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Arts&film 2011
Od 16. do 28. června bude Telč opět evropskou Mekkou filmařů, kteří
se věnují tvorbě filmů o umění. Před zahájením sedmého ročníku Ev-
ropského filmového festivalu Arts&film jsme aktuálně hovořili s mís-
tostarostkou Hanou Müllerovou.
Kolik filmů je v tuto chvíli (15. 5.) přihlášeno na festival a ze kte-
rých zemí?
Je to již úctyhodných 198 filmů z 32 evropských zemí. Nejsilněji jsou
zastoupeny tradiční kinematografie Česko, Itálie, Německo, Nizoze-
mí, Rakousko, Slovensko a Španělsko. Soutěží ale také snímky ze 
všech pobaltských zemí, Kypru či Malty. 
Můžete tato čísla převést do počtu hostů, kteří do Telče na festival 
přijedou?
To lze jen velmi těžko. Festivalové publikum tvoří jednak odborná ve-
řejnost, ale také účastníci doprovodných akcí. Určitě si přijedou převzít 
cenu všichni ocenění – připraveno je 20 cen pro jednotlivce i tvůrčí štá-
by. V průběhu festivalu budou natáčet čtyři studentské filmové štáby
FAMU a filmových škol ze Zlína a Písku, přijede odborná festivalová
porota i řada odborníků v cestovním ruchu, protože doprovodný pro-
gram je tentokrát zaměřen na spolupráci v kultuře a cestovním ruchu, 
prezentaci památek UNESCO, historických měst i škol cestovního ru-
chu. Ve dnech festivalu tak bude v Telči určitě velmi živo.
Program festivalu, vč. doprovodných pořadů, uvádíme ve zvláštní 
příloze TL. Přesto, na který byste zvlášť chtěla upozornit čtenáře?
Zvlášť bych pozvala na vernisáž výstavy unikátního souboru 40 fo-
tografií Vojtěcha Jasného. Ráda bych připomněla i křest knihy Jiřího
Jabulky Telč – vyznání městu, protože věřím, že kniha zaujme nejen 
příznivce města. Všichni, kdo rádi cestují, by si neměli nechat ujít pá-
teční program na náměstí. Známí moderátoři Alena Zárybnická, Ive-
ta Toušlová, Josef Maršal a Pavel Klicpera nás provedou památkami 
UNESCO, pozvou nás do historických měst, do přírody a nahlédneme 
i k sousedům do Rakouska.
Předchozí ročníky se vždy prezentovaly nějakou hvězdnou osob-
ností ze světa filmu. Prozradíte tu letošní?
Přijede Jan Budař, oblíbený a úspěšný herec z nových českých filmů,
ale i skvělý moderátor „Českého lva“.
Co Vojtěch Jasný, neoficiální patron festivalu?
Ten samozřejmě nebude chybět. Zahájí festival, uvede výstavu svých 
fotografií a při galavečeru na telčském náměstí předá hlavní festivalo-
vou cenu, „Cenu Vojtěcha Jasného“.
Jeden z pořadů festivalu, Párty na náměstí 17. června, bude mo-
derovat známá televizní „rosnička“ Alena Zárybnická. Má ve 
smlouvě také doložku o zajištění pěkného počasí pro festival?
Vidíte, na to jsem nemyslela, už to tam dopisuji: na 16. – 18. červen 
prosíme zajistit SLUNÍČKO!                                                           /z/

