roce 2013 
vyprší lhůta spoření s cílovou částkou 
300 tis. Kč, která bude jednou ze základ-
ních finančních hodnot pro uskutečnění
záměru.

Jak vše dopadne, uvidíme přibližně 
za dva roky. Pokud se ale podíváme do 
historie, vidíme, že naši předci dokáza-
li pořídit nové zvony také v nelehkých 
podmínkách.                                        /z/

Pavel Pola je bosým karmelitánem
V neděli 11. dubna přijali v klášteře 

Nejsvětější Trojice ve Slaném z rukou 
biskupa Václava Malého kněžské svěce-
ní noví členové řádu bosých karmelitánů 
Jan Poříz a Pavel Pola. Událost připo-
mínáme proto, že Pavel Pola má velmi 
blízký vztah k Telči.

Jeho pradědečkem byl vážený telčský 
zubní lékař Leopold Svoboda a dědečkem 
je emeritní docent lékařské fakulty Uni-
verzity Karlovy MUDr. Otto Svoboda, vý-
znamná osobnost života Telče posledních 
dvaceti let. I Pavel Pola, v duchu rodinné 
tradice, zprvu studoval zubní lékařství na 
Karlově univerzitě. V roce 2002 ale pře-
stoupil na teologickou fakultu a později 
vstoupil do řádu bosých karmelitánů. I 
tak se rodinným tradicím nezpronevěřil. 
Jeho prastrýc, P. Jan Svoboda, byl rekto-
rem jezuitské koleje na Velehradě. V roce 
1951 zemřel v Telči. Jeho hrob najdeme 
na hřbitově u sv. Anny.

Pavel Pola absolvoval vedle Teolo-
gické fakulty UK v Praze také náročná 
řádová studia v italském Janově a v Lisi-
eux ve Francii.

Telčským listům prozradil své záli-
by – volejbal, vysokohorskou turistiku 
a také fotografování. V nejbližší době 
bude jeho působištěm klášter ve Slaném, 
kde se chce věnovat kazatelské činnosti 
a organizaci duchovních cvičení.    /z/

Bosí karmelitáni (OCD) vznikli refor-
mou původního karmelitánského řádu 
v 16. století. Patří mezi tzv. přísné řády. 
Věnují se jak vnitřním modlitbám, tak 
apoštolátu, tj. vnější činnosti, přede-
vším v oblasti vzdělávání.
Do ČR se bosí karmelitáni vrátili po 
dvěstěleté pauze, v devadesátých le-
tech. V současné době působí v Praze 
a ve Slaném.

Při válečné rekvizici v roce 1916 byl 
sejmut a použit na vojenské účely…

V období I. republiky nahrazovali po-
stupně naši předci zničené zvony za svě-
tové války. Na jakubskou věž se dostalo 
až v pohnutých dobách let 1938 a 1939. 
Nový zvon byl objednán v roce 1938 u 
zvonaře Richarda Herolda v Chomutově. 
Zkolaudován byl 21. prosince téhož roku. 
Pro tehdy panující složité poměry došel 
do Telče až 10. února 1939 a právě před 
71 lety, 16. dubna 1939, byl 564 kg těžký 
zvon slavnostně zasvěcen opět sv. Proko-
povi a umístěn na věž. Instalace zvonu se 
zdárně zhostila telčská firma Josef Vystrčil
a syn. Tento zvon drží mezi telčskými zvo-
ny smutný primát. Svému účelu sloužil jen 
tři roky. V dubnu 1942 byl sejmut a stejně 
jako jeho předchůdce skončil v hutích vy-
rábějících zbraně. II. světová válka měla v 
té době ještě  daleko do svého konce.

Od roku 1942 je tak vedle dvou sta-
rých zvonů Marie a Jakuba volné mís-
to. Podaří se ho po 71 letech zaplnit?
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Oblastní galerie Vysočiny (OGV) v Jihlavě. Profesionální instituce, 
která se systematicky věnuje výtvarnému umění na území mezi Brnem 
a Českými Budějovicemi. Spravuje rozsáhlý sbírkový fond, pořádá 
výstavy, sleduje nové směry ve výtvarném umění. Provádí nákup vý-
tvarných děl současných umělců, aby je zachovala pro budoucí ge-
nerace. Pokud to umožní finanční prostředky, rozšiřuje svoji sbírku
o významná umělecká díla, především se vztahem k Vysočině, která 
se objeví v nabídce aukčních síní nebo soukromých sběratelů. Orga-
nizuje přednášky, spravuje rozsáhlou knihovnu publikací o umění... 
Díky existenci Městské galerie Hasičský dům, pro kterou OGV při-
pravila několik výstav, se s ní čtenáři TL setkávají stále častěji.
Již pět let stojí v čele Oblastní galerie Vysočiny Mgr. Aleš Sei-
fert, absolvent telčského gymnázia (1995). Telčským listům po-
skytl ochotně rozhovor.
Pane řediteli, na co jsem v úvodním představení OGV 
zapomněl nebo kterou oblast působení OGV byste rád 
zdůraznil?
Možná bych doplnil to, že jsme příspěvková organizace zřizovaná 
krajem Vysočina, který nám umožňuje to, o čem jste se zmínil 
výše, za což mu patří velký dík. Jednou z oblastí, o níž je také dob-
ré se zmínit, je vlastní badatelská a publikační činnost OGV, která 
za posledních několik let doplnila některá bílá místa na mapě umě-
ní Vysočiny (publikace o M. Doleželové, B. Metelkovi apod.).
Pro představu čtenářů, kolik položek má sbírka OGV?
V současné době se pohybujeme na čísle přes 6 200 kusů, které 
v sobě obsahuje malbu, grafiku, kresbu a sochařskou sbírku.
Pro znalce a milovníky umění to bude asi nepatřičná otázka, ale… 
Dá se trochu naznačit, jakou finanční hodnotu asi spravujete?
Bohužel, jen velmi obecně. Řádově se jedná o stovky milionů 
korun, ale přibližnější číslo je opravdu neurčitelné.
Když jsem psal úvodní představení galerie, nabízelo se pou-
žít termín „ctihodná instituce“. Tak si myslím na veřejnost 
každá galerie obdobného významu působí. Jak zdůvodníte, 
proč by měl do ní zajít občas i řadový občan a co si odtud 
může „odnést“?
Snažíme se vycházet vstříc co nejširšímu spektru společnosti, a 
proto se v našem výstavním plánu objevují výstavy zaměřené na 
české umění 19. století až po nejžhavější současnost, kde se ná-
vštěvníci mohou seznámit s těmi neaktuálnějšími trendy a postupy 
ve výtvarném umění. Odnést si mohou kromě zážitku i výstavní 
katalogy či další předměty, které OGV nabízí ve své pokladně.
S finančními prostředky na nákup nových přírůstků je to
asi jako doma. Co vše je potřebnější, než z rodinného roz-
počtu pořídíme nový obraz, byť se nám sebe více líbí. (Roz-
počet galerie schvalují krajští zastupitelé, pozn. red.). Co je 
snem ředitele, aby ve sbírkách OGV přibylo?
Určitě by bylo skvělé doplnit sbírku o některé důležité autory 
z 19. století, zejména typu Adolfa Kosárka, a pak samozřejmě 
vhodně doplnit posledních 30 let, tedy současné umění.
Kdo vlastně o nákupech pro OGV rozhoduje?
Finální rozhodovací pravomoc má ředitel instituce, který se ale 
řídí doporučením odborného kolegia, jež se schází v tzv. nákup-
ní komisi, která projednává a doporučuje předměty k nákupu 
do sbírky.
Jaké mají ve sbírkách OGV zastoupení „telčské“ věci? 
Myslím tím práce s telčskou tématikou nebo práce autorů 
se vztahem k Telči.
Musím říct, že takto jsem nikdy sbírku blíže nezkoumal, nicmé-
ně, jistě v ní najdeme dostatečné množství, ať už regionálních 
autorů, tak děl se vztahem k Telči. Namátkou mě napadá Bohu-
mil Krátký, Míla Doleželová, F. M. Nágl či O. Stritzko.

