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28. Prázdniny 
jsou tady!

17 dní, 17 hlavních večerních kon-
certů. Na 50 vystupujících zvučných 
jmen. Další účinkující pak nelze spo-
čítat. Divadla pro dospělé i pro děti. 
Nocturna. Výstavy. Kocouří scény 
odpoledne na náměstí... To vše jste již 
vyčetli z programu letošních Prázdnin, 
který byl přílohou červencových TL.

Když otevíráte srpnové číslo Telč-
ských listů, je nejstarší český festival 
folku a country hudby v plném proudu. 
Město se opět zaplnilo jeho účastníky, 
opět se najde něco, na co si někdo bude 
stěžovat. Opět se po skončení festivalu 
ozve: „To ticho na náměstí až ruší, už 
aby tu byly Prázdniny.“ Zase bude pla-
tit citát: „Půl roku je na co vzpomínat a 
půl roku na co se těšit!“

Prázdniny 2010 jsou v plném proudu, 
těšíme se na Prázdniny 2011. Za rok 
poté oslaví třicátiny. Prázdniny ve měs-
tě šťastných lásek. Ať se jim daří.    (z) 

Ze slavnostního zahájení provozu spojeného vlakového a autobusového nádraží v 
jeden prostor, dopravní terminál, přinášíme, vzhledem k uzávěrce našeho měsíčníku, 
pouze tuto fotografii. Více se k této historické události dotýkající se hromadné dopravy
ve městě vrátíme v zářijových TL. Podrobně jsme o dopravním terminálu informovali 
v červencových TL.

Do dnešního vydání jsme zařadili, i jako čtení na dovolenou, několik vzpomínek 
o dopravě do města v minulosti. Můžete si je přečíst na straně 10 v příspěvku Jak se 
cestovalo do Telče. Pokud znáte jiný „cestovatelský“ zážitek svých předků či známých, 
budeme rádi, když nám jej poskytnete.                                       Foto: Tereza Jeníčková

Volby – říjen 2010
Více informací na straně 2 a 6
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Z jednání rady města
91. schůze - 9. června
- RM schválila udělení výjimky z počtu 
dětí pro školní rok 2010/2011 ve třídách 
Mateřské školy Telč následovně: třída č. 
1 na počet 25, třída č. 2 na počet 25, třída 
č. 3 na počet 28, třída č. 4 na počet 28, 
třída č. 5 na počet 25.
- RM vzala na vědomí informaci o ko-
nání akce Dny českého cestovního ruchu 
2010 v sobotu 11. září t.r.
- RM schválila uzavření smluv o sdruže-
ných dodávkách elektřiny pro produkty 
řady Small business mezi Městem Telč a 
dodavatelem energie E.ON Energie, a.s., 
pro rok 2011.
- RM schválila na základě doporučení 
hodnotící komise uzavření smlouvy o 
dílo na akci „Plynofikace sídliště U Štěp-
nického rybníka Telč“ se společností Si-
gety&Šárka, s.r.o.
- RM vzala na vědomí informaci o pří-
jmech a výdajích turistické ubytovny Do-
meček v období leden až červen 2010.

92. schůze - 23. června
- RM vzala na vědomí vyhlášení ředitel-
ského volna ZŠ Hradecká na 28. až 30. 
června z důvodu probíhající rekonstruk-
ce budovy školy.
- RM vzala na vědomí informaci o koná-
ní Horáckého jarmarku 17. července na 
náměstí Zachariáše z Hradce.
- RM schválila uzavření dohody o spolu-
práci při pořádání akce Prázdniny v Telči 
2010 včetně její nedílné součásti Zásady 
stánkového prodeje v době konání akce 
Prázdniny v Telči 2010 a rámcové doho-
dy o užití veřejného prostranství.
- RM vzala na vědomí informaci o 15% 
snížení finanční kvóty poskytnuté městu
Telč v rámci finanční podpory z Progra-
mu regenerace MPR a MPZ na rok 2010 
a vyvolanou úpravu financování jednot-
livých akcí v důsledku tohoto snížení.

93. schůze - 7. července
- RM schválila uzavření smlouvy o zří-
zení práva realizace stavby nad cizím 
pozemkem pro vlastníky bytových jed-
notek v bytovém domě č.p. 336 v Rad-
kovské ulici.
- RM vzala na vědomí informaci o daňo-
vých příjmech (sdílené daně) za období 
leden až červen 2010.

Volby – volby - volby

Nevyměníš – nepojedeš!
Již jen 100 pracovních dnů zbývá držite-
lům řidičských průkazů vydaných od 1. 1. 
1994 do 31. 12. 2000 na jejich výměnu!
Co je k výměně potřeba:
- řidičský průkaz, kterému končí platnost
- platný doklad totožnosti
- 1 fotografie 3,5 x 4,5 cm
Kde se ŘP mění:
- na úřadu obce s rozšířenou působností 

podle místa trvalého pobytu držitele ŘP
- v Telči na odboru dopravy MěÚ, pra-

coviště Na Sádkách
Výměna ŘP je zdarma!
Více www.vymentesiridicak.cz

Konzultační den 
rady města
středa 18. srpna
 15.00 - 17.00 hod.

Ze Zpravodaje kraje Vysočina jsme převzali 
graf vývoje nezaměstnanosti ve správních 
obvodech obcí s rozšířenou působností kra-
je. Autor Miloč Molák v něm porovnal údaje 
v jednotlivých regionech z dubna letošního

Ve dnech 15. a 16. října 2010 se uskuteč-
ní volby do zastupitelstev obcí a do Sená-
tu PČR. V případě konání druhého kola 
voleb do Senátu PČR je termín určen na 
22. a 23. října 2010.

Podávání kandidátních listin
Kandidátní listiny pro volby do zastu-

pitelstev obcí podávají volební strany 
příslušnému registračnímu úřadu nej-
později do úterý 10. srpna 2010 do 16 
hodin.

Pro obce, ze kterých se kandidátní 
listiny podávají Městskému úřadu Telč 
(Bohuslavice, Borovná, Černíč, Dolní 
Vilímeč, Doupě, Dyjice, Horní Myslová, 

Hostětice, Jindřichovice, Klatovec, Kní-
nice, Kostelní Myslová, Krahulčí, Kra-
sonice, Lhotka, Markvartice, Mrákotín, 
Mysletice, Mysliboř, Nevcehle, Olšany, 
Olší, Ořechov, Panské Dubenky, Radkov, 
Rozseč, Řásná, Řídelov, Sedlatice, Sed-
lejov, Stará Říše, Strachoňovice, Svojko-
vice, Telč, Urbanov, Vanov, Vanůvek, Vá-
povice, Volevčice, Vystrčenovice, Zadní 
Vydří, Zdeňkov, Zvolenovice, Žatec), plní 
funkci registračního úřadu odbor vnitř-
ních věcí - Na Sádkách čp. 453, Telč - 
kancelář č. 24 JUDr. Jana Matoušková a 
kancelář č. 5 Renáta Koníčková.

Další informace naleznete na webo-
vých stránkách města www.telc-etc.cz.

Výměna ŘP. Řidiči otálí!

Čekají na fronty?
Od počátku letošního roku pravidelně 

v TL informujeme o tom, že držitelé ři-
dičských průkazů vydaných od 1. ledna 
1994 do 31. prosince 2000 si je musí do 
konce letošního roku vyměnit za nové.

V polovině roku je ale situace nera-
dostná. Ve správním obvodu Telče s vý-
měnou zatím otálí více než 700 řidičů!

TL to potvrdil vedoucí odboru dopravy 
Městského úřadu v Telči Libor Blabla.

V příštích 100 pracovních dnech by tak 
mělo na pracoviště jeho odboru docházet 
pravidelně každý den asi sedm žadatelů 
o výměnu dokladu. „To se zdaleka ne-
děje. Přitom výměna řidičského průkazu 
je zdarma a v současné době vyřizujeme 
žádosti bez čekání,“ dodal Libor Blabla.

Výměnu řidičských průkazů nařizuje 
zákon. Po novém roce ti, kteří vyjedou 
na silnici se starým, neplatným dokla-
dem, riskují nemalou pokutu.

K výměně je potřeba předložit řidičský 
průkaz, kterému končí platnost, platný 
doklad totožnosti a jednu fotografii 3,5
x 4,5 cm.

Řidičské průkazy se mění na úřadech 
obcí s rozšířenou působností podle místa 
trvalého pobytu držitele průkazu.        (z)

a loňského roku. Údaje ukazují, že neradost-
ná bilance je téměř na celém území kraje. 
Postavení Telče ve středu pomyslné tabulky 
není v tomto případě vůbec důvodem k byť 
jen malé radosti.

Nezaměstnanost. Trápí všechny
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Co nového na stavbách
Zatímco projekt autobusového nádraží 

byl zdárně dokončen, na dalších stavbách se 
intenzivně pracuje. V souladu s termíny po-
kračuje realizace dostavby školského areálu 
v ulici Hradecká. V rámci projektu vznikne 
nová přístavba základní školy s kmenovými 
a odbornými učebnami a odpovídajícím zá-
zemím pro žáky i učitele. Součástí projektu 
je i jejich  kompletní vybavení nábytkem a 
technikou. Další významnou částí projektu 
je výstavba nové sportovní haly. Projekt v 
celkové výši 123 milionů korun získal do-
taci 83 milionů z Regionálního operačního 
programu. Dodavatelem stavby je na zá-
kladě výběrového řízení „Sdružení pro ZŠ 
Hradecká Telč“ s vedoucí firmou Podzimek
a synové z Třeště. Nyní je dokončena hrubá 
stavba pavilonu s učebnami a na stávající 

Na dopravní terminál! 1. července byl zahájen zkušební provoz na novém autobuso-
vém nádraží. Starosta Roman Fabeš se sem vydal pěšky, autor projektu Jiří Ondráček 
přijel na kole.                                                                             Foto: Stanislav Bartoň
přístavbě ZŠ je dokončena hrubá stavby 
nového podlaží. Dále byly zahájeny práce 
na montáži skeletu budoucí sportovní haly 
a také výstavba parkoviště. Stavba bude do-
končena v červnu příštího roku.

Nadále pokračují práce na revitalizaci ná-
městí Bratří Čapků a Nerudovy ulice. Zde 
jsou z části hotovy vodovody a kanalizace a 
byly dokončeny práce na pokládce elektric-
kého vedení, telefonů a veřejného osvětle-
ní. V současné době již probíhají práce na 
povrchu vozovky, chodníků a parkovacích 
stáních. V prostoru mezi mateřskou školou 
a bytovými domy už bylo zprovozněno 
dětské hřiště. Díky vybavení patří určitě 
mezi nejatraktivnější ve městě. Vydlážděny 
jsou i chodníky, vysázena zeleň a umístě-
ny lavičky v návazné odpočinkové zóně. V 
provozu je již i hřiště s umělým povrchem. 
Revitalizací projde i park na náměstí Bratří 

Radosti a starosti telčského starosty… opatření a jejich spolufinancování, město
může zažádat o dotaci a v případě úspěchu 
celou akci realizovat. Po celou dobu se na pří-
pravě projektu, podání žádosti i výběru doda-
vatelské firmy společně podílí jak nájemníci,
tak i město. V současné době již u jednoho 
bytového domu probíhá realizace zateplení a 
na další je podaná žádost. I zde patří podě-
kování za aktivitu a spolupráci obyvatelům 
dotčených domů.