Přílohy
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4. zasedání zastupitelstva města
Schválen
závěrečný účet města 
18. dubna se v zasedací místnosti přístav-
by Základní školy v Masarykově ulici 
konalo 4. zasedání zastupitelstva města. 
Přítomno bylo 19 zastupitelů, omluvili 
se Miroslav Brzek a Miloš Vystrčil.
Prvním bodem, který byl projednáván, 
byla změna zakládací listiny obecně 
prospěšné společnosti Česko-francouz-
ská akademie Telč, kterou v roce 2003 
založilo město za účelem pořádání 
mistrovských kurzů vážné hudby, in-
tenzivních kurzů francouzštiny a pod-
pory kulturních a společenských akcí. 
Změna je vyvolána novelou zákona o 
obecně prospěšných společnostech. Při 
projednávání tohoto bodu byly přítom-
ny ředitelka společnosti Mgr. Zuzana 
Šmídová a notářka JUDr. Jana Pavlin-
cová. Předložený návrh byl zastupiteli 
schválen.
Dále byl schválen závěrečný účet města 
za rok 2010, jehož součástí byla zpráva 
o výsledku přezkoumávání hospodaření 
města vypracovaná odborem kontroly 
Krajského úřadu kraje Vysočina.
Další provedení rekonstrukce Staro-
městského rybníka umožnila schvá-
lená rozpočtová změna ve výši 2 mil. 
Kč. Rekonstrukce rybníka, která zahr-
nuje jednak opravu havarijního stavu 
hráze, odbahnění a jejíž součástí je i 
záchranný archeologický průzkum, by 
měla být ukončena do konce letošního 
roku.
Dalším bodem programu bylo přijetí 
dlouhodobého úvěru ve výši 10 mil. Kč 
a krátkodobého úvěru ve výši 15 mil. 
Kč na financování rozvojových projek-
tů města. Ve výběrovém řízení byla jako 
nejvýhodnější vybrána nabídka Komerč-
ní banky.
Na tomto zasedání bylo dále schváleno 
poskytnutí finančních příspěvků žada-
telům o dotaci z Programu regenerace 
městských památkových rezervací a zón 
pro rok 2011.
Provedení investiční akce ve Studni-
cích s názvem „Kulturní dům Studnice“ 
a investiční akce na zimním stadionu s 
názvem „Víceúčelový sportovní areál v 
Telči“ umožnily schválené rozpočtové 
změny (u první akce ve výši 531 tis. Kč, 
u druhé ve výši 230 tis. Kč).
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.

Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Nejkrásnější nádraží.
Finále nám těsně uniklo
V minulém čísle TL jsme informovali 
o tom, že telčské nádraží bylo přihlá-
šeno do soutěže o Nejkrásnější nádra-
ží v republice. Právě nyní v květnu 
probíhá „boj“ o hlasy mezi finálovou
desítkou nádraží, které z nominací vy-
brala odborná porota. Telč v ní ale bo-
hužel nenajdeme. „Podle informací ze 
zákulisí soutěže nám finále uniklo o
pověstný vlásek. Nic ale nevzdáváme 
a pokusíme se uspět v příštím roční-
ku,“ uvedl pro TL Vladimír Švec, ve-
doucí odboru rozvoje MěÚ. Zmíněná 
soutěž si klade za cíl propagovat nejen 
upravená nádraží, ale také práci lidí, 
kteří se na jejich údržbě a rekonstruk-
cích podílejí. 
Zviditelnění telčského nádraží v celostát-
ním měřítku by určitě prospělo propaga-
ci města. Třeba to za rok vyjde.          /z/

Z jednání rady města
13. schůze - 27. dubna
- RM vzala na vědomí informaci o prů-
běhu zahajovacího jednání komisí pro 
podnikání a zaměstnanost a pro výchovu 
a vzdělávání a sociální záležitosti.
- RM schválila uzavření smlouvy o dílo 
se společností 20-20 Vision Graphics, 
spol. s r.o., jejímž předmětem je zhoto-
vení díla „Se Zachariášem z Hradce a 
Kateřinou z Valdštejna po Telči“.
- RM na základě doporučení komise pro 
hodnocení nabídek rozhodla, že zhoto-
vitelem akce „Oprava části MK v obci 
Studnice – III. etapa, rekonstrukce spojo-
vací komunikace Studnice – Doupě“ bude 
společnost EUROVIA CS, a.s., Jihlava.