Myslíte si, že se můžeme časem dočkat výstavy Telč v OGV? 
Slíbit to nemohu, ale děkuji za zajímavý nápad do budoucnosti…
V současné době probíhá v Městské galerii výstava grafiky
ze sbírek OGV. Jak tuto spolupráci hodnotíte a jak ji vidíte 
v budoucnosti?
Hodnotím ji na výbornou! Město Telč nám vyšlo ve všem vstříc 
a i my se snažíme, aby byli občané Telče s výstavou spokojeni. 
Mně osobně, ale mohu to říct i za OGV, se spolupracovalo a 
spolupracuje s Telčí vždy výborně. A věřím, že i do budoucnosti 
se tato spolupráce bude nadále rozvíjet.
Prozradíte čtenářům TL nějaké překvapení, které pro telč-
skou galerii chystáte?
V současné době přibude do sbírky OGV větší konvolut grafic-
kých prací z 19. století. A pokud vše vyjde, jak má, tak se Telč 
může těšit na příští léto, kdy by se měl v Městské galerii Hasič-
ský dům realizovat výstavní projekt z tohoto konvolutu, který 
na 80 grafických listech představí slavobrány různých českých
měst a městeček, jež byly postaveny pro korunovační cestu cí-
saře Františka I. a jeho ženy Karoliny Augusty po Čechách v 
roce 1833.

Budete zřejmě patřit k nejmladším absolventům telčského 
gymnázia, který řídí podobnou významnou instituci. Při-
soudíte mu nějaký podíl na Vašem současném postavení?
Určitě musím vzpomenout na dobu svých studií zde a na paní 
profesorku Martu Horákovou, která měla důležitý vliv na mé 
další rozhodování, za což jí děkuji.
Na závěr jedna osobní otázka. Co sbírá ředitel galerie 
doma?
Snažím se sbírat současné umění, zejména mladých talentova-
ných autorů z Vysočiny (M. Kříž, D. Krausová, J. Janovský), 
ale objevují se tam jména i starších autorů.                            /z/

OGV. Instituce plná umění

Aleš Seifert (uprostřed) při zahájení výstavy Jihlava 2009.
Foto: Pavel Petrov

Aleš Seifert vystudoval po Gymnáziu Otokara Březiny v Tel-
či Slezskou univerzitu v Opavě, Filozoficko-přírodovědec-
kou fakultu, obor historie – muzeologie.
Pracoval v odboru kultury a památkové péče  Krajského úřa-
du kraje Vysočina. Od roku 2005 je ředitelem Oblastní gale-
rie Vysočiny v Jihlavě.
Je ženatý.



Nenechte si ujít
v červnu

2. 6. Pohádkový den
4. 6. – 10. 6. Květinová výzdoba na zámku
13. 6. Setkání dechových hudeb
          a telčské mažoretky
13. 6. O hrníček štěpnického hastrmana
18. 6. Den České inspirace
20. 6. Dětský den s Rádiem Vysočina
24. 6. – 26. 6. Arts&film 2010
26. 6. Telč bm(X)treme fest

- 15 -

Uhodni tři rozdíly

Pokračování  z minulého čísla

Čeněk Neumann
zapomenutý telčský malíř

Jiří Ošanec

II.
Otce to muselo jistě něco stát. Dokumenty z rodinného ar-

chivu nám umožňují nahlédnout do tohoto období malířova 
života poněkud detailněji. Cestovní pas na cestu do Bavor 
mu byl vystaven okresním politickým úřadem v Jindřichově 
Hradci 17. prosince 1866. Měl platnost do února 1867. Je zají-
mavé, že příslušný úředník zde uvedl nesprávný rok Čeňkova 
narození.

Po otci zdědil syn asi jen střední postavu. Popis jeho osoby, 
nahrazující v té době pasovou fotografii, uvádí, že obličej měl
Čeněk oválný, ústa a nos „obvyklé“, oči šedé a vlasy kaštanově 
hnědé. V pase bylo uvedeno, že je už malíř. Profesi odpovídal 
i „umělecký“ podpis držitele v pase. Asi to nebyl první doku-
ment svého druhu, který byl Čeňkovi vystaven, protože už před 
rokem 1866 prokazatelně v Mnichově studoval, a to nejprve na 
jakési přípravce (Vorschule) pro budoucí studenty Akademie. 
Mnichov nebyl k dalšímu vzdělání syna vybrán náhodou. Byl 
už od roku 1808 sídlem královské Akademie výtvarných umě-
ní, jedné z nejstarších a nejváženějších institucí tohoto druhu 
v celém Německu. Bohužel to byla škola velmi konzervativní, 
což je z Neumannova díla patrné.

Na přípravce byl Čeněk hodnocen velmi dobře, přestože škole 
nemohl pro nemoc věnovat tolik času, kolik by bylo potřeba. 27. 
května 1865 byl imatrikulován na vlastní Akademii pod číslem 
2161. Jeho věk je uveden v matrice školy opět nepřesně: údajně 
měl tehdy 19 let, ve skutečnosti už dávno oslavil dvacetiny. Na mni-
chovské Akademii 
pobyl Čeněk nejmé-
ně do r. 1868. Za-
chovala se mj. pro-
pustka k návštěvě
školy z r. 1867 a po-
tvrzení o návštěvě té-
to slovutné instituce,
které bylo vydáno 
24. dubna 1868. Ří-
ká se v něm, že ja-
ko posluchač tzv. 
„antické“ třídy (An-
tikenklasse) studo-
val ve školním ro-
ce 1867/1868 s vel-
kou pílí, v kresbě
starodávných moti-
vů i podle skuteč-
nosti dělal slušné po-
kroky a velmi dobře 
se choval. Jeho pro-
fesorem byl pravdě-
podobně německý

Obraz z Neumannovy křížové cesty pro kostel 
v Jalubí.             Foto: František Grebeníček

Rozsáhlá rekonstrukce bývalé jezuitské koleje, která právě probíhá, 
změní také podobu jejího průčelí. Jak? Odpověď naleznete porovnáním 
obrázků, které vznikly v rozmezí jednoho roku.
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Letní jazyková škola v Telči 
7. ročník

Letní intenzivní kurz francouzštiny
14. – 22. srpna 2010

V srpnu 2010 uspořádá Česko-francouzská akademie Telč, 
o.p.s. ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze již 7. 
ročník Letních intenzivních kurzů francouzského jazyka v 
Telči. Kurzy jsou určeny pro studenty středních a vysokých 
škol a pro širokou veřejnost.
Výuku povedou opět kvalifikovaní rodilí mluvčí, lektoři Centra
výuky ve Francouzském institutu v Praze. Kapacita tříd je ma-
ximálně 15 studentů.
Kurzy se budou konat ve dnech 14. – 22. srpna 2010 (včet-
ně obou víkendů, každý den 4 hodiny po 60 minutách, v době 
od 9,00 do 13,30 hod., včetně přestávek). Vyučovat se bude v 
prostorách budovy bývalého jezuitského gymnázia, nyní regi-
onálního pracoviště ČVUT v Praze, na náměstí Zachariáše z 
Hradce v Telči.
Nabízíme tyto třídy:
Obecná francouzština pro tzv. falešné začátečníky
Obecná francouzština pro středně pokročilé
Obecná francouzština pro pokročilé
Podrobnější informace o kurzech naleznete na www.academie-telc.cz. 
Informace Vám poskytne Anna Jeníčková, tel. 602 203 518, 
email: fkurzy.telc@centrum.cz.