MASka se snaží
Pokud vás zaskočila zkratka v titulku, 

tak vězte, že MAS je vlastně Místní akční 
skupina Mikroregionu Telčsko. A pokud 
vás děsí i tento název, pak jinak řečeno, 
je to uskupení podnikatelů, soukromých 
osob, neziskovek a obcí, které se dlouho-
době zabývá rozvojem mikroregionu. A má 
také šanci na tento rozvoj získat zajímavé 
peníze (je to systém fungující na stejném 
principu v celé Evropě).

Naše MAS opakovaně uspěla svými rozvo-
jovými záměry v boji o evropské peníze a v 
letošním roce může rozdělit zhruba 2,5 milio-
nu korun mezi žadatele. Na základě výzvy se 
o dotaci mohli ucházet žadatelé v oblasti ces-
tovního ruchu, rozvoje zemědělské produkce 
a  občanské vybavenosti a služeb. Tvrdé pod-
mínky dotačních pravidel a hodnotící kritéria 
splnilo 8 projektů. Nyní se čeká na potvrzení 
výběru projektů řídícím orgánem. 

Další zajímavý projekt se týká spoluprá-
ce několika MAS v rámci Reginu Renesan-
ce. Telčsko, Třešťsko a Jemnicko se bude 
společně ucházet o peníze na vybudování 
malých regionálních muzeí. Touto formou 
bychom chtěli ukázat na místní tradice. K 
Mrákotínu přece patří kamenictví, stona-
řovské meteority jsou v astronomii pojmem 
a Dešná chce ukázat historii česko-rakous-
kých vztahů. Ale nápadů je víc, uvidíme, 
zda s naším projektem uspějeme.

U Roštejna to opět žije
Diskuse kolem koupání v Roštějně je 

oblíbeným tématem letních měsíců již 
řadu let. Nechci a ani nebudu připomínat 
„zaručené rady“ i kritiku toho, co se kolem 
Roštejna dělalo či nedělalo.

Revitalizace pravostranného přítoku 
Telčského potoka, kterou realizovalo město 
pro zvýšení přítoku vody do telčských ryb-
níků. Odbahnění Roštejna, které realizova-
lo Rybářství Telč za účelem lepšího hospo-
dářského využití rybníka. Tyhle dvě akce 
snad přispěly k tomu, že i v těchto parných 
dnech je voda v rybníce ke koupání.

Od letošní sezóny funguje i nový nájem-
ce kiosku. A Lukáš Mazal se od začátku 
snaží, aby k Roštejnu vrátil dřívější život. 
Kromě nutných počátečních společných 
investic rozjel sportovní a kulturní akce. 
A najednou je tady zase plno. Samozřejmě 
za to může i počasí. Ale s ním musí ladit i 
voda ke koupání a hlavně nabídka zábavy a 
služeb.                                   Roman Fabeš

Čapků. Celkem zde bude proinvestováno 
kolem 20 milionů korun a celá akce bude 
dokončena v říjnu letošního roku.

Společně dosáhneme více
V titulku jsem si sice vypůjčil motto jednoho 

dotačního titulu, ale stejně by se dalo charakte-
rizovat několik investičních akcí ve městě.

V minulém roce rozhodovali obyvatelé 
sídliště U Štěpnického rybníka ve spolupráci 
s městem o dalším fungování systému vytá-
pění jejich bytů. Na stole byly dvě varianty 
– rekonstrukce stávajícího systému cent-
rálního vytápění, či vybudování blokových 
plynových kotelen v jednotlivých bytových 
domech. Na základě odborných posudků se 
obyvatelé sídliště shodli na řešení formou 
blokových kotelen. Samozřejmě, že hlavním 
kritériem byla ekonomika a budoucí možné 
úspory. Ale že se podaří získat souhlas všech 

obyvatel sídliště pro jednu variantu, to pova-
žuji v dnešní době za malý zázrak. A děkuji 
všem, kteří pomohli tuto shodu najít. 

Podmínkou této varianty je ale plynofikace
sídliště, kterou musí realizovat město. Výše 
investice do rozvodů plynu se pohybuje ko-
lem 900 tisíc korun a bude hrazena z jejich 
odprodeje provozní firmě. Díky vzájemné
spolupráci zástupců bytových domů a města 
se podařilo vyřešit řadu komplikací při pří-
pravě celé akce a práce na plynofikaci a ko-
telnách již probíhají. Společný harmonogram 
akce je sladěn tak, aby  letošní topná sezóna 
odstartovala již na nových kotelnách.

Šance pro úspory skýtá i program Zelená 
úsporám. A to nejenom pro rodinné domy, ale 
i pro bytové domy. Jak to ale řešit v domech, 
kde je spoluvlastnictví města a nájemníků? 
Podobně jako na sídlišti. Pokud se najde sho-
da všech nájemníků na realizaci úsporných 
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10. ročník soutěže
o nejhezčí květinovou 
výzdobu 

Každoročně v době letních měsíců červ-
nu až září vyhlašuje Město Telč prostřed-
nictvím Telčských listů soutěž o nejhezčí 
květinovou výzdobu oken, domu a jeho 
nejbližšího okolí. Stejně jako v předchozích 
devíti ročnících i v tomto desátém, jubilej-
ním, je smyslem soutěže přispět ke zkrášle-
ní našeho města a upozornit na ty spoluob-
čany, kteří k tomu přispívají nejvíce. Péči o 
květiny a zeleň monitoruje komise složená 
z pracovníků odboru rozvoje a územního 
plánování, odboru životního prostředí a 
přizvaných odborníků na květinovou vý-
zdobu. Hodnotí výzdobu oken a balkónů, 
zajímavé kompozice i aranžmá, popínavou 
a dekorační zeleň domů, která bezprostřed-
ně souvisí s veřejným prostranstvím, včet-
ně trvalé péče o ni. Komise pečlivě pořizu-
je fotodokumentaci a v říjnu svou činnost 
uzavře vyhodnocením soutěže. Vzhledem k 
tomu, že je každoročně velmi těžké vybírat 
ve všech částech města ty nejlepší a určovat 
jejich pořadí, vybere komise ve všech čty-
řech částech města po třech oceněných, bez 
rozdílu pořadí a za výjimečný, inspirativní 
počin může doporučit udělit navíc i oce-
nění mimořádné. Výsledky soutěže budou 
zveřejněny v listopadovém čísle Telčských 
listů a ceny, v podobě dárků souvisejících s 
pěstováním květin, předá starosta města.

Hana Müllerová, místostarostka

Arts&film 2010: Vyhrál Iľja
Šestý ročník mezinárodního filmového

festivalu filmů o umění Arts&film 2010
je minulostí. Od 24. do 26. června byly 
v Telči promítnuty 283 soutěžní filmy ze
32 evropských zemí!

Festivalové klání bylo rozděleno do 
pěti kategorií, Výtvarné umění, Architek-
tura a design, Hudba, dramatické umění, 
film, Film Future 3000 a Multimedia.
Grand Prix festivalu získal slovenský 
film Iľja režiséra Ivana Ostrochovského.

Jako na každém festivalu udělovala 
porota i další ceny. Prestižní Cenu Czech 
Tourismu, za nejlepší propagaci umění v 
cestovním ruchu, získala Česká televize 
s oblíbeným seriálem Toulavá kamera.

V soutěžních kategoriích festivalu zví-
tězily snímky František Kupka, sym-
fonik barev a malíř kosmu (Výtvarné 
umění) Daniely Gébové, Dům milovní-
ka umění (Architektura) Tomáše Moj-
žíše, Africké kořeny – české tančení 
(Hudba) z produkce České televize.

Kategorie Film future 3000 je věno-
vána výhradně pracím studentů umělec-
kých filmových škol. Zde si letos odnesl
vítěznou cenu snímek Kmenový jazyk 
Lukáš Glasera z FAMU. V letos nově 
vyhlášené kategorii Multimedia zvítězil 
domácí snímek Telč a okolí.

Festival doprovázel opět bohatý pro-
gram. Vojtěcha Jasného je možné již 
uvést jako tradičního účastníka. Letos 

byl na telčském festivalu vlastně dva-
krát. Osobně, ale také jako hlavní po-
stava projektu španělské televize, který 
jej představil jako světového filmového
tvůrce.

Oživením festivalu pak byla účast re-
žiséra Míry Janka. Ten do povědomí čes-
ké veřejnosti vstoupil jako autor snímku 
Občan Havel, který dokončil z materiálů 
Pavla Kouteckého. Pořadatelé již teď 
připravují 7. ročník festivalu, na který se 
můžeme těšit od 23. do 25. června příští-
ho roku.

(Podle TZ Města Telč)

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného 

nábytku i starožitného. Výroba vrstvených 
matrací na míru. Autočalounictví. Opravy 
a výroba krycích plachet na přívěsné vozí-
ky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel 
mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.

• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roup-
covi. Učebna v Telči na Myslibořské ulici. 
Provádíme výuku a výcvik na osobní auto-
mobil a všechny skupiny motocyklů. Infor-
mace na tel. 607 185 517.

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky

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

www.nabytek-brychta.cz

Pozvánka do MG

Karel Valter
obrazy, grafiky
a papírotisky

Slavnostní zahájení ve čtvrtek 
19. srpna v 17 hodin.

Hudební doprovod Evžen Mašát
Výstava potrvá do 31. října.

Srpen a září
úterý – neděle: 

10 – 12  •  13 – 17 hodin
říjen

úterý – neděle: 
10 – 12  •  13 – 16 hodin

www.telc.eu, tel: 567 112 410
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Seriál ke 40. výročí vyhlášení MPR Telč Ze zámeckého kulturního programu

Léto na zámku
Dny královen na zámku v Telči
Renesanční zahrada            7. a 8. srpna
Chcete si užít královskou péči? Pak jste 
srdečně zváni na zámeckou zahradu, kde 
vás budou zdarma hýčkat profesionál-
ní vizážistky a kosmetické poradkyně. 
Ing. Helena Homolová se svým týmem 
se vám bude věnovat od 10:00 do 15:00 
hod.

Telč - renesanční klenot v srdci 
Evropy
Justiční sál                8. srpna až 30. září
Výstava fotografií Jindřicha Bednáře
sklidila v minulém roce velký úspěch na 
radnici ve Waidhofen an der Thaya.
Každý den mimo pondělí od 9:00 do 
16:00 hod.

Historický šerm Cavalieri Moravi
Zámecká terasa    31. července až 14. srpna
Představení „7 a 1/2 Shakespeara“.
Pouze za příznivého počasí v 11, 13 a 15 
hodin. Délka představení je 35 min.
Hraje se každý den mimo pondělí. Vstup-
né dobrovolné.

Mezinárodní hudební festival 
Petra Dvorského
Zámecké nádvoří           19. srpna, 20,30
V rámci Mezinárodního hudebního fes-
tivalu Petra Dvorského vystoupí Český 
filharmonický sbor Brno a Camerata
Moravia.
Program:
Barokní skvosty
G. F. Händel: Mesiáš
(výběr árií)
G. B. Pergolesi: Stabat mater
Předprodej vstupenek na Informačním 
centru MěÚ Telč. V den koncertu bude 
pokladna otevřena hodinu před zaháje-
ním.