Vystrčil se ptá: Po čem jezdí vlaky?
To byl název příspěvku v minulém 
čísle TL, ve kterém jsme informovali 
o reakci senátora Miloše Vystrčila na 
„spor“ dvou železničních orgánů, Sprá-
vy železniční dopravní cesty a Drážní 
inspekce, o to, zda stav koleji, a v ně-
kterých případech i kolejiště, na trati z 
Kostelce do Slavonic neohrožují bez-
pečnost provozu. Ve čtvrtek 21. dubna 
se senátor, a v jedné osobě také před-
seda Svazku obcí Železnice Kostelec 
- Slavonice, Miloš Vystrčil sešel přímo 

na trati u Sedlejova s představiteli zmí-
něných institucí. Z jednání, na kterém 
každá strana obhajovala a odůvodňova-
la svůj postoj k problému, je nakonec 
podstatné vyjádření M. Vystrčila: „Na 
odstranění některých identifikovaných
závad a nedostatků se již pracuje. 
Pravdou také je, že jsme zjistili, že chy-
bí jednotná metodika pro posuzování 
závad na železnici. Správa železniční 
dopravní cesty závazně přislíbila od-
stranit všechny zjištěné závady do 30. 
června 2011.“

Koleje. Bude to v pořádku!

Senátor Miloš Vystrčil v „zajetí“ železničářů. Jednání na kolejích 21. dubna trati pro-
spělo.                                                                                             Foto: Miroslav Brzek

Konzultační den 
rady města

středa 8. června
  15,00 - 17,00 hod.
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Položit vodovodní potrubí pod ústí Telčského potoka do Štěpnického rybníka byl ne-
lehký úkol, který zdárně vyřešili odborníci VHS Bohemia.            Foto: František Vítů

Aktuálně ze Štěpnice
To, že práce ve Štěpnici intenzivně po-
kračují, ví asi většina obyvatel našeho 
města. Těm, co bydlí v dotčených ulicích, 
nyní pod okny místo projíždějících kami-
onů hlučí stavební stroje. A místní řidiči 
musí neustále sledovat postup prací, aby 
při cestě do Jihlavy ve Štěpnici neuvízli.
Jinak ale, po počátečních problémech, 
práce firmy Outulný probíhají slušným
tempem. Směrem od křižovatky s ulicí 

Vzhledem k tomu, že v době, kdy píšu 
tyto řádky, ještě není ukončena Ředitel-
stvím silnic a dálnic soutěž na opravu 
povrchů silnice, nejsou známy přesné 
harmonogramy realizace oprav. Platí 
tedy zatím předběžný termín zahájení 
prací 1. července.
Chtěl bych poděkovat obyvatelům do-
tčených ulic za pochopení a spolupráci. 
Při třech setkáních organizovaných po 
částech ulic se podařilo vysvětlit řadu 

firma Trojstav, která by měla realizovat 
práce v hodnotě 4,6 milionů korun během 
tří měsíců. Dotace na tuto akci činí cca 
80 procent.
Kompletní rekonstrukce čeká také slepou 
část ulice Myslibořská ke kamenoso-
chařství Dvořák. Zde jsou v havarijním 
stavu kanalizační sítě a povrch vozovky. 
Již dříve zpracovaná projektová doku-
mentace ale samozřejmě řeší i vodovod, 
chodníky a veřejné osvětlení.  Práce jsou 
rozděleny do dvou částí. Kanalizaci a 
vodovod bude na základě výběrového 
řízení realizovat firma Trojstav. Celková
hodnota prací je 1,8 mil. korun a městu 
se podařilo získat z krajského programu 
dotaci na kanalizaci ve výši 0,9 mil. Kč.
V návaznosti na sítě budou řešeny i po-
vrchy ulice. Na tuto akci podala nejvý-
hodnější nabídku firma Pražské silniční
a vodohospodářské stavby, a.s.  Práce v 
hodnotě 1,7 mil. Kč jsou hrazeny z roz-
počtu města. 
Ulice by měla být kompletně hotova do 
konce měsíce září.

Květen byl opět plný akcí
Velocipedisté a jejich májová revue 
zaplnili náměstí a pobavili spoustu ná-
vštěvníků města. Místní vodáci odemkli 
telčské rybníky. V zámeckém skleníku 
proběhla přehlídka loveckých trofejí. 
Jeden týden roztančily náměstí folklorní 
soubory a ten další mažoretky urputně 
bojovaly o telčský střevíček. Noc kostelů 
otevřela pro veřejnost zajímavé prostory 
zdejších svatostánků. Telčská dechovka 
zahrála ke Dni matek. Hokejisté slavili 
vítězství v krajském přeboru, fotbalisté 
bojovali v klíčových utkáních o postup 
do krajské soutěže. A k tomu řada výstav, 
přednášek, koncertů… Těžko se najde 
někdo, kdo tohle všechno prošel. To se 
fakt nedá zvládnout. A přesto si pořád 
řada lidí myslí, že se v Telči nic neděje. 
Opravdu?                    Roman Fabeš