Letní intenzivní kurz angličtiny
14. – 21. srpna 2010

Masarykova univerzita v Brně, Jazyková škola při Filozofic-
ké fakultě ve spolupráci s Česko-francouzskou akademií Telč, 

malíř Johann Georg Hiltensperger (1806 – 1890). Zdá se, že 
bezprostředně po vydání onoho vysvědčení Čeněk Mnichov ne-
opustil. Dochovalo se totiž ještě jakési potvrzení mnichovského 
policejního ředitelství, datované 25. září 1868, týkající se zřejmě 
povolení k pobytu. Je zde už titulován jako „umělecký malíř“. 
Ze záznamů Akademie není jasné, zda a kdy školu dokončil. V r. 
1870, kdy portrétoval mé předky, musel už být ve vlasti.

Po studiích se usadil v moravské Telči. Zde si také našel nevěstu. 
Byla jí dcera nájemce hostince U Černého orla (čp. 7) Marie Šebest-

lová. Svatba se konala
29. ledna 1877. Snouben-
ci byli na prahu střed-
ního věku – ženich měl
32, nevěsta 27 let. Če-
něk v té době bydlel prá-
vě U Černého orla. Ani 
Marie nebyla po před-
cích zdejší – oba její rodi-
če přišli do Telče až z Po-
vltaví, otec z Poněšic,
matka z Týna nad Vlta-
vou. Za svědky šli snou-
bencům zámečtí úřední-
ci. K sňatku byl už nej-
vyšší čas – pouhé čtyři
měsíce po svatbě se v Še-
bestlově hostinci naro-
dil prvorozený syn man-
želů Neumannových

Čeněk Václav (1877 - 1932), jehož potomci stále žijí v Brně. 
Syn Jaroslav Karel se už narodil (1880) v domě čp. 27, stojícím 
v blízkosti věže telčského kostela sv. Ducha (dnešní Palackého 
ulice). Tento dům, jak dokládá pamětní deska, přitahoval malíře 
i později. Jaroslav zemřel zřejmě jako mladý a bezdětný.

V Telči žil Čeněk Neumann po celý zbytek života. Sčítací ope-
ráty z let 1880, 1890, 1900 a 1910, uložené v jindřichohradeckém 
okresním archivu, by nám o tom mohly mnohé prozradit. Zatím 
víme z jiných zdrojů jen tolik, že se Neumann v Telči zapojil 
do práce místního muzejního spolku. Na ustavující schůzi byl v 
dubnu 1897 dokonce zvolen na tři roky do výboru, ale už po de-
víti měsících se funkce vzdal. Zůstal však přispívajícím členem.

Poslední etapu svého života prožil na telčském Starém Městě v 
domě čp. 15 jako nájemník. V r. 1911 byl tady jeho domácím berní 
oficiál Antonín Novák. Tady také sedmdesátiletý malíř, už jako vdo-
vec, 17. května 1915 skonal. Příčinou jeho úmrtí byla tuberkulóza. 
Zemřel zaopatřen kooperátorem Bohumírem Heintzem. Pohřben byl 
o dva dny později farářem Simeonem Zapletalem snad na hřbitově u 
Matky Boží, kam svým bydlištěm patřil. Dnes už se to bohužel nedá 
zjistit, hřbitovní knihy z té doby se asi nezachovaly. Přesné místo po-
hřbu neznají ani malířovi potomci, ač pohřeb zajišťovala malířova 
snacha. Její manžel a malířův syn Čeněk byl tou dobou na frontě. Do-
dejme, že pokračovatele svého díla Neumann mezi potomky nenašel.

Díky různým informačním zdrojům, jako byly zmínky v sou-
pisech uměleckých památek a ve vlastivědných publikacích, 
dobový tisk nebo farní a obecní kroniky, k nimž jsem se dostal 
často prostřednictvím internetu, se mi podařilo částečně rekon-
struovat Neumannovu uměleckou kariéru, v níž se věnoval pře-
vážně náboženským tématům.

Pokračování v příštím čísle

o.p.s., uspořádá intenzivní kurz angličtiny v Telči. Vyučovat bu-
dou kvalifikovaní lektoři Jazykové školy při FF MU v Brně.
Výuka probíhá po 8 dnů, každý den 4 hodiny výuky (po 60 
minutách), v době od 9,00 do 13,30 hod., včetně přestávek. Vy-
učovat se bude v prostorách budovy bývalého jezuitského gym-
názia, nyní regionálního pracoviště ČVUT v Praze, na náměstí 
Zachariáše z Hradce v Telči.
Budou otevřeny třídy angličtiny pro falešné začátečníky/mír-
ně pokročilé, pro středně pokročilé a pro pokročilé. Kapacita 
třídy je maximálně 12 studentů.
Bližší informace o kurzech poskytne Markéta Pilařová, tel. 
603 241 692, pilarova@phil.muni.cz nebo Michaela Socho-
rová, 549 496 660, js@phil.muni.cz. Přihlásit se můžete na 
www.phil.muni.cz/wjas.

SDÍLENÍ připravuje
Školení pro osoby pečující o blízkého člověka doma

a zájemce o dobrovolnou práci se seniory

Školení proběhne formou intenzivních přednášek. Cílem 
bude osvojení komunikace se seniory a praktický nácvik 

péče o klienta na lůžku.

4. června od 17 do 20 hodin
5. června od 9 do 16 hodin

Klub důchodců, Masarykova 330, Telč
(poliklinika, vstup zezadu) 

Závazné přihlášky na: os.sdileni.centrum.cz
nebo tel. 777 574 975

více na www.os-sdileni.wz.cz

Neumannův cestovní pas z roku 1866.



Objevili jsme stopu Ivana Blatného. Telčskou
V březnových TL jsme uveřejnili zmín-

ku o pobytu českého básníka Ivana Blat-
ného na konci třicátých let v Telči. To, 
kde básník bydlel a jak dlouho se v Telči 
zdržel, nám zatím žádný pamětník neo-
světlil. Se zajímavými informacemi se 
nám ale ozvala z Brna MUDr. Zdenka 
Adamová, mimochodem čtenářka TL.

Z její informace, mimořádně cenné pro 
literární historii Telče, vyjímáme:

Můj otec byl bratrancem Ivana Blatné-
ho. Mám s ním tedy společného předka, 
pradědečka Vojtěcha Blatného, ředitele 
kůru na brněnském Petrově.