Noční prohlídky
Vigilie Bílé paní aneb Oživlý 
zámek
Prohlídková trasa A - renesanční sály
                                         20. - 22. srpna
Speciální večerní prohlídky v doprovodu 
významných postav telčské historie.
Pořádá NPÚ a SZ Telč a Divadelní sou-
bor Tyl Dačice.
Prohlídky začínají vždy ve 20.00, 20.40, 
21.20, 22.00 a 22.40 hod.
Rezervace vstupenek v Zámecké gale-
rii od 9. srpna každý den od 9 do 18 ho-
din na 420 567 243 943 nebo na adrese 
rezervace@zamek-telc.cz 

Výstava
40 let Městské památkové rezervace Telč

Arkády zahrady státního zámku. Výstava je volně přístupná po celou hlavní sezónu.

Připravil NPÚ ÚOP v Telči

Zřejmě nejstarší letecký snímek města z konce 20. let minulého století. V popředí je 
Lannerův dům s rozsáhlým parkem. Sousední parcela má ještě parkovou úpravu po 
Krajinské výstavě v roce 1922.

1970 – 1980
V roce 1972 byl pro Telč sestaven po-

drobný 30stránkový materiál s názvem 
„Telč – rozbor situace v památkové péči 
a návrhy na konkrétní řešení z hlediska 
jednotlivých akcí, potřeby finančních
prostředků a stavební kapacity“. Je zde 
velmi podrobně popsán a zhodnocen sta-
vebně technický stav památkového fondu 
a návrhy na řešení včetně finančních roz-
počtů na léta 1972-80. Jako nejakutnější 
akce je zde uváděn problém zatopeného 
podzemí, které vážně narušovalo statiku 
domů kolem náměstí. Dalšími body pak 
byly nebezpečná trhlina po celé výšce 
věže sv. Ducha, havarijní stav kostela sv. 
Jakuba, domu čp. 6 a hroutící se hradeb-

ní systém. Dále následuje výčet dalších 
zhruba 50 akcí, kterými bylo nutné se za-
bývat. Zajímavostí je, že již tehdy se ma-
teriál zmiňuje o dopravní situaci města a 
navrhuje některá „provizorní“ řešení, než 
se postaví systém silničních obchvatů.

V roce 1978 byl pro Telč přepracován 
asanační plán a návrhy dalších opatření, 
kde byla zdůrazňována výjimečnost pa-
mátkového fondu města v celorepubliko-
vém kontextu. Za perličku možno pova-
žovat návrh, aby areál bývalé jezuitské 
koleje byl přestavěn na „hotel se vše-
strannými pohostinskými a kulturními 
službami“.

Pokud přesáhneme hranici MPR, tak 
zjistíme, že zde se měnilo podstatně více 
věcí než v jádru města samotného. Dvě 
zásadní změny nelze nezmínit, jelikož s 
historickou podstatou souvisejí, obě bo-
hužel v negativním smyslu. Tou první je 
na konci 70. let zasypání rybníku Na Sád-
kách, který tvořil součást rybničního for-
tifikačního systému města. Na jeho místě
bylo zřízeno centrální parkoviště, což lze 
z památkového i urbanistického hlediska 
hodnotit jako fatální a nevratnou degra-
daci daného prostoru. Pozitivní stránkou 
věci je skutečnost, že Telč jako jedno z 
mála historických měst má tímto zásahem 
v podstatě vyřešenou otázku parkování v 
dochozí vzdálenosti od centra.

Druhým zásahem pak bylo v roce 1979 

zřízení sportovního areálu – zimního sta-
dionu na zbytku původně jezuitského 
parku a zahrady u Lannerova domu, která 
byla umenšena již v poválečných letech 
při stavbě sportovišť a školy v Hradecké 
ulici. V tomto případě tiše doufáme, že se 
podaří získat finanční prostředky na vy-
budování nového areálu na jiném místě a 
tato část Telče se bude moci alespoň čás-
tečně vrátit k původní a kultivované podo-
bě, jakou byl park u rybníka. Ostatně Lan-
nerův dům, právě procházející kompletní 
obnovou, by si takové důstojné okolí jistě 
zasloužil.                          Martina Veselá

náměstkyně ředitele NPÚ ÚOP v Telči
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Policie ČR Telč informuje
zadních levých dveří do vozidla zaparko-
vaného u rybníka Roštejn v Telči. Odci-
zil z něj autorádio a batoh s fotoaparátem 
a svazkem klíčů. Majiteli vznikla škoda 
ve výši 7 tis. Kč.
V rozmezí pěti minut v odpoledních hodi-
nách 15. června odcizil neznámý pacha-
tel z neuzamčeného vozidla ve Vanůvku 
peněženku s finanční hotovostí 1 600 Kč,
platební kartou, doklady, oblečení a 2 ks 
golfových holí. Majitelce způsobil škodu 
ve výši okolo 10 tis. Kč.

V Sedlejově zloděje chytili
16. června v 6,35 hod. byla přímo v areá-
lu ZD Sedlejov přistižena dívka z Jihlav-
ska, která společně s dalším mladíkem 
po přestřižení drátěného pletiva vnikla 
do areálu a po odstranění visacího zámku 
dveří skladu náhradních dílů se zde po-
kusila odcizit různé součásti z barevných 
kovů. Pachatelé s připraveným lupem 
nestačili odjet.

Odcizené kabely
V noci ze 17. na 18. června vnikl nezná-
mý pachatel do dvora areálu stavební fir-
my v Telči v ul. Na Sádkách, kde odcizil 
prodlužovací kabely. Majiteli způsobil 
škodu ve výši okolo 25 tis. Kč.

Na koleje se vydal s autogenem
17. června  započali policisté šetření ve 
věci přečinu krádeže ve stadiu pokusu, 
kterého se dopustil dosud nezjištěný pa-
chatel tím, že zadal firmě z Jihlavy za-
bývající se výkupem kovového odpadu 
práci spočívající v tom, že uvedená firma
demontuje a odveze kolejnice z vlakové 
vlečky v Telči za objektem bývalého In-
terieru. S touto firmou jednal zatím ne-
známý muž, který měl vystupovat jako 
údajný majitel vlakové vlečky, respektive 
kolejí. Na místě byl přímo při rozřezávání 
kolejnic 17. června odpoledne přistižen 
telčskými policisty najatý dělník. Dal-
ším šetřením bylo zjištěno, že majitelem 
kolejové vlečky je Agropodnik Jihlava, 
který vlečku neprodal ani nedal nikomu 
svolení k rozebrání kolejnic. Jednáním 
pachatele vznikla uvedené firmě škoda
na zničených kolejnicích, které měly být 
odcizeny, ve výši nejméně 100 tis. Kč.

Zloději si troufli i na Charitu
18. června odpoledne vnikl neznámý pa-
chatel do kanceláře Charitní pečovatelské 

Z případů, které v měsíci červnu šetřili 
policisté z Obvodního oddělení Telč.

Vykradené stavební stroje v Olšanech
V době od 1. do 3. června odcizil nezná-
mý pachatel na stavbě místní komunika-
ce v Olšanech motorovou naftu ze čtyř 
stavebních strojů, čtyři startovací baterie 
a sadu nářadí. Celkem způsobil škodu ve 
výši 30 795 Kč.

Loupežník ve Světelské boudě
V době od 3. do 4. června vnikl neznámý 
pachatel do Světelské boudy v k.ú. Mrá-
kotína. Odcizil odtud myslivecké trofeje, 
LCD televizor, 2 ks satelitních přijímačů 
a další vybavení za více než 29 tis. Kč.

Zloděj na hřišti ve Staré Říši
V době od 3. do 4. června vnikl neznámý 
pachatel do bufetu u fotbalového hřiště 
ve Staré Říši, odkud odcizil plný sud 
piva, dvě rychlovarné konvice a další 
předměty a zboží za téměř 5 tis. Kč.

Z chaty se ztratily bomby. Plynové
V době od 29. května do 5. června rozbou-
ral neznámý pachatel v chatové oblasti v 
k.ú. Vanůvek část zdi plynového přístav-
ku, odkud odcizil 2 ks propanbutanových 
lahví o váze 10 kg, 1 ks láhve 2 kg a z 
přístřešku u chaty 1 m3 palivového dřeva. 
Majiteli způsobil škodu ve výši 6 tis. Kč.

Vykradená kolna v Častkovicích
V době od 23. května do 6. června vnikl 
neznámý pachatel do kolny u rekreační 
chaty u Častkovic, odkud odcizil z malé-
ho motocyklu zn. Simson baterii, boční 
kryt a klíček do zapalování. Majiteli způ-
sobil škodu ve výši asi 1200 Kč.

Poberta odčerpal naftu
V době od 3. do 7. června odcizil nezná-
mý pachatel z palivové nádrže nákladní-
ho vozidla zaparkovaného ve volně pří-
stupném zemědělském areálu v Radkově 
200 litrů motorové nafty. Vzniklá škoda 
je více než 8 tis. Kč.

Zmizely peníze z pokladny
9. června v odpoledních hodinách využil 
neznámý pachatel nepozornosti prodavač-
ky prodejny Praktik v Telči a z pokladny 
odcizil finanční hotovost 5 tis. Kč.

Vykradená vozidla u Roštejna a 
ve Vanůvku
10. června v době od 20,30 do 21,50 
vnikl neznámý pachatel po stažení okna 

služby Nová Říše, kde následně vytrhnul 
dvířka dřevěné skříňky a ze dvou příruč-
ních pokladen odcizil finanční hotovost v
celkové výši 25 983 Kč.

Zloděj lapen v kačárně
Po 14. hodině 19. června oznámil pracov-
ník agentury Sobes, že je aktivní signali-
zační zařízení kvůli narušení objektu v 
bývalé kačárně v Telči v Radkovské uli-
ci. Na místo vyjela hlídka OOP ČR Telč, 
která zde zajistila dvě osoby, jak odnáší 
z areálu nerezovou rouru a elektrický 
kabel. Majiteli areálu vznikla škoda 10 
tis. Kč. Proti mladíkům je nyní vedeno 
trestní stíhání pro přečin krádeže.

V Jihlávce zmizela čtyřkolka
V noci z 25. na 26. června odcizil nezná-
mý pachatel v  Jihlávce motocykl - čtyř-
kolku černé barvy, kterou měl majitel 
zaparkovanou u domu. Majiteli vznikla 
škoda ve výši 135 tis. Kč.

Vykradená chalupa v Býkovci
V době od 23. do 26. června vnikl nezná-
mý pachatel do dvora chalupy v Býkovci, 
kde z kůlny přilehlé k domu odcizil travní 
sekačku, prodlužovací kabely, strunovou 
sekačku, řetězovou benzínovou pilu a z 
obytné části domu odcizil různé starožit-
nosti, dvě trekingová kola, elektrofonické 
varhany a další vybavení. Majiteli způso-
bil škodu ve výši okolo 133 tis. Kč.

Došlo také na Hraběcí chatu
26. června okolo 20. hodiny vypáčil 
neznámý pachatel vstupní dřevěná vra-
ta Hraběcí chaty v k.ú. Řásná a odcizil 
odtud pánské horské jízdní kolo a LCD 
televizor. Škoda asi 9 tis. Kč.

Zloděj i na hřišti v Telči
V noci z 29. na 30. června vnikl neznámý 
pachatel do bufetu na fotbalovém stadi-
onu v Telči, odkud odcizil finanční hoto-
vost v celkové výši asi 2 tis. Kč.