Radosti a starosti telčského starosty

Jihlavská po křižovatku s ulicí Jana Žižky 
jsou po položení hlavních řadů postupně 
dokončovány domovní přípojky a silnice 
je tam již z této strany provizorně zpro-
vozňována pro dopravní obslužnost. Tím 
bude dokončena první ucelená část sítí. 
Druhá se musela podle spádu kanalizace 
zahájit v nejužším místě komunikace před 
vjezdem na Oldřichovo náměstí (pro do-
mácí - u Tripalových) a pokračuje směrem 
k Oldřichovu náměstí. Tím se definitivně
uzavřel průjezd Štěpnicí a přes sídliště na 
Třešť. Samozřejmě je ale zachována do-
pravní obslužnost pro celou oblast.
Z technického hlediska byla asi nejpro-
blematičtější pokládka vodovodního 
řadu pod vtokem Telčského potoka do 
Štěpnického rybníka bez snížení jeho 
hladiny. Tu v rámci své části akce reali-
zovala firma VHS Bohemia.
Výrazně pokročily práce v ulici Neru-
dova. Zde po ukončení pokládky sítí již 
firma SATES kompletně řeší povrchy a
ulice tak je postupně definitivně dokon-
čována. 

nejasností. A i spolupráce s dodavatel-
skými firmami přímo na stavbě třeba při 
pokládce domovních přípojek je zatím 
velmi přínosná.  Snad to tak bude pokra-
čovat i nadále.

Před spuštěním jsou další stavby
V červnu letošního roku počítáme se za-
hájením dalších dvou stavebních akcí.
V rámci Operačního programu životní 
prostředí se městu podařilo získat dotaci 
na zateplení pláště a výměnu oken v budo-
vě polikliniky v Masarykově ulici. Budo-
va je v majetku města a pro svou činnost ji 
využívají Poliklinika s.r.o., Zdravotnická 
záchranná služba, Katastrální úřad a pro-
voz lékárny, ale i Centrum poraden, Klub 
důchodců nebo občanské sdružení Sdíle-
ní. Pro chod města je tedy velmi důležitá 
a provozně je vytížená vlastně neustále. 
Bohužel, provoz budovy je finančně stále
náročnější a proto se město rozhodlo jít 
cestou energetických úspor. V současné 
době se dolaďují poslední formality ve 
vztahu k dotaci. Na základě výběrového 
řízení bude dodavatelem stavby místní 

Nový velitel hasičů
Novým velitelem stanice profesionálních 
hasičů v Telči se stal od 1. května npor. 
Bc. Jiří Fišara (1976). Do funkce byl 
ustanoven na základě úspěšného zvlád-
nutí výběrového řízení. Jeho předchozím 
působištěm byl od roku 2001 Hasičský 
záchranný sbor Jihočeského kraje. Od 
roku 2008 působil jako velitel družstva 
na stanici profesionálních hasičů v Dači-
cích. TL o této změně informovala mluv-
čí HZS kraje Vysočina Petra Musilová.

Požární stanice Telč
tel.: 950 272 111
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Situace, kterou chci popsat, se opakuje poměrně často. V některé z 
ulic dojde k přerušení dodávky elektřiny, vody nebo plynu. Je to jistě 
nepříjemná situace, zvláště když v té ulici bydlím a předem jsem nic 
netušil. Vyběhnu tedy ven a ptám se pracovníků ve výkopu, zda se 
jedná o poruchu. „Ne, to je dávno plánovaná oprava, to vám měli 
dát vědět,“ zní jejich odpověď.  Samozřejmě mě chytne vztek, že nic 
nevím. Kdo za to může?
Platím přece dodavatelské firmě řádně vyúčtování, mám s nimi uza-
vřenou smlouvu, tak bych předpokládal, že to budou oni. V rámci 
dobrých dodavatelsko – odběratelských vztahů by mi přišlo logické, 
že když mi někdo nemůže kvůli plánované opravě dodat elektriku, 
snad mi to alespoň oznámí. Vycházím ze zkušenosti, kdy jsem za-
pomněl nahlásit změnu osobních údajů a dostal jsem hned od firmy
upomínku s výhrůžkou penále za porušení smlouvy. Vytáčím tedy 
zákaznickou linku dodavatele. Po několika marných pokusech se mi 
nakonec přes několik operátorů dostane odpověď: „To není povinnost 
nás jako dodavatele, to je povinnost města. Je na to zákon. A víte, 
kolik by to stálo, kdybychom všem našim odběratelům měli dávat 
vědět?“
Tak mám konečně jasno, může za to město. Zvedám telefon a volám 
radnici. Na sekretariátu se mi dostane vysvětlení, že přerušení dodáv-
ky bylo zveřejněno tak, jak ukládá zákon. A v něm je napsáno, že se 
informace zveřejňuje v místě obvyklým způsobem. Tedy na úřední 