Jako dítě jsem příliš nerozuměla tomu, 
když moje babička, trochu záhadně, vyprá-
věla o Ivanovi, synovci v zahraničí, s dovět-
kem, že se o tom nesmí mluvit, protože ute-
kl do ciziny před komunistickým režimem.

Že se jedná o významného českého bás-
níka, o kterém se ale ve škole neučíme, 
jsem pochopila až v roce 1968. Tehdy mě 
rodiče vzali na představení „Vůně Brna“ 
v brněnském Domě umění, které bylo 
celé věnované právě Ivanu Blatnému.

Můj otec na konci 60. let navázal s Iva-
nem, svým bratrancem, kontakt (byl mezi 
nimi 11letý věkový rozdíl). Počátkem roku 
1969 jej dokonce v Anglii navštívil. Bohu-
žel jej nenašel v kruhu rodiny, ale v ústavu 
pro pacienty s psychiatrickou diagnózou.

Po jedenadvaceti letech tak potkal Ivan 
Blatný někoho z Československa, navíc z 
rodiny. Tatínkova návštěva Ivana psychic-
ky vzpružila. Dokonce dal na jeho nalé-
hání a začal znovu psát. Od té doby byli 
spolu ve stálém písemném kontaktu, který 
v době normalizace nebyl zrovna snadný.

Otec, s řadou obtíží, dokonce navázal 
spojení s Josefem Škvoreckým a jeho exi-
lovým vydavatelstvím v Torontu, kde pak 
nové práce Ivana Blatného později vyšly. Že 
komunikace se Škvoreckého vydavatelstvím 
byla doslova konspirativní, uvěří každý, kdo 

70. léta v Československu zažil. Bohužel je 
skutečností, že kurýr, vlastně kurýrka, kte-
rá zprostředkovala zmíněné spojení, si i po 
pádu bariér po roce 1990 ponechala všechny 
zásluhy na znovuobjevení básníka Blatného 
pro české čtenáře na sobě.

Na závěr si dovolím napsat, že nebýt 
odvahy a svým způsobem tvrdošíjnosti 
mého tatínka, tak by básník Ivan Blatný 
zůstal v cizině „němý“ a ztracený.

I když i pro paní Adamovou je telč-
ský pobyt jejího slavného strýce zahalen 
mnoha neznámými, má pro něj zajíma-
vé vysvětlení: „Bratranci, Ivan Blatný 
i můj táta, Jan Šmarda, si nezávisle na 
sobě našli cestu do Telče. Tatínek sem 
jezdí rád a pravidelně už čtyřicet let.“ 
Paní Adamová také shromáždila několik 
básní Ivana Blatného, kde básník zmiňu-
je Telč. V tom, že by patřily do sborníku 
poezie věnované Telči, se s paní Adamo-
vou shodujeme.                                   (z)

Ivan Blatný (21.12.1919 – 5.8.1990).
Český básník, vyrůstal v uměleckém pro-
středí Brna. Od mládí se věnoval poezii. 
V roce 1938 začal studovat na  Filozofic-
ké fakultě MU. Přátelil se s Josefem Kai-
narem, Františkem Halasem, Vítězslavem 
Nezvalem, Jiřím Ortenem… Po osvobo-
zení sice vstoupil do KSČ, ale ještě v roce 
1948 emigroval do Anglie. Zpočátku zde 
spolupracoval s BBC a Svobodnou Evro-
pou. Pro zdravotní potíže se na řadu let 
stáhl do ústraní a přestal psát.
Po návštěvě Jana Šmardy, která je zmí-
něna v našem příspěvku, se opět k poe-
zii vrátil. V roce 1979 mu vychází sbírka 
Stará bydliště a později Pomocná škola 
Bixley. V roce 1990 pozdravil Václava 
Havla při jeho oficiální návštěvě Ang-
lie. Brzy poté umírá.
Dílo Ivana Blatného čítá několik sbírek 
poezie především z let 1940 až 1948.

Nové knihy městské knihovny
Věnuji tuto knihu své drahé ženě a své milé dceři, bez jejichž neúnavné pomoci a ochot-
ných rad bych ji byl napsal dvakrát dříve.        Anglický humorista P.G.Wodehouse (1881-1975)

Beletrie
Tan: Dar deště; Robinson: Barracuda 945; Řeháčková: Buď mojí mamkou; Smith: 
Kopí osudu; Krauss: Muž vejde do pokoje; Miéville: Nádraží Perdido;
Naučná
Bitto: 1001 tipů a triků pro Microsoft Windows 7; Hess: Abstraktní expresionismus; 
Hendl: Kvalitativní výzkum; Schneiderová: Jazykové hry a hříčky; Hagen: Jakou rost-
linu kam zasadit; Praško: Jak vybudovat a posílit sebedůvěru;
Dětská
Knaak: Legenda o Humovi; Středa: Kosí bratři; Brezina: Pirátský poklad; Scheffler: Pod-
vodník s růžovým hrochem; Kerr: Prokletí džinů; Mac Combie: Moje drahé babičky

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Melmukovi:
Půl století společného života
5. května si manželé Eva a Jiří Mel-
mukovi připomenou 50 roků společ-
ného života.
Přesně před půl stoletím se na Staro-
městské radnici v Praze, a následně 
v kostele sv. Martina ve zdi, vydali 
na společnou cestu životem. Teh-
dy 28letá absolventka Komenského 
evangelické fakulty Eva Šašecí, od 
roku 1957 bez státního souhlasu pro 
výkon duchovní služby, si za život-
ního partnera zvolila svého kolegu, 
faráře evangelického sboru ve Stříb-
ře, Jiřího Melmuka.
Popsat jejich život by bylo na dlouhý 
román. Paní Eva, stále bez státního 
souhlasu, vystřídala řadu profesí, 
dělnické nevyjímaje. Aby mohla pra-
covat ve Výzkumném ústavu pivo-
varském a sladařském, vystudovala 
dálkově Střední potravinářskou ško-
lu. Uvolnění v roce 1968 ji umožnilo 
externě obhájit doktorát z českých 
dějin a etnografie na Filozofické fa-
kultě Univerzity Karlovy v Praze.
Až v roce 1986 získala podmíněný 
státní souhlas pro farářku evangelic-
kého sboru v Telči. Jiří Melmuk do 
té doby vedl, s řadou překážek, také 
evangelické sbory ve Velké Lhotě, 
Dačicích a Slavonicích. V tehdej-
ších nelehkých podmínkách vytvořil 
ve většině z nich materiální zázemí, 
které sbory využívají dodnes.
Přišla 90. léta. Paní doktorka Eva 
Melmuková zásadně ovlivnila po-
litický, společenský a kulturní ži-
vot Telče, napsala řadu odborných 
i historických prací, pracuje v řadě 
tuzemských i mezinárodních orga-
nizacích, přednáší jako docentka na 
Evangelické teologické fakultě Uni-
verzity Karlovy…
Jiří Melmuk, kdysi mladý muž, kte-
rý po svých sborech jezdil na kole, 
lyžích, motorce, odešel v roce 2000 
do důchodu. Věřící se s ním ale se-
tkávají stále, v neděli na kazatelně, 
na pohřbech, stejně tak jako v roce 
1963, kdy do našeho kraje poprvé 
přišel.
Telčské listy se připojují k velkému 
množství gratulantů s přáním všeho 
dobrého oběma jubilantům. Mají k 
tomu o jeden důvod navíc. Doktorka 
Eva Melmuková byla v roce 1990 u 
jejich založení a stále je jejich sta-
rostlivou a pozornou „opatrovatel-
kou“.                                             /z/
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Chaloupky SHM na 
prázdniny 

I na letošní prázdniny připravil telčský 
klub Salesiánského hnutí mládeže pro 
školáky zajímavou nabídku chaloupek 
(táborů). „Všechny chaloupky jsou pořá-
dány v křesťanském duchu a účastní se 
jich zkušený tým vedoucích,“ zdůraznila 
Tereza Pavlíčková, která TL o chaloup-
kách informovala.