Z aut zmizel benzin
V noci z 29. na 30. června na sídlišti U 
Štěpnického rybníka neznámý pachatel u 
zde zaparkovaného vozidla prorazil ne-
zjištěným předmětem plastovou nádrž, 
ze které odcizil 20 l benzínu. Na stejném 
místě neznámý pachatel stejným způso-
bem a ve stejné době prorazil nádrž ještě 
u dalšího vozidla. Daleko větší škodu, 
než je cena odcizeného benzinu, způso-
bil na obou vozidlech.

npor. Bc. Stanislav Pykal
vedoucí OO PČR Telč

Volby do zastupitelstev obcí a do Senátu PČR 15. a 16. října 2010
22. a 23. října - v případě konání druhého kola voleb do Senátu

Volební zpravodajství TL: dnes - volební informace na str. 2 ● září – volební informace ● říjen – volební vyhláška pro město Telč
● listopad – výsledky voleb
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Dominium pán� z R�že 
13. – 14. srpna 2010, Tel�, nám�stí Zachariáše z Hradce 

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kate�iny z Valdštejna 

Budeme sv�dky setkání pán� z Krumlova, z Rožmberka, z Landštejna a na T�eboni, ze Stráže a Ústí 
a Albrechta z Valdštejna s pány z Hradce a na Tel�i. 

Projdeme s nimi tel�ské nám�stí, které bude plné historických klání, souboj�, hudby, tance, dobového 
jarmarku a zábavy nejen pro dosp�lé, ale i pro d�ti. 

Pátek 13. srpna 
18.00 Zahájení slavností a otev�ení tržišt� na nám�stí Zachariáše z Hradce 
18.15 Dobová hudba PerKelt 
18.30 Historický šerm TAS 
19.10 Historický tanec Lukrécia 
20.00 Pr�vod rytí�� za svitu lou�í a h�m�ní bubn� nám�stím, vítání Sezimy a jeho syn�, 
 historie rodu Vítkovc� s vazbou na Zachariáše z Hradce 
 K�est knihy Pavla Ju�íka Dominia pán� z Hradce, Slavat� a Czernin�

20.30 – 22.00 Féerie rytí�ských souboj�, vystoupení tane�nic, hudby, kejklí�� a oh�ová show 

Dobové hry a sout�že, st�elba z kuší, vrh kopím a sekerou, katovna, v�štírna, lazaret, vojenská ležení, rytí�ské 
stany a dobový jarmark 

Sobota 14. srpna 
10.00 Dobová hudba PerKelt 
10.30 Historický šerm Libertas 
11.00 Loutkové divadlo Tilia 
11.30 Dobové tance Lukrécia 
12.00 Sokolníci 
 - ukázky výcviku dravc�
12.30 Historický šerm TAS 
13.00 Dobová hudba PerKelt 

Mistr kat, peškový turnaj pro d�ti, 
povídání o zbraních, loutkové divadlo 

13.30 Pr�vod historických postav nám�stím Zachariáše z Hradce 
 Slavnostní p�ivítání Zachariáše z Hradce, Kate�iny z Valdštejna a pán� z R�že, 
 privilegovaných, uniformovaných a ozbrojených sbor� ob�an� z Waidhofenu an der Thaya 
 a host� z �eského Krumlova, T�ebon�, Jind�ichova Hradce, Chebu a Waidhofenu an der Thaya 
 Salva z palných zbraní a ceremoniální uvítání Albrechta z Valdštejna se svitou 
14.15 Privilegované, uniformované a ozbrojené sbory ob�an� Waidhofen an der Thaya 
15.00 Velký rytí�ský p�ší turnaj Flamberg 
16.00 Historická hudba PerKelt 
16.30 Sokolníci – ukázky výcviku dravc�
17.00 Bujaré tance z hrad� i podhradí - Lukrécia 
17.30 Šermí�ské vystoupení Libertas 

Dobové hry a sout�že, st�elba z kuší, vrh kopím a 
sekerou, katovna, v�štírna, lazaret, vojenská ležení, 
rytí�ské stany a dobový jarmark 

18.00 Ukon�ení slavností salvou z d�l 

Akce probíhá za každého po�así. 

M�stský ú�ad Tel�, odbor kultury, tel. 567 112 405 
e-mail: ok@telc-etc.cz
www.tel.eu
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Léto v Telči I.
Náměstí plné mažoretek

Poslední květnovou sobotu se do Telče 
sjelo přes 700 mažoretek, aby soutěžily na 
prosluněném náměstí o skleněný střevíček.

Pětičlenná porota neměla lehkou práci, 
protože posuzovala 48 skupin! Podobně 
na tom byla i Věra Peichlová, která celý 
mažoretkový maratón moderovala.

První místa ve svých věkových ka-
tegorií, a tím i skleněné střevíčky, si 
odvezly mažoretky z Havířova, Telče, 
Kolína, Hluboké nad Vltavou a Ždánic. 
Poděkování patří všem, kdo neobvyklou 
soutěž v Telči podpořili, ať už finančním
příspěvkem nebo svou pomocí. Fotogra-
fie z neobvyklého mažoretkového klání
si můžete prohlédnout na www.mazoret-
kytelc.cz          Renata a Marie Křížkovy

Arts&film skončil
bombou. Laserovou

Výkřik techniky s kulisou renesance 
obdivovalo několik set diváků na  ná-
městí na závěr filmového festivalu Art-
s&film v sobotu 26. června. Při laserové
show nevěděli, kam se dívat dřív. Jestli 
na paprsky laserů, na projekci barevných 
obrazů promítaných na protějším domě 
nebo na světelné obrysy tanečnice.

„Je to čistě experimentální věc, protože 
to zatím nikdo nedělal, že by propojil po-
hyb, který je snímaný v reálném čase, se 
sledováním laseru,“ řekl autor programu 
Pavel Smetana novinářům.

Do Baltazaru za Telčí
Pavla Kouteckého

Od poloviny června je v útulné kavár-
ně Baltazar na Velkém podloubí výstava 
pozoruhodných fotografií Telče tragicky
zemřelého filmového režiséra Pavla Kou-
teckého. Možná to nebyl záměr autorů vý-
stavy, ale expozice dokazuje, především 
domácím, jak Pavel Koutecký důvěrně 
Telč znal. Roman Zeiska, provozovatel 
kavárny, potvrdil TL, že výstava bude pří-
stupná až do konce letošní sezóny. Proč do 
Baltazaru na výstavu zajít? Třeba i kvůli 
snímku, který zařazujeme. V horkém čer-
venci není od věci si připomenout, že za 
čas přijde zima, ve které budeme na léto 
vzpomínat. Připomene nám také paní Ma-
rii Dvořákovou, kostelnici u sv. Jakuba, 
charakteristickou postavu města posled-
ních tří desetiletí.                                  (z)
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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
IN

TE
RN

ET
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RO
 D

OM
ÁC

NO
ST

I

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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Do poloviny 19. století se slova „od-
lehlost“ či „špatná dopravní dostupnost“ 
ve slovníku našich předků nevyskyto-
vala. Všude museli dojít pěšky nebo za 
pomoci koňského povozu. A tak snad jen 
splavné řeky a upravené „císařské“ sil-
nice dopravu trochu usnadňovaly. Zlom 
nastal v polovině 19. století, kdy na úze-
mí dnešního Česka přijel první vlak.

Pro obce a města ležící na trasách bu-
dovaných železnic to byla záruka rozma-
chu, o kterém se těm méně šťastným ani 
nezdálo.

Najednou tu byly termíny „odlehlost“ 
a „špatná dopravní dostupnost“.

Postižená města s tímto stavem bojo-
vala úpornou snahou o napojení na hlav-
ní železniční tahy výstavbou lokálních 
železnic. I když jich vzniklo hodně, daný 
stav už ale příliš nezměnila. Český svět 
se rozdělil na dopravně dostupný a od-
lehlý. Z řady příčin se náš region zařadil 
do toho druhého.

Jak se v  19. a na počátku 20. století do 
Telče cestovalo, jsme se pokusili zmapo-
vat díky vzpomínkám pamětníků.

Jednou z prvních je popis cesty do 
Brna v roce 1867. Zanechal nám jej ře-
ditel telčské hlavní školy a hudební skla-
datel Jan Kypta. Bylo mu 54 roků, když 
vážně nemocný (za rok zemře) cestoval 
na léčení do Rožnova pod Radhoštěm:

Z Telče do Brna v roce 
1867

Dne 30. června ráno o 5. hodině vy-
jel jsem z Telče přes Třebíč a Náměšť do 
Rosic ku železnici. Do Třebíče dorazili 
jsem k 10. hodině. Pro špatnou cestu a 
bolest mnoho jsem zkusil. Z Třebíče vy-
jeli jsme o 11. hodině s poštou přes Ná-
měšť do Rosic, kamž jsme, přesednuvše v 
Náměšti na jiný vůz, o 5. hod. odpoledne 
dorazili k vlaku....

Jan Kypta nám tak zachoval doklad 
o době, kdy nejbližší železniční stanice 
byla pro naše předky až v Rosicích u 
Brna! V letech 1869 až 1871 byla posta-
vena Rakouská severozápadní dráha z 
Vídně do Prahy, která železnici přived-
la do Jihlavy. A když v roce 1888 byla 
uvedena do provozu Českomoravská 
transverzální dráha spojující Jihlavu s 
jižními Čechami, byla železnice, teh-
dejšími měřítky, „na dohled“ od našeho 
kraje. František Nerad cestoval do Telče 
v době, kdy nejbližší železniční stanice 
byla v Batelově.

Čtení na dovolenou

Jak se cestovalo do Telče
Z Benešova u Prahy

v roce 1894
14. února 1894 jsem přijel po Česko-

moravské transverzální dráze do stanice 
Batelov. Povozu, který mě měl odvézt do 
Telče, tu nebylo. Byly tehdy velké sněhové 
vánice, za nichž poštovní spojení vůbec 
na několik dní přestalo. V Batelově jsem 
se sháněl po saních, které by mě dovezly 
do Telče. Konečně podařilo se mi je opat-
řiti na tamní poště. Byly to malé sáně, v 
nichž jsem seděl vedle kočího a do nichž 
byl zapřažen jeden kůň. Platil jsem ze ten-
to povoz 6 zlatých a kočímu 1 zlatý...

V roce 1898 dostala Telč konečně že-
lezniční spojení lokální tratí se zmíně-
nou Českomoravskou transverzálkou v 
Kostelci. Ani potom nebyla cesta k nám 
snadná. Potvrzuje to vzpomínka Václava 
Kozla:

Z Brna v roce 1903
V benediktinské knihtiskárně brněnské 

měl jsem známé; zašel jsem tam, abych se 
zeptal na nejlepší spojení. Pan ředitel se 
zamyslil a pak vážné odpověděl: „Nejlépe 
uděláte, pojedete-li na noc domů do Prahy 
a zítra přes Jihlavu do Telče.“ Což to je na 
Kamčatce? Odešel jsem hned na nádraží, 
hledal jsem v jízdním řádu nejlepší spoje-
ní a jel jsem brzo po poledni přes Okříšky 
do Jihlavy. To ještě ušlo, ale z Jihlavy do 
Telče byla hrozná jízda; na každém nádra-
ží přes čtvrt hodiny přeřazovali a připínali 
nové vozy. Konečně o desáté hodině v noci 
dojel jsem do Telče...