desce a na webu města. A navíc, pokud jste zaregistrován v systému, 
dostal jste SMS zprávu. 
Takže si za to vlastně můžu sám, na náměstí jsem nebyl, počítač mi 
nejde a zaregistrován taky nejsem. Závěr si udělejte sami.
Byl bych rád, aby těchto nepříjemností bylo co nejméně. Ale to musí-
me řešit společně. Že se změní zákon, tomu už přestávám věřit. Marně 
se už roky snažíme přesvědčit zákonodárce, aby ohlašovací povinnost 
v zákoně přenesli na dodavatele, kterým za tyto služby bohatě zaplatí-
me v cenách energie.  Bohužel, jejich lobby je podstatně silnější. 
Je zde tedy zatím jediné řešení. Zaregistrujte se do městského infor-
mačního systému a potřebné informace budete dostávat včas přes 
SMS zprávu. Město tato služba ročně stojí zhruba 30 tisíc korun, 
pro vás je ale zdarma. Jediné, co musíte udělat, je vyplnit formulář 
a podepsaný jej předat nebo poslat na radnici. Že je to zase zbytečné 
papírování? Využití osobních údajů bez vašeho souhlasu je z jiného 
zákona trestné. 
Minimálně jeden mobil je dnes v každé domácnosti. Ze zhruba 2,5 ti-
síc telčských domácností je však v systému zaregistrováno pouze ne-
celých 500 zájemců. A to je žalostně málo na to, aby fungoval. Zkuste 
o tom popřemýšlet. Ušetřili bychom si vzájemně řadu nepříjemností. 
Formulář najdete na webové adrese www.telc-etc.cz/sms/, v těchto 
TL nebo jej můžete přímo vyplnit v informačním středisku radnice.

                              Roman Fabeš, starosta města

Bez registrace zprávu nedostanete

SMS z radnice. Jistý zdroj informací

Přihláška k zasílání SMS z MěÚTelč
Jméno, Příjmení:
Číslo mobilního telefonu (číslo SIM karty, např.: 606 123 456):
  28. října Kovářská nám. Bratří Čapků Svatoanenská
 9. května Krátká nám. Hrdinů Svatojánská
  Batelovská  Křížova nám.  Jana Kypty  Špitální
  Beringerova  Květinová  nám. Zachariáše  Štěpnická
  Cihelna  Lesovna v parku      z Hradce Tobiáškova
  Dačická  Luční  Nerudova  Třebíčská
  Družstevní  Masarykova  Oldřichovo náměstí  Tyršova
  Dvorecká  Maškova  Palackého  U Háje
  Furchova  Mládkova  Polní  U Horní brány
  Havlíčkova  Mlýnská  Příční  U Masných krámů
  Hornomyslovská  Myslibořská  Radkovská  U Matky Boží
  Hradební  Na Baště  Roštýn  U Štěpnického
  Hradecká  Na Dlážkách  Rybniční      rybníka
  Jana Husi  Na Hrázi  Salaš  Za Stínadly
  Jana Žižky  Na Korábě  Seminářská  Zahradní
  Jihlavská Na Kotnově  Slavatovská  Zachariášova
 Jiráskova  Na Můstku  Slavíčkova  Židovská
  Komenského  Na Parkaně  Srázná
  Kopřivův mlýn Na Posvátné  Staňkova
  Kostelnomyslovská  Na Sádkách  Studnice
Souhlasím se zasíláním krátkých textových zpráv (SMS) o výlukách dodávek vody, elektřiny, plynu na území města a o jiných 
mimořádných událostech ve vyznačených ulicích na uvedené telefonní číslo.
V případě, že bude zahájeno odesílání zpráv z dalších oblastí, mám zájem o téma
  Komerce Kultura Radnice Sport