Rodiče mohou děti přihlásit i přes web 
www.mladeznici.cz, na kterém také zís-
kají podrobnější informace. Ti, kteří tak 
učiní do 15. května, získají nejen zajíma-
vou slevu, ale výrazně pomohou organi-
zátorům při přípravě chaloupek.
Chaloupka pro starší děti (12 – 15 let)
19. až 29. srpna na faře v Biskupicích 
na okrese Znojmo bude mít téma Robin 
Hood. Jejím hlavním vedoucím je Ing. 
Tomáš Holánek.
Chaloupka pro mladší děti (7 – 12 let)
4. až 17. července na Šumavě pod ná-
zvem Nový svět: Upíři 2010. Hlavní ve-
doucí Martina Kolmanová.
Chaloupka pro mladší děti (7 – 12 let)
8. až 21. srpna na faře v Libině v Jesení-
kách s názvem Pán prstenů. Hlavní ve-
doucí Tereza Pavlíčková.

Díky dobré spolupráci s třešťskou far-
ností se děti z Telče a okolí mohou také 
přihlásit na chaloupky, které organizuje 
Salesiánský klub mládeže v Třešti. „Tam 
připravují dvě chaloupky, pro mladší a 
starší děti. Obě budou od 24. do 31. čer-
vence v Alejích u Kněžic,“ připomněla 
Tereza Pavlíčková.

Kulhánek v LBBW 
Bank v Jihlavě

Až do konce června mají klienti a 
návštěvníci jihlavské pobočky LBBW 
Bank (Landesbank Baden-Württemberg) 
na jihlavském Masarykově náměstí mož-
nost zhlédnout unikátní výstavu přední-
ho českého grafika a tvůrce současných
českých bankovek Oldřicha Kulhánka.

„Těší nás, že se Mistr Kulhánek osobně 
zúčastnil slavnostní vernisáže a mohli jsme 
mu při té příležitosti poblahopřát k 70. na-
rozeninám, které nedávno oslavil,“ uvedl 
pro TL ředitel banky Martin Vstoupal.

LBBW Bank podporuje aktivní vý-
stavní činností výtvarné umění a vedle 
bankovních služeb tak nabízí klientům i 
nevšední kulturní zážitky.

V polovině 90. let vytvořil Oldřich 
Kulhánek také velký grafický list s telč-
ským námětem. Od něj odvozená novo-
ročenka města se již dnes těší velkému 
zájmu sběratelů drobné grafiky.

Leoš Vaněček:
Včely přečkaly zimu dobře

Letošní poměrně dlouhou a tuhou 
zimu přečkaly včely na Vysočině velmi 
dobře. Pro TL to uvedl předseda telčské 
organizace včelařů Leoš Vaněček.

Podle něj k tomu přispěla vysoká sně-
hová pokrývka a nevelké teplotní vý-
kyvy. Telčská organizace včelařů, pod 
kterou patří i včelaři na Mrákotínsku a 
Staroříšsku, eviduje 1667 včelstev. Podle 
Leoše Vaněčka budou zimní ztráty včel-
stev minimální.

V loňském roce prodali včelaři telčské 
organizace velkoodběratelům 12 800 kg 
medu všech druhů a také 1039 kg vče-
lího vosku. Nezanedbatelné množství 
medu pak bylo prodáno tzv. „prodejem 
ze dvora“ přímo v okolí.

I když produkce medu byla vloni o 
něco nižší než v předchozích letech, sli-
buje Leoš Vaněček, že včelaři nebudou 
chybět se svým stánkem na tradičních 
trzích v Telči. „Nabídneme jak kvalitní 
med, tak dobře uleželou medovinu,“ do-
dal na závěr.

SKM se změnil na SHM. 
Aktivity zůstávají

Možná jste si už někteří všimli, že se 
na plakátech různých akcí v Telči začal 
objevovat nový pořadatel, SHM Klub 
Telč. Není to mýlka. Vysvětlení je jedno-
duché. Od 1. ledna se Salesiánský klub 
Telč, na který jste byli zvyklí po 10 let, 
změnil a transformoval na Salesiánské 
hnutí mládeže Klub Telč. Došlo k tomu z 
následujícího důvodu:

Salesiánské kluby mládeže (SKM) 
vznikají a existují v místech, kde se sa-
lesiáni sdružují ve velkých střediscích. 
Tyto kluby pak mají přímý kontakt na 
salesiánské pracovníky.

Salesiánské hnutí mládeže (SHM) 
vznikají v místech, kde salesiáni přímo 
nepůsobí. To je případ Telče a jejího 
okolí. Proto došlo ke transformaci SKM 
Telč na SHM Klub Telč. Jedná se pouze 
o formální a administrativní změny, kte-
ré se nedotknou pořádaných akcí a při-
pravovaného programu. Více o SHM se 
můžete dočíst na adrese www.shm.cz. 

Tereza Pavlíčková

Sbohem, telegrame!
O půlnoci 31. března skončila po 160 le-

tech éra telegramů. Česká pošta tuto služ-
bu od 1. dubna pro velkou ztrátovost zru-
šila. Media hned zaznamenala ten, který 
pošta vypravila jako poslední. Byl poslán 
z Brna do Pelhřimova vteřinu před půlno-
cí. Kdo byl jeho příjemcem? Kdo jiný než 
tamní Muzeum kuriozit a rekordů.

Asi každý si tak na počátku letošního 
dubna připomněl ty telegramy, které v živo-
tě dostal. Vždy ohlašovaly důležitou či mi-
mořádnou událost. I v městské kronice na-
jdeme zmínku o telegramu. Určitě to byl ten 
nejdůležitější, který kdy do Teče přišel. Ob-
držel jej 28. října 1918 v 18 hodin přednosta 
zdejší železniční stanice Bedřich Drbal.

Oznamoval vyhlášení samostatného 
československého státu. Pečlivý kroni-

kář zaznamenal i jeho znění: „Česko-
slovenský stát proklamován dnes o 11. 
hod. u sochy sv. Václava na Václavském 
náměstí. Odstraňte ihned všechny znaky 
a značky bývalého státu rakousko-uher-
ského. Do Vídně a do Německa všechno 
zboží zadržte. Ostatní zásilky správně 
dopravujte. Ať žije československý stát. 
Nazdar! Dr. Zahradník.“

Kdo byl jeho odesilatelem? Dnes téměř 
zapomenutý katolický kněz, premonstrát z 
pražského Strahova, Isidor Zahradník. Ten 
nejenže samostatnou republiku jako první u 
sochy sv. Václava vyhlásil, ale ještě v prů-
běhu manifestace odjel na pražské Hlavní 
nádraží, odkud odeslal zmíněný telegram 
všem českým železničním stanicím. I tato 
velká pohotovost přispěla k tomu, že P. Za-
hradník se stal v první československé vlá-
dě ministrem železnic.                           /z/

Počasí v březnu
Tento březen byl velmi proměnlivý. 