Rok předtím, v roce 1902, byly ve Sla-
vonicích propojeny lokální tratě na české 
a rakouské straně zemských hranic. Na-
stal „zlatý“, ale bohužel krátký, věk zdej-
ší železnice. V Kostelci jsme měli spoje-
ní s českým vnitrozemím, směrem na jih 
ve Švarcenavě (Schwarzenau) nedaleko 
Waidhofenu a/Th. jsme získali spojení s 
důležitou Dráhou císaře Františka Jose-
fa, spojující Vídeň s Prahou.

Václav Šlosar cestoval do Telče v září 
roku 1905. Jeho cesta byla pohádkově 
jednoduchá a relativně rychlá. S jedním 
přestupem byl za 7 hodin v cílové sta-
nici!

Z Prahy v roce 1905
Včas přichystal jsem se na cestu. Po-

radiv se s jízdním řádem, jel jsem rychlo-
vlakem po trati Františka Josefa z Prahy 
do Švarcenavy v Dolních Rakousích a 

odtud lokální drahou přes Bejdov (Waid-
hofen a/Th. – pozn. red.), Slavonice, Da-
čice do Telče. 

Pohodlí a rychlost železnice ale neby-
lo dopřáno všem, kdo do Telče mířili. Ač 
existovalo několik variant železničních 
tras ve směru východ – západ, tohoto 
spojení se region nikdy nedočkal. Kdyby 
si Ladislav Furman z Újezdu u Jevišovic 
mohl zopakovat svou cestu do školy v 
Telče po sto letech, putoval by po stejné 
trase jako v roce 1893. 58 km, které při ní 
ujel, by ale překonal podstatně rychleji.

Z Újezdu u Jevišovic
v roce 1893

Ráno, ještě za šera, naložili můj student-
ský kufr a uzel peřin na vůz a já s otcem 
jsem usedli. Jelo se silnicí k Rozkoši, pak 
pěkným lesem k Hostimu. Za ním začínala 
pro mne již krajina méně známá. Jedno-
tvárně ubíhala cesta k západu a já vyhlížel, 
až uvidím Moravské Budějovice. Ty se mi 
vždy líbily, vždyť to bylo první město, jež 
jsem jako malý ještě hoch spatřil a jež na 
mě učinilo dojem nemalý. V Budějovicích 
složili naše zavazadla a o naši další dopra-
vu postarala se pošta. K nádražní restau-
raci přijel poštovní vůz, jenž mi připadal 
neobyčejně nádherný. Bylo již hodně po 
poledni, když uvelebili jsme se v jeho nitru. 
Koně zabrali a rozjeli se mírným klusem 
po široké silnici  k Litohoři a k Jakubo-
vu. Dojeli jsme do Želetavy. Zde nás čekal 
jiný vůz, černožlutě natřený, patřící poště 
telečské. Nebyl tak pěkný jako ten, kterým 
jsme přijeli, dost drkotal po silnici, jež stá-
le směřuje z kopce do kopce k Nové Říši. 
Dost foukalo kol pouhých záclonek neza-
sklených okének, takže jsem se zimomřivě 
choulil do koutku vozu, unaven dlouhou 
nezvyklou cestou. Útěchou a vzpruhou 
bylo, když se objevily v údolí dvě věže no-
voříšského kláštera. Ale ještě dvě hodiny 
do Telče! Zvolna táhli vůz unavení běhouni 
stoupající cestou ke Zvolenovicím, a když 
konečně „U Koruny“ objevily se věže te-
lečské, padal již soumrak na krajinu. Při 
projíždění vysokou branou na náměstí ztrá-
cela se Svatodušní věž v temnotách, které 
nepronikla zář petrolejových lamp, jež tu a 
tam blikaly v ulicích i na náměstí…
(Zpracováno z různých pramenů) /z/  

Znáte podobný příběh
z cestování do Telče?

Napište nám ho!
Pomozte nám zdokumentovat historii

hromadné dopravy do města.
tl@telc-etc.cz
774 584 841
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Léto v Telči II.

„Zelená“ jezuitská kolej a odvážní muži na její střeše. Rekonstrukce areálu Masarykovy univerzity je i v létě v plném proudu.

Deset dnů v červenci ožila oranžerie zámeckého parku. Zavítal 
sem Divadelní fotoateliér Malý kůň, jehož atmosféra zavedla 
příchozí do dob dávno i nedávno minulých. Magickým světem 

dávných příběhů, fantazie a iluzí provázeli známí herci Vanda Hybnerová, Saša Rašilov, Hynek Chmelař, Michaela Bendová a další. 
Snímek na památku na návštěvu netradičního fotoateliéru si také odnesly kamarádky Adélka Veselá a Maruška Tarasová. Snímek 
vlevo je z originální prezentace ateliéru na náměstí.
Foto na stránkách Léto v Telči I. a II. Jarmila Karolína Riesová, Ilona Jeníčková a  Pavel Koutecký

V radniční síni poutaly pozornost obrazy malíře Davida Bartoně. 
Byla mezi nimi i Krajina u Třeště, kterou namaloval v roce 2000.
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Připomínáme si
130 roků
3. srpna 1880 se na Starém Městě v Tel-
či narodil Josef Jan Polák. Po studiu 
bohosloví v Brně byl v roce 1902 vy-
svěcen na kněze. Zemřel v roce 1907, 
tedy ve věku pouhých 27 let. Teprve 
v posledních letech objevujeme, o jak 
významnou osobnost a velký talent se 
jednalo. Polák udržoval písemné styky 
s francouzskými spisovateli L. Bloyem 
a J. Ritterem, jejichž díla také překlá-
dal. Sám napsal několik literárních pra-
cí. Dnes je považován, spolu s Josefem 
Florianem a Jakubem Demlem, za spo-
luzakladatele vydavatelství „Studium“ 
ve Staré Říši. Jeho hrob najdeme na 
staroměstském hřbitově u zdi do Špitál-
ní ulice.

70 roků
23. července 1940 zemřel v Opavě Lud-
wig E. J. Grande. Narodil se v dubnu 
1865 v Telči. V letech 1881 – 1886 vy-
studoval vídeňskou konzervatoř. Pře-
vážnou část života působil v Opavě, 
kde založil hudební školu, ze které se 
po čase stala nejvýznamnější hudebně 
vzdělávací instituce ve Slezsku. Grande 
byl i dirigentem opavského městského 
orchestru. Sám je autorem řady hudeb-
ních skladeb. Rodnému městu věnoval 
symfonii „Telč“, kterou uvedl v roce 
1928 v Opavě.

Již poosmé zamíří putovní ekoporadna 
Ekostan Hnutí Brontosaurus na Prázdni-
ny do Telče. Kromě dobré hudby je pro 
návštěvníky festivalu a města přichystá-
na řada aktivit v rámci této ekoporadny. 
Lidé tak mohou spojit příjemné s užiteč-
ným; poradit se ohledně šetrného provo-
zu domácnosti, otestovat své znalosti v 
ekokvízech nebo se naučit něco nového.

Po celou dobu festivalu se bude bron-
tosauří ekostánek nacházet Na Baště u 
zámeckého parku. Široké veřejnosti tak 
nabídneme informace o letošních akcích 
Hnutí Brontosaurus a o aktuálních téma-
tech z oblasti ochrany životního prostředí.

Pro děti jsou připraveny přírodovědné 
poznávací soutěže, výtvarný koutek s 
netradiční ekoplastelínou, puzzle a další 
hříčky. Letos je pro děti a rodiče nachys-
taný program „Vodní hrátky“ společnosti 
Arnika na podporu zcela nové kampaně 
Člověk a voda. Dospělí si mohou otesto-
vat vědomosti v ekokvízu, koupit si čes-
kou brontosauří tašku nebo si pochutnat 
na „spravedlivě“ vyrobené čokoládě spo-
lečnosti Fair Trade, prohlédnout výstavu 

Cena „Ď“ 2010
Nevíte, co to znamená ? „Ď“ jako dík 

všem mecenášům, dobrodincům, dobro-
volníkům a podporovatelům organizací 
v různých oblastech lidského působení v 
rámci ČR.

Cena se udílí pod záštitou Národního 
divadla v Praze. Mezi nominovanými 
byly různé podnikatelské subjekty, sou-
kromé osoby, školská zařízení a osob-
nosti politického a společenského života 
z celé republiky.

Letošního, již desátého ročníku se po-
prvé účastnili i zástupci z Telče, a to Do-
mov pro seniory Telč jako nominující a 
SDÍLENÍ, o.s., jako nominovaný.

Na prkna Stavovského divadla v 
Praze, kde se ceny předávaly, se nako-
nec zástupci z Telče nedostali, přesto 
se o nich ví a potlesk sklidili všichni, 
kteří svojí nezištnou prací pomáhají 
potřebným.

Miloš Roudenský
ředitel Domu pro seniory Telč

Více než polovinu 20. století přivítalo příchozí na náměstí zazděné podloubí u čp. 71, 
bývalých panských sýpek. Tato výrazná a necitlivá změna vznikla již v 18. století. 
Později sloužila jako „pádný“ argument v opakovaných žádostech řady majitelů domů 
o její následování. Ke cti městských radních v 19. a ve 20. století slouží, že další po-
kusy o zazdění podloubí vytrvale energicky odmítali.
V podobě na snímku přežil dům stoletou éru, kdy zde sídlil okresní soud (1850 – 1949). 
Při rozsáhlé obnově na počátku druhé poloviny 20. století došlo i na otevření zazděného 
podloubí. Dnes tudy chodíme do městské knihovny a základní umělecké školy.

Stále hledáme fotografie a další náměty pro seriál Vzpomínáme na 20. století. Podle
vašich ohlasů patří mezi nejoblíbenější rubriky TL.

Brontosauři na Prázdninách
kresleného humoru To nejlepší z Ekofóru 
a výtvarné dětské práce Máme rádi pří-
rodu, které budou umístěny ve dvoře Zá-
kladní umělecké školy v Telči.

Srpnová víkendová odpoledne budou 
ve znamení míčků a balónků v rámci 
žonglovacího workshopu; děti si vyrobí 
vlastní míčky a vyzkouší si základy této 
cirkusácké dovednosti.

„Nejen poradenství a informace při-
náší brontosauří Ekostan. Ale zejména 
zábavu, netradiční aktivity a možnost za-
pojit se do dobrovolnické činnosti,“ říká 
Monika Hornová, koordinátorka progra-
mu Ekostan Hnutí Brontosaurus.

              Monika Hornová
koordinátorka programu Ekostan

www.brontosaurus.cz

Nezaměstnanost červen
Město Telč 9,8 %
ČR 8,5 %
Oblast Telč 9,3 %
Okres Jihlava 7,8 %
Kraj Vysočina 8,6 %

Vzpomínáme na 20. století
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Se zahrádkáři do Tullnu
ZO Českého zahrádkářského svazu v 
Telči pořádá 28. srpna jednodenní zá-
jezd na zahradnický veletrh v rakouském 
městě Tulln. Cena 320,- Kč (bez vstup-
ného). Večer se počítá s návštěvou úžas-
ného ohňostroje na břehu Dunaje. Bližší 
informace podá paní Janíková na telefo-
nu 608 766 949.