 .....................................................................
 datum, podpis

Přihlášku můžete odevzdat v Informačním středisku MěÚ Telč v zalepené obálce nadepsané „Registrace SMS“. Bližší informace 
žádejte na info@telc-etc.cz  nebo telefonicky na 567 112 407.
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Píše se rok 1990. Ve Slavonicích padá 
železná opona, za pár let dokonce i hra-
nice.  Zdá se, že obnovení mezinárodního 
provozu na železniční trati z Kostelce do 
Schwarzenau je otázkou krátkého  času. 
Vždyť od nádraží ve Slavonicích na stát-
ní hranice  chybí jen několik set metrů 
kolejí. Roky ale ubíhají. Na české stra-
ně   stále jezdí vlaky, opravují se nádraží, 
připravuje se modernizace trati. Jak je 
to v Rakousku?  V sobotu 14. května zde 
proběhla protestní akce, protože vlakem  
z Fratres (Schwarzenau) do Slavonic stá-
le není možné dojet. Navíc naši sousedé 
nyní hovoří o cyklostezce na celém úseku 
trati ze Swarzenau až do Slavonic. 
Egon Schmidt, předseda sdružení Neue 
Thaytalbahn, které celých dvacet let 
usiluje o obnovení provozu železnice na 
rakouské straně, poskytl Miroslavu Ma-
rešovi z MfD Vysočina velmi otevřený 

Koleje, o kterých se mluví.                                                                    Foto: Archiv TL

Jak to vidí Egon Schmidt

Horké koleje v Rakousku
lidé ptají, co je to za bláznivý nápad. 
Vytrhat kolejnice, pražce a místo toho 
postavit cyklostezku. Rozumní lidé se 
chytají za hlavu.
Byl tento záměr cyklostezek konzulto-
ván s českou stranou?
Ne. Čechům nikdo nic nechtěl říci, do-
kud to nebylo hotové v Rakousku. Přál 
jsem si aby byli pozváni k jednání sta-
rostové českých obcí na trati. To bylo 
odmítnuto. 
Takže jste ztratil naději a víru v ob-
novení trati Schwarzenau - Slavonice 
- Kostelec u Jihlavy?
Ta naděje je velmi malá. Obnovení trati 
je věcí spolkové země Dolní Rakousko. 
A v Dolním Rakousku chybí politická 
vůle. 
A zemský hejtman Dolního Rakouska 
nemusí dodržovat sliby z minulosti 
ohledně železnice?

rozhovor na toto ožehavé téma. Se svole-
ním redakce MfD jej přetiskujeme:
Jak hodnotíte dnešní akci?
Teprve čas ukáže, jestli měla nějaký vý-
znam. Dolnorakouská vláda naše výzvy 
k reaktivaci trati neslyší nebo nechce 
slyšet. Bojím se, že slib, který jsme dali 
Čechům o reaktivaci trati, pravděpodob-
ně nikdy nebude splněn. Jako rakouský 
občan se stydím za svého hejtmana. 
Jak jsou rakouští obyvatelé nadšeni z 
projektu cyklostezek místo trati Swa-
rezenaou - Slavonice?
Dostávám desítky e-mailů, kde se mě 