Začátkem měsíce už to vypadalo na ná-
stup jara. Hned 1.března bylo maximum 
téměř + 8 °C za pěkného slunečného 
počasí, i když ještě trvala souvislá sně-
hová pokrývka. Od 5. do 10. března se 
vyloženě vrátilo zimní počasí se sněže-
ním a mrazy. Denní maxima zůstávala 
pod nulou a opět začal přibývat sníh 
až na 27 cm dne 16. 3. Potom se pře-
ce jenom teploty umoudřily a asi do 19. 
3. se postupně zvedaly téměř na + 15 
°C. Současně skončily sněhové srážky 
a přešly do dešťových. Noční minima 

však vlivem sněhové pokrývky ještě 
klesala pod nulu. Souvislá sněhová po-
krývka s postupným oteplováním rychle 
tála a skončila 21. 3. Přibližně od 20. 3. 
do konce měsíce už byla maxima mezi 
10 až 17 °C a noční minima klesala pod 
nulu už jen ojediněle v přízemní vrstvě.

Dne 18. 3. se letos poprvé ozval skři-
van a 26. 3. ráno už na komíně bývalého 
Interiéru seděl čáp. Dne 26. března večer 
se také několikrát zablýsklo ze vzdálené 
bouřky, hřmění slyšet nebylo.

Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově 
jako normální, v mezích průměru.

Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

- 18 -
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Vodáctví
29. 5. Po vodě za Švejkem
start ve 13.00 hod. z hráze Ulického 
rybníka
Soutěžní lodě, pro které neplatí žád-
né omezení, překonají Ulický rybník a 
potok v zámeckém parku až pod hráz 
Štěpnického rybníka. Děti do 15 let se 
závodu mohou zúčastnit v posádce s do-
spělou osobou a musí mít povinně plo-
vací vestu.
Ukázky lodních modelářů - rádiem říze-
né modely na bateriový pohon.

Sport
Střelectví
2. 5. 9.00     střelnice Dyjické mosty
I. kolo malorážkové soutěže K4M O po-
hár starosty města Telče
pořádá Střelecký klub Telč
www.streleckyklubtelc.cz

Gymnastika
3. 5. 14.00              sportovní hala
Gymnastický den
oddílové přebory v moderní gymnastice 
s přehlídkou pódiových skladeb
pořádá Dům dětí a mládeže s TJ Sokol
www.ddmtelc.cz

Fotbal
Krajská soutěž I.B
16. 5. v 16,30 Telč – Měřín

Motokros
16. 5.       areál na Dyjických mostech
O pohár města Telče I.
9.00 hod. trénink, 12.30 hod. závody
www.motoklubtelc.cz

Volejbal
volejbalové kurty pod sokolovnou v 
10.00 hod.
22. 5. muži Žďár n. Sázavou
5. 6. muži Světlá n. Sázavou
Přes zimu hrály dvě krajské soutěže 
mladší žákyně a juniorky. Mladší žákyně 
z osmi přihlášených družstev skončily  
na smolném pátém místě, kdy je ze čtvr-
tého místa vyřadil poměr bodů, a na třetí 
místo ztrácely 1 bod.
Juniorky po letošní volejbalové sezoně 
skončily na 7. místě. Zkušenější hráčky 
doplnily svoje řady o nové naděje Annu 
Švejdovou a Veroniku Bartuškovou. Přes 
spoustu obtíží s úrazy a nemocemi se 
hráčky statečně praly o každý bod. Ne-
malou zásluhu na existenci juniorek má 
Kateřina Opatrná, která na sebe převzala 
trenérskou a organizační funkci a udržela 
tak tým pohromadě. Do posledního zá-
pasu nastoupily juniorky v plné sestavě a 
suverénně vyhrály nad silným soupeřem 
Červenou Řečicí.
V květnu a červnu se bude hrát krajský 
přebor mužů a okresní přebor žen.

Jana Vystrčilová, Karolina Křepelová

Mažoretky
29. 5. 9.30                               náměstí
O střevíček z pohádkové Telče
nepostupová soutěž pro mažoretkové 
týmy
www.mazoretkytelc.cz
více na str. 7

Judo
V neděli 11. dubna se konal v Soko-
le Jihlava „Velikonoční turnaj“ v judu. 
Zlatou medaili v kategorii starší žáci vy-
bojoval Tomáš Bouzek. V téže kategorii 
patří bronzové medaile Lukáši Hejlovi a 
Dominiku Pelejovi. V kategorii mláďat 
získala bronzovou medaili Martina Ša-
landová. Všichni závodníci jsou svěřenci 
Idy Vystrčilové. 

Tenis
Telčská tenistka Mirka Chalupová ukon-
čila kariéru registrovaných hráčů a vydala 
se na dráhu turnajů neregistrovaných te-
nistů. V Brně se 20. března kvalifikovala
na mistrovství republiky (3. místo) a ná-
sledně v Teplicích na mistrovství ČR ne-
registrovaných tenistů skončila rovněž na 
vynikajícím 3. místě.      Marek Svoboda

Novou sezónu odstartoval silák David Lupač na mistrovství ČR v Nymburku
Foto: Archiv Davida Lupače

Taekwondo
Kraj Vysočina zná nejlepší sportovce 
loňského roku. Hlasováním o nich roz-
hodli čtenáři Jihlavských listů a dalších 
médií vycházejících na Vysočině a také 
posluchači dvou rozhlasových stanic. 
Mezi kolektivy obsadil první příčku SK 
Taekwondo Lacek. Úspěch humpolec-
kého oddílu připomínáme proto, že v 
jeho barvách startují čtyři závodníci z 
Telče: Jan a Šimon Růžičkovi, Zdeněk 
Tůma a Tereza Berková. O všech hovoří 
trenér Petr Lacek jako o oporách oddí-
lu.

Superlativy nešetří na adresu Terezy 
Berkové, o které píše web oddílu jako o 
nezářivější „hvězdičce“ z Telče. Tereza 
letos z pěti turnajů získala 4x zlatou a 
1x stříbrnou medaili. Tři ze čtyř  turnajů, 
které vyhrála, se konaly v zahraničí.

Silový trojboj
Mistrovství ČR v Nymburku
V kategorii do 110 kg muži obsadil telč-
ský David Lupač v barvách Sokola Jem-
nice druhé místo. Výkonem 325 kg zís-
kal ve dřepu „malé“ zlato.