Jitka Boušková, jednatelka

„Soutěžící si velmi pochvalovali přístup k 
rybníku a podmínky, které jsme jim připra-
vili. Pro příští ročník musíme zlepšit pro-
pagaci. Věřím, že vybudujeme novou zají-
mavou tradici ve městě,“ hodnotil loni v 
létě první rybářské závody na Štěpnickém 
rybníku hospodář zdejší organizace Mo-
ravského rybářského svazu Jan Pokorný.
Po roce můžeme říci, že rybáři plní slovo. 
Na sobotu 28. srpna připravují druhý ročník 
závodů a zdá se, že ve velkém stylu. Jen 
hodnota ceny pro vítěze je v podmínkách 
regionu více než překvapivá. 10 tisíc Kč!
O organizaci a přípravě náročné akce jsme 
hovořili s ředitelem závodu Janem Petrů, ji-
nak absolventem rybářské školy v Třeboni.
Už loni vzbudily závody na Štěpnic-
kém rybníku velkou pozornost. Letoš-
ní ceně pro vítěze nechce řada laiků 
ani věřit. Navíc slibujete další hodnot-
né ceny. Je to pravda?
Samozřejmě. Vedle zmíněné ceny pro 
vítěze máme pro další úspěšné soutěžící 
připravené selátko, nějaký soudek piva 
a ... Všechno neprozradím. Ať se čtenáři 
TL přijdou podívat.
Kdo se všechno může zúčastnit závodů?
Závod je otevřený. Nevyžadujeme členství 
v rybářských organizacích ani žádnou kva-
lifikaci. Pouze dodržování závodního řádu, 

Nový volnočasový klub pro mládež v Telči

ZASTÁVka Telč
V těchto dnech zahajuje činnost nové 

zařízení, kde budou moci mladí lidé 
z Telče a okolí trávit volný čas – ZA-
STÁVka Telč. Klub vzniká v přízem-
ních prostorách penzionu Relax v ulici 
Na Posvátné. Přístup do zařízení bude 
bezplatný, mladí lidé ve věku 12 - 19 
budou muset dodržovat pouze základní 
pravidla provozu klubu. Zkušený tým 
lektorů a sociálních pracovníků povede 
mladé lidi k aktivitě a tvorbě vlastních 
volnočasových programů, o které bu-
dou mít zájem. Cílem nové služby je 
vytvoření atraktivní nabídky trávení 
volného času pro mladé lidi ve vyhra-
zených prostorách, a tedy předcházení 
nevhodnému chování mládeže v uli-
cích města.

Projekt vznikl v úzké spolupráci měs-
ta Telč a Oblastní charity Jihlava. So-
ciální kurátor pro mládež napomohl k 
seznámení s místní situací zmapováním 
současných zájmů a aktivit mládeže i s 
předáním kontaktů na místní mladé lidi. 
Oblastní charita Jihlava má s provozem 
podobných zařízení bohaté zkušenosti. 
V Jihlavě takto provozuje dvě podobná 
zařízení s desetiletou historií.

K oficiálnímu otevření klubu dojde
2. srpna. Již v současné době se mladí 
podílejí na úpravě klubu, jeho zaříze-
ní a malování. Vedoucí Ingrid Hrubá 
k tomu uvádí: „Snažíme sa, aby bol 
celý proces práce založený na priamej 
participácii klientov, preto ponúkame 
mládeži možnosť zapojiť sa do budo-
vania vlastného nízkoprahového klubu. 
Spoločnými silami chceme s klientmi 
postupne premeniť časť priestorov pen-
ziónu Relax za klub, kde budú môcť 
mladí ľudia pripravovať a realizovať  
aktivity, na ktoré nie sú v rámci terénu 
vhodné podmienky.“

Pracovní tým Zastávky Telč bude 
tvořen čtyřmi zkušenými pracovníky, z 
nichž tři budou pracovat jako lektoři a 
sociální pracovníci přímo v zařízení a 
jeden pracovník bude působit mimo za-
řízení – tzv. v terénu, kde se bude scházet 
s mladými lidmi v lokalitách, které jsou 
jim přirozené.

Mladí lidé mohou od nového zaříze-
ní očekávat atraktivní nabídku trávení 
volného času, kterou si sami mohou 
spoluvytvářet, poradenství od zkuše-
ných sociálních pracovníků v nejrůz-
nějších životních situacích či „pouze“ 
místo, kam můžou přijít zdarma trávit 
volný čas.

Daniel Forman

Zatočili jsme s elektroodpadem.
Nejlépe v kraji

Zatočte s elektroodpadem, netradiční soutěžní kampaň ve sběru vysloužilých elek-
trozařízení pořádá společnost ELEKTROWIN. V kraji Vysočina se do ní zapojilo 10 
měst. Potěšilo, že v jejím prvním kole zvítězila Telč. A to hned dvakrát. Jak v celko-
vém množství odevzdaného elektroodpadu (1 150 kg), tak i v přepočtu na jednoho 
obyvatele.

Druhé místo obsadil Humpolec, kde obyvatelé odevzdali 1000 kg vysloužilého elek-
troodpadu, na třetím se umístila Třešť s 620 kg.

Celkem se v kraji Vysočina vysbíralo 4207 kg vysloužilých elektrozařízení.
„Pokud bychom v Telči vysbíraný elektroodpad přepočetli na množství ušetřené 

elektřiny, jedná se asi 6850 kWh, což je roční spotřeba ledniček ve 38 domácnostech. 
Kromě toho obyvatelé Telče zabránili vzniku až 14 tun oxidu uhličitého,“ uvedl pro TL 
Roman Tvrzník, generální ředitel ELEKTROWIN.                         (TZ ELETROWIN)

Štěpnický rybník, sobota 28. srpna
10 tis. Kč čeká pod hladinou rybníka. 
Na koho?

se kterým se každý seznámí při prezenci.
Kde se zájemci mohou přihlásit?
V den závodu od 6,30 do 7,45 na hrázi 
Štěpnického rybníka.
Prozraďte organizaci závodu.
Závod je dvoukolový. První kolo začne v 8 
hodin a potrvá do 11 hodin, druhé pak bude 
od 12,30 do 15 hodin. Začátek a konec jed-
notlivých kol oznámí zvukový signál.
Závodní řád jsem četl. Je poměrně 
rozsáhlý. Na co v něm chcete upozor-
nit především?
Závodníci se musí chovat k uloveným 
rybám co nejšetrněji, aby nedošlo k je-
jich poškození. Proto se také poškozené 
ryby nezapočítávají do úlovku. Měřené 
a spočítané ryby musí být ihned vráceny 
do vody. Bodují se jen kapři a amuři a 
každý závodník může lovit jen na jeden 
prut se dvěma návazci.
Co máte připraveno pro diváky?
Bohaté občerstvení po celou dobu závodů.
Myslíte si, že bude překonán výsledek 
vítěze loňského ročníku Jaroslava Číž-
ka z Mohelnice – 63 ryb o celkové dél-
ce 2052 cm?
Zcela určitě. 
Dokážete odhadnout počet závodníků? 
150?
Samozřejmě bude záležet na počasí

ČD Bike
Půjčovna jízdních kol

na nádraží v Telči
opět v provozu!

www.cd.cz
840 112 113
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Seniorský petanque
Aktivní stáří na Vysočině objevilo v po-
slední době také petanque, společenskou 
sportovní hru původem z Francie.
Krajské kolo v turnaji seniorů v petanque 
uspořádal Domov pro seniory v Havlíč-
kově Brodě. Mezi čtyřmi družstvy si 
postup do finále ve Zlíně vybojovali se-
nioři z Domova seniorů v Telči a senioři 
z Třebíče.
Tolik tisková zpráva, která se objevila ve 
všech médiích na Vysočině. TL ji upřes-
nil ředitel DD Telč Miloš Roudenský: 
„Z úspěchu našich klientů mám velkou 
radost. Tým ve složení Miroslav Kou-
rek, Antonín Paclík a Antonín Bílý, mi-
mochodem má dohromady 210 let, bere 
nový sport velmi vážně. Věřím, že uspěje 
i v celostátním finále ve Zlíně.“ Tam se 
telčští senioři chystají s tajnou zbraní. 
„Jeho „realizační“ tým budou tvořit 
samé ženy, Marie Steinbauerová a moje 
zástupkyně Lenka Pelejová,“ prozradil 
Miloš Roudenský.

Dotazník Marka Kříže
Vyrostl na Sta-
rém Městě v 
Telči. Ještě ne-
dávno chodil na 
ZŠ Hradeckou. 
Teď je studen-
tem Střední ško-
ly technické a 
obchodní v Da-
čicích. Vždycky 

měl blízko ke sportu. V červnu se stal 
mistrem Čech v kategorii staršího doros-
tu. V kulturistice.
Dotazník TL vyplnil Marek Kříž.
Proč kulturistika?
Už jako malý kluk jsem se motal mezi 
činkami v taťkově posilovně a těšil se, že 
jednou budu dělat takovýhle sport.
Jak ses na mistrovství Čech nominoval?
Přihlásil jsem se. Je to volná soutěž, 
ale každý účastník musí mít platnou 
registraci.
Telč je na Moravě. Zkusíš také mis-
trovství Moravy?
Obě soutěže se konaly obden. Z časo-
vých důvodů jsme zvolili mistrovství 
Čech. Do Nechanic u Hradce Králové 
jsme měli blíže.
Máš při soutěžích nějaký talisman?
Nemám.
Sportovní cíl?
Být přece nejlepší. (Úsměv).
Jak shání kulturista sponzory?
Třeba i tímhle rozhovorem.
Kolik času věnuješ tréninku?
6 hodin týdně.
Kde především trénuješ?
V Prolife fitnes Telč Jakuba Cahy, pod
trenérským vedením Michala Toseckého.
Další sport?
Už od raného věku se věnuji motokrosu 
v Autoklubu Telč.
Jak se stravuje kulturista?
Žádné mlsotinky ani uzený buček. Ale 
na pizze od Evy Marečkové si vždycky 
pochutnám.
Co meruňkové knedlíky?
Ty už ani nevím, jak chutnají.
Jak trávíš prázdniny?
Většinou na brigádách, abych nastřádal 
nějaké finance, bez kterých to v tomhle
sportu nejde.
Kniha, nebo televize?
Časopisy a internet.
Co ti udělá radost?
Maličkost, ale především sportovní úspěchy.
Na co se zeptáš TL?
Otázku nemám, ale přeji hodně spokoje-
ných čtenářů.
TL:
Děkujeme.                                           (z)

Motokros
11. července změřilo na motokrosové 
trati Dyjické mosty síly svých strojů a 
své dovednosti na 50 motokrosových 
specialistů z Vysočiny a jižních Čech. Jel 
se zde druhý díl motokrosového seriálu 
O pohár města Telče.
Výsledky závodu:
Třída 50 ccm:
1. Pavel Němeček, 2. Filip Večeř 
Třída 65 ccm:
1. Filip Zimmerman, 2. Petr Kučera, 3. 
Jan Hadrava 
Třída 85 ccm:
1. Vlastimil Dolák, 2. Patrik Plachý, 3. 
Pavel Havránek
Třída Junior:
1. Miroslav Culka, 2. Michal Holka, 3. 
Míra Šindler
Třída Hobby:
1. Jakub Hlásný, 2. Jan Kříž, 3. Petr Pokorný
Třída  Veterán:
1. Miroslav Štěpánek, 2. Ivan Antoňů, 3. 
Jan Vondrů 
Třída  OPEN:
1. Václav Novák, 2. Standa Horský, 3. 
Petr Kolbl
„Potěšily mě výkony telčských jezdců 
Pavla Němečka, Petra Kučery, Pav-
la Havránka, Petra Pokorného, Míry 
Šindlera a Honzy Kříže. Potvrzují, že 
motokros má v Telči pevné zázemí,“ uve-
dl pro TL ředitel závodu a šéf zdejšího 
automotoklubu Josef Holec.
Další díl seriálu se jede 15. srpna a po-
slední, čtvrtý, 26. září.