Florbal
3. dubna - Velikonoční turnaj v Dačicích
Orel Telč: Rangers Dačice 5:0
Orel Telč: SK JeMoBu 0:3
Orel Telč: Dobohošť 1:1

Budou létat nad Telčí: vrtulníky Mi-24, Lynx
Více o vojenském cvičení Létající nosorožec na straně 2.
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Kulturní kalendář
2. 5. sraz v 7.00 hod. u Záchranné 
stanice volně žijících živočichů za zá-
meckým parkem
Vítání ptačího zpěvu
7.00 – 9.30 hod.          pozorování ptáků, 
povídání o nich, ukázka kroužkování
Akci pořádá ZO ČSOP Vysočina.
Hana Uhlíková, tel. 776 363 491

8. 5. 10.00 – 17.00                náměstí
Veteránská revue
2. ročník výstavy historických vozidel, 
motocyklů a bicyklů
Spolek telčských velocipedistů,
www.velocipedy-telc.cz

9. 5. 14.30                             náměstí
Den matek s Telčskou dechovkou

22. 5. 10.00 – 17.00                náměstí
Folklor v máji s řemeslným trhem
více na str. 8

Koncerty
11. 5. 19.30                            sál ZUŠ
Pěvecký galakoncert vítězů Meziná-
rodní pěvecké soutěže Jakuba Pustiny v 
operním zpěvu
www.jakubpustina.cz
více na str. 21

12. 5. 16.00                            sál ZUŠ
Hudební akademie studentů GOB a 
SOŠ

15. 5. 15.00              kostel sv. Jakuba
Absolventský koncert Pavla Saláka
Ženský komorní chrámový sbor při kos-
tele sv. Jiljí v Mrákotíně, Dětský pěvecký 
sbor TELČísla při ZUŠ Telč, Jihlavský 
smíšený pěvecký sbor Melodie

25. 5. 19.30                            sál ZUŠ
Koncert japonského souboru Minon 
Koto Ensemble pod vedením Maki Ši-
kano a Daniela Forró
více na str. 21

Přednáška
12. 5. 18.00                             radnice
Aranžování květin na šlechtických sídlech
Pokračování přednáškového cyklu, kte-
rý pro širokou veřejnost pořádá Národní 
památkový úřad v Telči.
Přednáší Ing. Lucie Bláhová

Výstavy
10. 3. – 23. 5. Galerie Hasičský dům
Grafika 60. let 20. století
ze sbírek Oblastní galerie Vysočiny v 
Jihlavě
Výstava je přístupná v pátek, sobotu a ne-
děli 10.00 – 12.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.

do 31. 12.
Hračky nestárnou        zámecká galerie
Výstava hraček 20. až 80. let minulého 
století
Výstava je přístupná 9.00 - 17.00 hod. 
mimo pondělí

1. 4. – 1. 8.                 Justiční sál zámku
Krysáci z Večerníčku v Telči
aneb ze smetiště na zámek
výstava loutek a filmových kulis ze zná-
mého Večerníčku
Výstava je přístupná 10.00 – 17.00 hod. 
mimo pondělí

3. 5. – 30. 5.              vstupní síň radnice
Poznej světové dědictví UNESCO
putovní výstava fotografií nejkrásnějších
míst světa
vernisáž výstavy v pondělí 3. 5. v 16.00 
hod. s kulturním vystoupením studentů 
ZUŠ Telč

31. 5. – 15. 6.            vstupní síň radnice
Zakarpatská Ukrajina
výstava fotografií
Měsíc putování po Zakarpatí. Čtyři dob-
rodruzi. Dva fotoaparáty.
Přijďte i Vy prozkoumat krásu zakar-
patské přírody, prolínání s ukrajinskou 
současností a radosti i strasti místního 
skromného života.

22. 5. – 26. 5.                zámecký skleník
Chovatelská přehlídka trofejí
Zahájení výstavy za zvuku mysliveckých 
fanfár v podání Lukovských trubačů v 
sobotu 22. 5. v 10.00 hod. s bohatým 
doprovodným programem. Občerstvení 
formou zvěřinového guláše.
Prezentace Českého svazu včelařů, ZO 
Telč (demonstrační úl + výklad), výstava 
modelů mysliveckých zařízení, prezen-
tace firmy Dřevo Novák (výrobce ručně
řezbovaných mysliveckých a rybářských 

štítků), výrobky Aleše Freie, kováře z 
Telče (nože), ukázky účinnosti běžných 
loveckých kulových ráží, preparáty ptá-
ků a savců.

27. 5. – 15. 8. Galerie Hasičský dům
Neznámý Bohuslav Reynek
kresby, pastely, linoryty, fotografiky
vernisáž výstavy ve čtvrtek 27. 5. v 17.00 
hod.

Klub důchodců

v budově polikliniky
15. 5. 14.00 Den matek
Básník František Bukvaj z Třeště před-
staví svou novou sbírku básní Vyznání 
víry. Dramatický kroužek doplní pro-
gram pásmem veršů a písní. Hudba 
Anežka Kožešníková a Zdeněk Chvátal.
Pravidelný týdenní program:
viz TL 3/2010

Chovatelé
9. 5. 7 – 11 hod.   areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva – vý-
kup kožek

Dyjické pastičky
21. 5. 20.00 Kulturní domeček Dyjice
Vladimír Václavek, jeden z tvůrců české 
alternativní scény
šamanský pop a písně z hor

Loutky a kulisy ze známého Večerníčku slaví na zámku úspěch. Za prvních 14 dní se na 
ně přišlo podívat téměř 1000 návštěvníků!                                     Foto: Archiv zámku

www.telc-etc.cz/tl

TL 5/2010 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí 
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 
112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz, IČ: 
00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací.
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. 
Jeníčková, 
K/3707591, 21. 3. 1991 OkÚ Ji
Houdek a spol. - tiskárna Telč, s. r. o. 10-113
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Zemřela Marie Králová
V rozmezí jednoho měsíce přišla Telč 

o dvě stoleté občanky. Měsíc po úmrtí 
102leté Antonie Zadražilové zemřela 16. 
dubna ještě o dva roky starší paní Marie 
Králová. 27. června by se dožila 104 let. 
Paní Králová celý život manuálně praco-
vala, zprvu jako služka u sedláků, později 
v bývalé Říhově továrně na lišty a rámy 
na Podolí. Ráda vzpomínala na dvacet 
let které prožila jako uklízečka na dnešní 
Základní škole v Masarykově ulici.

Paní Králová vychovala čtyři děti. Po-
slední roky života strávila ve starostlivé 
péči kolektivu telčského Domova pro se-
niory.

Podrobně jsme o jejím nelehkém živo-
tě psali v červnu 2006, kdy oslavila 100. 
narozeniny.

Koncerty KPH v květnu

Jakub Pustina
a japonský soubor
Ve Žďáře nad Sázavou se začátkem květ-
na uskuteční Mezinárodní pěvecká soutěž 
Jakuba Pustiny v operním zpěvu. Soutě-
ží zde pěvci z 35 zemí. Vítězové soutěže 
vystoupí společně s Jakubem Pustinou 
na koncertě v Telči v úterý 11. května 
v sále ZUŠ v 19.30 hod. Kdo konkrétně 
přijede a jaký bude program, bude známé 
až po soutěži.
V úterý 25. května se bude konat kon-
cert japonského souboru Minon Koto 
Ensemble pod vedením Maki Šikano a 
Daniela Forró v sále ZUŠ v 19.30 hod. 
Jde o jedinečnou příležitost k nevšední-
mu zážitku. Doporučujeme si tentokrát 
rezervovat vstupenky v předprodeji.
Minon Koto Ensemble je variabilní sou-
bor 8 až 10 hráček na koto pod vedením 
významné virtuózky a pedagožky Maki 
Šikano. V repertoáru mají japonskou tra-
diční i soudobou hudbu pro koto. Soubor 
vystupuje v tradičních japonských kimo-
nech, vizuálně atraktivních zejména pro 
publikum mimo Japonsko.
Maki Šikano je absolventkou prestižní 
univerzity Doshisha Women‘s College v 
Kjótu. Hru na koto studovala ve vyhláše-
né škole Sawai sókjokuin. Působila jako 
hostující profesor na kursech etnické hud-
by pořádané Moskevskou konzervatoří. 
Vystupuje často v duu s Danielem Forró.
Jihlavský rodák Daniel Forró je absol-
ventem brněnské konzervatoře (varhany, 
kompozice, flétna) a JAMU, multistylo-
vý skladatel autonomní i užité hudby. Od 
roku 2003 žije a působí v Japonsku, kde 
si rychle vybudoval solidní pozici na ja-
ponské hudební scéně.                          lz

Jaro je tady
Denní teplotní maxima a minima naměřená 
na meteostanici telčské radnice od 21. 3. do 
20. 4. 2010.

Březen v číslech
Průměrná teplota: 2,2 °C
Průměrný tlak: 1018,5 hPa
Srážky: 20,8 mm
Maximální teplota: 18,7 °C, 26. 3. v 16,33 hod.
Minimální teplota: -11,5 °C, 8. 3. v 00,45 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 29,6 km/h, 26. 3.

Bohoslužby
Římskokatolické
1. 5. so 18.00 sv. Jakub
2. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
8. 5. so 18.00 sv. Jakub
9. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
13. 5. čt 8.00 Matka Boží
  18.30 sv. Jakub
  19.00 Dyjice
15. 5. so 18.00 sv. Jan
16. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jan
  10.30 sv. Jan
22. 5. so 18.00 Matka Boží
23. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
29. 5. so 18.00 Matka Boží
30. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každou sobotu v 9.15 hod.
modlitebna Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 17.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Společenská rubrika
Blahopřejeme novomanželům
Miroslav Martenek, Želetava
 a Lada Kuklová, Želetava
Petr Tomandl, Dačice
 a Kateřina Pivoňková, Brno
Martin Lapeš, Moravské Budějovice
 a Jaroslava Dočekalová, Telč
Miloš Strašík, Klatovec
 a Vladimíra Tomšíková, Horní Dubenky

Opustili nás
Jaroslav Novotný, Podolí 89 let
Zdenka Podhrázská, Podolí 65 let
Jaroslav Tržil, Staré Město 94 let
Anna Tomášová, Vnitřní Město 87 let
Marie Králová, Podolí 104 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u 
sňatku na základě písemného souhlasu 
obou novomanželů a u zemřelých podle 
úmrtního oznámení zveřejněného rodinou 
(vypravitelem pohřbu).

Připomínáme si
30 roků
1. května 1980 zemřel akademický malíř 
a historik umění Petr Tamchyna. Bylo mu 
necelých 37 roků.           Více na straně 5

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo

Aktuální informace z meteostanice 
umístěné na radnici

na náměstí Zachariáše z Hradce
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Co přineslo 1424 dnů
Starosta města Roman Fabeš spolu s 

TL hodnotí, co se v uplynulých čtyřech 
letech současného volebního období 
povedlo, a také nepovedlo telčské sa-
mosprávě. Jakých bylo a co přineslo  
zmíněných 1424 dnů v oblasti kultury, 
sportu a volného času, je hlavní téma 
jeho dnešního příspěvku.

Pokud jde o kulturní život, pak nesmír-
ně bohatých. Vedle osvědčených Prázdnin 
v Telči, Hudební akademie či Folklorních 
slavností přibyly třeba Pohádkové dny s 
Bílou paní, telCSummer anebo Veterán-
ská revue. Telč navštívili kromě Vojtěcha 
Jasného třeba Emílie Vášáryová, či Pavel 
Landovský. Spolkový život obohatili Tel-
čští velocipedisté nebo Telčské mažoret-
ky. S podporou evropských dotací se po-
dařilo realizovat projekty Vítejte v Telči, 
městě UNESCO, a S Bílou paní po Telči 
a okolí, které pomohly jak kulturním ak-
cím, tak i propagaci města. A samozřejmě 
nesmím zapomenout na Dolnorakouskou 
výstavu, která byla jak kulturním, tak i 
společenským a ekonomickým počinem 
volebního období. I díky ní máme nové 
pódium, ozvučení, stánky či lavičky. A 
co se nepodařilo? Stále chybí kvalitní 
sál pro pořádání kulturních akcí. Zatím 
nevyšla ani přestavba sálu ZUŠ, rekon-
strukce zámecké konírny ani výstavba 
kulturního centra v Panském dvoře. To 
bude úkol pro nové zastupitelstvo.

I v oblasti sportu a volného času je vý-
čet pestrý. Vedle tradičních sportů se da-
řilo i novým sportovním odvětvím. Kro-
ket, bojová umění, silový trojboj, florbal
nebo cyklotrial o sobě dávají vědět. Po-
stupně se snažíme zlepšovat podmínky 
pro sportování. Pro ty nejmenší vyrostlo 
po městě několik kvalitních dětských 
hřišť.

V Nerudově ulici bude letos dokon-
čeno víceúčelové hřiště s umělým povr-
chem. A v areálu škol na Hradecké ulici 
začala stavba nové sportovní haly. Ta 
bude mít odpovídající rozměry i pro flor-
bal. A i přes nepřízeň počasí a cen energií 
se nám stále daří každoročně doopravit 
část zařízení a spustit zimní stadion. Bo-
hužel, projekt toho nového opakovaně 
v bitvě o evropské dotace skončil těsně 
pod čarou. Další pokus bude možná ještě 
letos, uvidíme. Všechny tyto činnosti ne-
jsou možné bez obětavých lidí a financí.
Těch prvních má Telč naštěstí dostatek 
a patří jim moje poděkování. Každoroč-
ních zhruba 6 milionů z rozpočtu města 
na akce a provoz zařízení a další miliony 
z evropských fondů na zmíněné investice 
kultuře a sportu určitě pomohly.

Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou
Od Vánoc je v Zámecké galerii ojedinělá výstava hraček. Jak ukázaly první mě-
síce  její existence, bude určitě hlavním tahákem letošní turistické sezóny v Telči.  
Prostě hračky táhnou. V Telčských listech vás každý měsíc seznamujeme se zají-
mavými exponáty výstavy.

Od května do konce září je výstava otevřena
každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin bez polední přestávky.

Měkké hračky se začaly komerčně vyrábět na konci 19. století, ale nejoblíbenější z nich, 
látkový medvídek, se objevil až na počátku 20. století. Otázka, kdo si může nárokovat 
vyrobení prvního medvídka, zůstává stále předmětem sporů. Ve Spojených státech na-
maloval Clifford Berriman kresbu, na které Theodor („Teddy“) Roosvelt odmítá při lovu 
zastřelit medvěda. Tato kresba inspirovala Morrise Mitchoma z New Yorku k výrobě 
prvního amerického medvídka kolem roku 1902. Přibližně ve stejnou dobu vyrobila 
měkkého medvídka na hraní také Margaret Steiff v Německu.        Foto: Tomáš Hájek

Volejbalové bojovnice

Po futsalovém týmu dívek GOB a SOŠ představujeme tentokrát úspěšné družstvo 
volejbalových juniorek. Sportovní duch telčským děvčatům určitě nechybí. Více o 
volejbalové sezóně na str. 19.
Zleva nahoře: Tereza Procházková, Kateřina Rymešová, Kateřina Uhlířová, Vendula 
Gregorová, Romana Pudilová, Veronika Bartušková a Anna Švejdová. Zleva dole: Ka-
rolina Křepelová, Petra Fabiánová a Kateřina Opatrná.          Foto: Lukáš Doskočil