Sport
Střelectví
střelecký areál na Dyjických mostech
www.streleckyklubtelc.cz
1. 8. Malá odstřelovačka
soutěž v odstřelovačských disciplínách 
střílená malorážkou na 50 m
28. 8. Moravská Dyje cup
otevřená střelecká soutěž z pistole a re-
volveru

Motokros
motokrosový areál na Dyjických mostech
9.00 hod. trénink, 12.30 hod. závody
www.motoklubtelc.cz
8. 8. Chalupa Cup
15. 8. Motokrosové závody o Pohár 
města Telče III.

Volejbal u rybníka Roštejn
7. 8. Smeč na Roštejně
volejbalový turnaj

Rybářské závody
28. 8. Rybářské závody na Štěpnic-
kém rybníku
6.30 – 7.45 hod. prezence a losování na 
hrázi rybníka
8.00 – 11.00 hod. 1. kolo
12.30 – 15.00 hod. 2. kolo

Kontakt pro zájemce o cvičení karate:
Vilém Marek

e-mail: vil.marek@seznam.cz

Karate
V květnu se 7 členů oddílu karate SK Telč 
zúčastnilo v Jindřichově Hradci semináře 
okinawského karate. Tento směr používá 
techniky ověřené staletími bojů, techni-
ky, které jsou v současném sportu z hle-
diska zranění z velké části nevyužitelné. 
Tradiční seminář měl i zahraniční účast-
níky ze Slovenska, Rakouska a Němec-
ka. O jeho vysoké úrovni  svědčí účast 
předních anglických karatistů, Ernie Mo-
lyneuxe a Roy Flatta (oba 7. dan).
Hned další měsíc se pak 8 členů oddílu 
zúčastnilo, spolu s jindřichohradeckými 
a pražskými karatisty, letního soustředě-
ní v chorvatském Rabacu. Náročný tré-
ninkový tábor vedl nositel 4. danu Jaro-
slav Valenta z Jindřichova Hradce.

Hasičský den
4. 9.                                         náměstí
republiková soutěž dobrovolných 
hasičů v požárním útoku a soutěž 
mladých hasičů



- 15 -

Karate, sport z Dálného východu, kde původ-
ně vzniklo jako bojové umění. Přežilo spole-
čenské a kulturní změny, aby se v současnos-
ti stalo nejen vysoce účinným prostředkem 
sebeobrany beze zbraně, ale také vzrušujícím 
sportem nadšenců na  celém světě.
Od roku 2007 je tento sport „doma“ i v Telči 
zásluhou Viléma Marka. Nejenže sám karate 
provozuje, je držitelem 2.danu, ale také vede 
oddíl, který zakotvil pod křídly Sokola Telč.
Na úvod našeho rozhovoru jsme jej požádali, 
aby přiblížil karate čtenářům TL. Jak jsme se 

Počasí v červnu
Počátek měsíce byl zatažený, deštivý 

a poměrně chladný. Maxima byla jenom 
slabě nad 10 °C. Od 4. do 12.6. se počasí 
pomalu vylepšovalo. Ubývalo oblačnosti 
i srážek a denní maximální teploty se po-
stupně zvedaly nejprve nad 20 °C a poté i 
na hodnoty kolem 30 °C. Tyto vysoké tep-
loty ukončily bouřky se srážkami 12. červ-
na, po nichž poklesly maximální teploty o 
více než 10 °C. Následovalo počasí opět s 
velkou oblačností a občasným deštěm nebo 
přeháňkami, ojediněle i s bouřkou a maxi-
mální teploty se už pohybovaly jenom mezi 
14 až 20 °C. Přibližně v poslední dekádě 
měsíce se počasí opět zlepšilo. Oblačnost 
byla sice proměnlivá, ale celkově zmenše-
ná, beze srážek a účinek sluníčka byl hned 
znát na teplotách. Jejich nejvyšší hodnoty 
se vyhouply na 22 až 28 °C. Začalo léto.

Měsíc hodnotíme teplotně jako slabě nad-
průměrný, srážkově jako slabě podprůměr-
ný.       Z pozorování meteorologické stanice

Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

sami přesvědčili, nebyl to vůbec lehký úkol.
„V současnosti se cvičí dva typy karate. Tra-
diční a sportovní. Sportovní směr vychází z 
tradičních škol a vypouští  prvky, jako je škr-
cení, lámání, techniky kolen, loktů atd., které 
z hlediska bezpečnosti závodníků nejsou po-
užitelné ve sportovním klání. Tradiční školy 
naopak všechny tyto prvky zachovávají a na-
víc zařazují i zdravotní a dýchací cvičení a 
také tradiční posilování. My cvičíme tradič-
ní okinawské goju-ryu pod vedením shihana 
(učitele) Morio Higaonny (10. dan).“
Telčský oddíl má v současné době 15 re-
gistrovaných členů, kteří se pravidelně zú-
častňují seminářů s českými i zahraničními 
instruktory a zkoušek na vyšší stupně.
„Karate v Telči cvičí zájemci od 10 do 46 
let. Najdeme mezi nimi i čtyři ženy,“ prozra-
dil Vilém Marek, když připomněl, že cvičení 
je velmi náročné jak fyzicky, tak duševně, a 
proto jej vydrží jen vážní zájemci.
Toto karate není klasický soutěžní sport. Oddíl 
se nezúčastňuje závodů a tak nemůže vyka-
zovat úspěchy jako jiné sporty. Vilém Marek 
za úspěchy považuje organizaci společných 

cvičení s karatisty z jiných oddílů, sportovní 
růst členů, když všichni složili zkoušky pro 
vyšší stupně, a hlavně osobní spokojenost 
cvičících karate.
Na otázku po plánech do budoucna odpově-
děl pan Marek: „Pokračovat v činnosti se 
stejnými,ale ještě lépe s lepšími výsledky. Na 
podzim zorganizovat v Telči mezinárodní se-
minář a v neposlední řadě, pokud to dovolí 
podmínky, rozšířit oddíl o další členy, kteří 
budou mít zájem toto náročné cvičení dlou-
hodobě absolvovat.“

Oddíl trénuje dvakrát v týdnu a využívá k 
tomu tělocvičny gymnázia a ZŠ Masaryko-
va. Na rozdíl od jiných sportů jsou telčští 
karatisté se svým zázemím spokojeni. „Ke 
cvičení nepotřebujeme žádné zvláštní nářa-
dí, pouze prostor. I přesto jsem zvědav na 
novou halu ve školním areálu v Hradecké 
ulici, pokud tam budeme moci cvičit,“ říká 
pan Marek. Sám je držitelem 2. danu, což 
je označení pro výkonnostní stupně kara-
tistů. „Oba stupně (pro poznání - barevné 
pásky, kterým je kimono převázáno – pozn. 
redakce) mám uděleny shihanem (nejvyšším 
učitelem) Higaonnou. To je také důvod, proč 
si člověk v naší organizaci těchto pásů váží 
a respektuje je. V příštím roce, pokud mi to 
zdraví a mé tréninkové výsledky dovolí, bych 
chtěl získat další pás, v Portugalsku na svě-
tovém setkání, opět u shihana Higaonny,“ 
prozradil Vilém Marek. Ještě také provozu-
je kobudo, což je cvičení s různými druhy 
asijských zbraní. Nakonec jsme se shodli, že 
představení tohoto sportu, který také má v 
Telči své příznivce, si necháme na další roz-
hovor.                                                        (z)

Karate, cvičení pro vytrvalé

Člen oddílu Ladislav Liškář při řízeném zápase s rumunskou karatistkou na soustředě-
ní oddílu na Slovensku.                                                                   Foto: archiv oddílu

Uzávěrka příštího čísla
18. srpna

Nové knihy
městské knihovny

Manželství je kniha, jejíž první kapitola je 
psána ve verších a další v próze.

Beverly Nichols
Beletrie
See: Dívky ze Šanghaje; Pačová: Ladislav 
Smoljak; Hlaváčková: Osudu neutečeš; Po-
spíšilová: Palačinky s pepřem; Doctorow: 
Povídky o skvělé zemi; Furnivall: Rudý šál; 
Barry: Tajný deník; Urbaníková: Všechno 
nebo nic – Příběh pokračuje; Townsend: 
Ztracené deníky Adriana Molea; Falcones: 
Ruka Fátimy; Keleová-Vasilková: Rozbi-
té štěstí; Devátá: Mezi nebem a peklem; 
Hakl: Pravidla směšného chování; Roberts: 
Kouzla osudu; Neiderman: Živá voda
Naučná
Cílková: Hrajeme pohádky z celého světa; 
Slouka: Mariánské a morové sloupy Čech 
a Moravy; Motl: Strážce brány; Kohák: 
Svoboda, svědomí, soužití; Losos: Štuka-
térství; Koubek: Údržba chaty a chalupy
Dětská
Junková: Štěstí chodí po špičkách; Šrut: 
Pan Kdybych hledá kamaráda; Kahoun: 
U všech čertů; Vločka dcera Jogiho

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Půjčovní doba knihovny v srpnu
Út, Čt      9 – 11, 13 – 17 hod.

Pá              9 – 11 hod.
Od 2. do 16. 8. knihovna uzavřena.
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Na počátku byl velký zájem o historii 
a také dřívější nezájem profesionálních 
historiků o dějiny české šlechty. To byly 
dva hlavní důvody, proč před časem na-
psal ekonom a uznávaný odborník na 
platební karty Pavel Juřík pozoruhodnou 
publikaci „Jihočeské dominium, Rožm-
berkové, Eggenbergové, Schwarzenber-
gové a Buquoyové v jižních Čechách“.

Rakouské úspěchy
Davida Habermanna
Umělecký kovář David Habermann má 
za sebou rušné období. Během dvou týd-
nů zvládl instalaci a vernisáž své výstavy 
„...o něco VÝŠ“ na hradě Roštejně (11. 
června) a o víkendu 18. - 20. června sbí-
ral další zkušenosti a ocenění na mezi-
národním kovářském sympoziu Ferracu-
lum v rakouském Ybbsitz.

Velká výstava Míly Doleželové v Brně

Plátna pro velké černé oči
Až do 15. srpna je možné zhlédnout v br-

něnském Muzeu romské kultury rozsáhlou 
sbírku děl akademické malířky Míly Doleže-
lové (1922–1993). Vystaveny jsou celkem 43 
oleje, 3 desítky kreseb a také knižní ilustrace. 
K výstavě vyšel  česko-anglický katalog. 

Připomínáme, že většina vystavených prací 
vznikla v telčském ateliéru malířky v Palac-
kého ulici. Podle ohlasů se výstava setkává s 
velkým zájmem veřejnosti a je označována 
za letošní kulturní událost Brna. Průběžně o 
ní referují přední česká média.
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Křest knihy, na kterou se čekalo:

Dominia pánů z Hradce,
Slavatů a Czerninů

Je přirozené, že při psaní obsáhlého 
díla získal řadu poznatků a podnětů, 
které se do něj prostě „nevešly“. A tak 
po čase ke čtenářům putovala jeho dal-
ší práce, „Moravská dominia Liechten-
steinů a Dietrichsteinů“. Při jejím psaní 
bylo pro autora silným impulsem časté 
spříznění jihočeských Schwarzenbergů 
s moravskými Liechstensteiny a také to, 

že o historii tohoto rodu se u nás i po 
roce 1990 téměř mlčelo.

Zájem čtenářů, ale i odborné veřejnos-
ti přispěly k tomu, že letos vychází další 
díl „dominií“. Po jihočeském a jihomo-
ravském zaměření předchozích svazků 
tentokrát Pavel Juřík zamířil do míst, kde 
se tyto historické enklávy potkávají, na 
českomoravské pomezí. „Dominia pánů 
z Hradce, Slavatů a Czerninů“ provedou 
čtenáře jejich sídly v Jindřichově Hradci, 
Telči, Slavonicích a řadou dalších míst. 
To proto, že autor se tentokrát neomezil 
jen na rody v názvu publikace, ale věno-
val se také Krajířům z Krajku a dalším.

Je logické, že po červencovém křtu 
knihy v Jindřichově Hradci se tato čest 
dostane i druhému hlavnímu městu do-
minia, Telči. Bude to v pátek 13. srpna a 
samozřejmě za účasti autora.              (z)

 Pavel Juřík pochází z Prahy. Po absol-
vování Vysoké školy ekonomické se v 
letech 1990-1998 podílel na zavádění 
prvních mezinárodních platebních ka-
ret a bankomatů zapojených do systému 
MasterCard a později i Visa a Ameri-
can Express. V letech 1990-2001 stál 
v čele Sdružení pro bankovní karty. V 
bankovnictví pracuje dodnes. Na téma 
platebních karet napsal pět publikací. 
Obsahem není jen technologie nebo 
marketing platebních karet, ale také 
jejich historie, která sahá kupodivu až 
do konce 19. století. Historie je velkým 
koníčkem Pavla Juříka. Z něj pramení 
jeho další publikační počiny věnované 
především české šlechtě a jejím sídlům.

Na pět minut s Pavlem Juříkem
Jak dlouho jste pracoval na nové knize?
Téměř tři roky.
Co v ní překvapí zájemce o historii Telče?
Možná „druhá tvář“ Zachariáše z Hradce. Jeho vztah k osiřelé Kateřině z Ludanic, 
pozdější manželce Petra Voka z Rožmberka.
Jste předseda historického spolku Liechtenstein. Tento rod se také objevuje v 
telčské historii...
Při jednom rozhovoru s Hansem – Adamem II., vládnoucím knížetem z Liechtenstei-
nu, mi vyprávěl, jak jeho otec v létě roku 1938 radil majitelům telčského panství, 
aby odjeli do ciziny nebo alespoň poslali z republiky své děti. Neposlechli, nevěřili, 
že bude válka...

Tématem letošního 10. ročníku byla 
harmonie a David toto téma zpracoval v 
plastice nazvané Harmonie přírody, kde 
je vidět dokonalý soulad kolibříka vzná-
šejícího se nad květinou.
Cena z Ybbsitz je druhou, „rakouskou“ 
cenou, kterou David získal. V roce 2008 
zde uspěl s plastikou Moje slunce. Obě 
plastiky jsou umístěny ve sbírkách mu-
zea Ferrum Ybbsitz.
Výstavu na hradě Roštejně můžete na-
vštívit do konce letošního srpna.



Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán samo-
statný tisk „Telčské léto 2010“.

Dyjické pastičky
www.dyjickepasticky.cz
7. 8.   20.00     Kulturní domeček Dyjice
Jaromír 99 & Dušan Neuwerth
Jedinečná příležitost zhlédnout členy skupi-
ny TATA BOJS … PRIESSNITZ … UMA-
KART v jejich sólovém lo-fi projektu
21. 8.   20.00   Kulturní domeček Dyjice
Petr Linhart
leader „Majerových brzdových tabulek“, 
hledač tajemných míst na mapách Čech

Chovatelé
8. 8. 7 – 11 hod.   areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva 
– výkup kožek
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Společenská rubrika
Blahopřejeme novomanželům
Radim Macků, Lipolec
 a Eva Janáková, Dačice
Jiří Štěpánek, Telč
 a Magdaléna Brtníková, Stranná
Martin Florian, Telč
 a Eva Grieszlová, Liberec
Aleš Brodský, Bakov nad Jizerou
 a Lenka Mašková, Třebíč
Aleš Klika, Telč
 a Martina Komárková, Praha
Lubomír Beneš, Telč
 a Petra Freithová, Telč
Jiří Vávra, Jílové u Prahy
 a Eva Hronková, Jílové u Prahy
Petr Kubů, Třešť
 a Hana Kohoutová, Třešť
Jan Petrů, Telč
 a Hana Vyvadilová, Telč
Pavel Kaupa, Telč
 a Sylva Kudláčková, Telč
Miroslav Skála, Jihlava
 a Gabriela Hlaváčová, Jihlava
Aleš Boček, Třešť
 a Iveta Holubová, Třešť
Petr Hulík, Kamenice n/Lipou
 a Jana Hánová, Kamenice n/Lipou
Radek Příhoda, Stonařov
 a Lucie Salátová, Prostředkovice
Libor Nevoral, Třeštice
 a Jevgenija Rybalko, Ukrajina
Michal Fürst, Jihlava
 a Anna Pospíchalová, Jihlava

Opustili nás
Marie Bučková, Štěpnice 84 let
Josef Holec, Staré Město 72 let
Josef Svoboda, Staré Město 25 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u 
sňatku na základě písemného souhlasu 
obou novomanželů a u zemřelých podle 
úmrtního oznámení zveřejněného rodi-
nou (vypravitelem pohřbu).

Bohoslužby

Římskokatolické
1. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Anna
7. 8. so 18.00 Matka Boží
8. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
14. 8. so 18.00 Matka Boží
15. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  8.30 průvod k M. Boží
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
21. 8. so 18.00 Matka Boží
22. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
28. 8. so 18.00 Matka Boží
29. 8. 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

Poděkování
Děkujeme všem, kdo se v pon-
dělí 5. července podíleli na po-
kusech o záchranu života našeho 
syna Josefa.
Současně upřímně děkujeme za 
všechny projevy soustrasti.
Rodina Svobodova

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 17. 8. IV. 19. 8.
III. 18. 8. V. 20. 8.
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

Přišly tropy!
Denní teplotní maxima a minima namě-
řená na meteostanici telčské radnice od 
19. 6. do 19. 7. 2010.

Červen v číslech
Průměrná teplota: 16,5 °C
Průměrný tlak:1014,0 hPa
Srážky: 51,0 mm
Maximální teplota: 33,8 °C, 11. 6. v 
15,06 hod.
Minimální teplota: 7,3 °C, 5. 6. v 5,25 
hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 27,8 km/h, 
12. 6.

Změna telefonních
čísel pracovišť 
Úřadu práce

Informace Jihlava 
950 123 111

Pracoviště Telč 
950 123 211
 950 123 212
 950 123 213
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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 po-
vedlo, a také nepovedlo telčské samo-
správě. Jakých bylo a co přineslo zmí-
něných 1424 dnů v oblasti dopravy, je 
hlavní téma jeho dnešního příspěvku. 

Pokračovat v rekonstrukci ulic, zajistit do-
statek parkovacích míst, zlepšit podmínky pro 
veřejnou dopravu, ale i pro pěší a cyklisty. To 
byly hlavní cíle tohoto volebního období.

Největší investicí v oblasti dopravy bylo 
vybudování nového autobusového nádra-
ží. Spolu s rekonstrukcí nádražní budovy a 
výstavbou parkoviště dostali konečně dů-
stojné zázemí jak cestující autobusem, tak 
i vlakem. Nově zrekonstruovaná Nádražní 
ulice společně s dříve realizovanými uli-
cemi Masarykova a Svatoanenská vytvo-
řily důstojný nástup do centra. Novou tvář 
ale dostaly i ulice v jiných částech města 
– Květinová, Křížova, Luční, Úzká, Krát-
ká i Mlýnská. V současné době probíhají 
práce na náměstí Bratří Čapků a v Nerudo-
vě ulici. A ještě letos by měla být zahájena 
rozsáhlá kompletní rekonstrukce ulic Na 
Posvátné a Štěpnická. Ve Studnicích má 
nový povrch cesta do Doupě a oprava čeká 
i silnici do Mysliboře. A nesmíme zapome-
nout ani na rekonstruované cesty pro pěší 
a cyklisty Pod Zahrádky, Na Dlážkách a 
Oslednicích. Pro příští období jsou projek-
tově připraveny nebo se připravují ulice 
Myslibořská, Tyršova, Mládkova, náměstí 
Hrdinů, Hradecká a 9. května. 

Výrazně se zvýšil počet i kvalita parko-
vacích míst. Rekonstrukcí prošlo centrální 
parkoviště i plocha ve Svatoanenské ulici, 
nová parkovací stání vznikla Na Korábě, 
ve dvoře polikliniky a u nádraží. Pro par-
kování bude v nejbližší době upravena i 
plocha bývalého autobusového nádraží. 
Nová stání jsou i nedílnou součástí re-
konstruovaných ulic. Postupně se zavádí 
i nový režim časového a předplatitelského 
stání v ulicích kolem centra města. Ten by 
měl sloužit místním obyvatelům a těm, 
kteří přijíždí do města za nákupy a služba-
mi. Pro delší stání jsou pak určena jak pla-
cená, tak i neplacená parkoviště. Dostatek 
parkovacích míst v dostupné vzdálenosti 
je základní podmínka pro řešení letitého 
problému – vjezdu na náměstí. To je z vel-
ké části splněno. Změna dopravního reži-
mu je úkolem pro nové zastupitelstvo.

V uplynulých čtyřech letech bylo do 
investic a údržby dopravní infrastruktury 
ve městě investováno zhruba 130 milionů 
korun. Pokud ale nebudeme ctít pravidla 
a svou bezohledností budeme ničit to, co 
bylo vybudováno, bude to pořád málo!

Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou
Více než půl roku je v Zámecké galerii ojedinělá výstava hraček, která se stala 
hlavním magnetem letošní zámecké sezóny a přivádí do Telče další nové ná-
vštěvníky.  Prostě hračky táhnou. V Telčských listech vás každý měsíc seznamu-
jeme se zajímavými exponáty výstavy.

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

Unikátní velký dřevěný bagr byl vyrobený okolo roku 1930. Hračka je plně funkční 
ještě dnes. Pohyb stroje zajišťuje důmyslná soustava původních kladek a lanek. 
Pohybuje se jak rameno jeřábu, tak i samotná lžíce.               Foto: Lucie Norková

Marek Kříž je mistrem Čech

5. června zvítězil na Mistrovství Čech v kulturistice v Nechanicích u Hradce Králové v 
kategorii staršího dorostu telčský Marek Kříž (na snímku uprostřed). Na soutěž se při-
pravoval pod vedením trenéra Michala Toseckého v místním fitnescentru Prolife fitnes
Telč Jakuba Cahy. Gratulujeme! Více v Dotazníku na straně 14.        Foto: Archiv MK