V Rakousku je silná lobby proti této že-
lezniční trati. Zástupci rakouských želez-
nic (ÖBB) dělali dvacet let všechno  pro 
to, aby tato trať nebyla zprovozněna. Ar-
gumentem ÖBB bylo, že zprovozněním 
této trati by došlo k poklesu zisku z pro-
vozování nákladní dopravy mezi Českem 
a Rakouskem, protože by nákladní vlaky 
ujely méně kilometrů. Nákladní vlaková 
doprava z Jihlavy do Schwarzenau přes 
Slavonice by byla levnější, protože je 
kratší než přes Břeclav. 
V tuto chvíli přemýšlí rakouská strana 
pouze o cyklostezkách mezi Slavonice 

a Schwarzenau?
Víceméně neexistuje na rakouské stra-
ně jiná možnost. Měli jsme i zájemce o 
provozování trati Bayerische Oberland 
Bahn z Německa, ale vždy se objevily 
argumenty proti železnici. I České drá-
hy měly před pár lety zájem dopravovat 
zboží po této trati.
Je naděje, že rakouská strana obnoví 
mosty, aby alespoň pěšky bylo možné 
jít po bývalé trati?
To je těžké. Most u Dobersbbergu zničily 
povoděn před několika lety. Ten most je 
třeba propojit, protože by byl potřeba i 
pro projekt cyklostezky. Cyklostezka by 
vedla přímo po železničním tělese. Už 
dnes  můžete jet po polních cestách po-
dél trati. 

Takže Češi přijedou do Slavonic vla-
kem a pak pojedou do Rakouska na 
kole po cyklostezce.
Ano. A vezměte si do ruksaku svačinu. 
Turistická infrastruktura u nás není. Bo-
hužel. 
A kdy budou jezdit linkové autobusy 
do Telče?
Nemám přesné informace, ale myslím, 
že to bude brzy. A možná ze začátku to 
bude zadarmo. Bude to mít návaznost na 
projekt cyklostezek.  
Jaké další protestní akce připravujete?
Během této protestní akce jsem dostal na-
bídky od spoluobčanů, že pokud by měly 
stavební stroje přijet bourat železniční 
trať a vytrhávat kolejnice, tak se připou-
tají řetězy k pražcům a nedovolí to. 

Miroslav Mareš

 Egon Schmidt je pětašedesátiletý ra-
kouský komunální politik, který celý 
život pracoval v různých vedoucích  
funkcích u Rakouských spolkových 
drah, převážně na trati ze Zwetlu do 
Schwarzenau. Od založení, v roce 
1991, je předsedou sdružení Neu 
Thaytalbahn, které usiluje o obnovu 
železnice. 

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 14. 6. IV. 16. 6.
III. 15. 6. V. 17. 6.

Vysvětlivky: I – Staré Město – kři-
žovatka ulic Radkovská a Špitální, II 
– ulice 28. října u lávky přes Svatoján-
ský potok, III – Podolí – křižovatka 
ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, 
IV – Štěpnice I. – křižovatka ulic Na 
Posvátné a Květinové, V – Štěpnice II. 
– u garáží
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Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v dubnu řešili policisté z 
Obvodního oddělení PČR Telč.
Řídil alkohol
2. dubna zadrželi policisté v podvečer-
ních hodinách ve Lhotce řidiče Škody 
Octavia, který při dechové zkoušce na-
dýchal 2,17 ‰ alkoholu.
Krádež kola v Janštejně
Ve stejný den večer oznámila žena z Jan-
štejna, že jí bylo odcizeno dámské jízdní 
kolo v hodnotě 7 tis. Kč, které zanechala 
před zdejším hostincem U Havelků. Po-
licisté OOP Telč kolo po provedeném še-
tření zajistili u muže v Telči, u kterého si 
jej zanechala jiná osoba. Kolo bylo pře-
dáno zpět majitelce. Pachateli hrozí trest 
odnětí svobody až na dvě léta.
Je bez náhradních dílů
31. března odcizil neznámý pachatel ze 
skladu ve Lhotce volně uložené díly ze-
mědělských strojů. Poškozenému způso-
bili škodu na majetku ve výši nejméně 
20 tis. Kč.

Krádež nafty ve Staré Říši 
V blíže nezjištěné době od 2. do 4. dubna 
odcizil neznámý pachatel 200 l moto-
rové nafty z tahače návěsu Volvo, který 
byl volně odstaven v dostatečně neza-
jištěném areálu bývalého průmyslového 
objektu ve Staré Říši. Poškozené firmě
způsobil škodu ve výši téměř 7 tis. Kč.

Stál na Kasárnách. Je bez nafty
8. dubna v ranních hodinách odcizil ne-
známý pachatel 240 litrů motorové nafty 
z nákladního automobilu Renault, který 
byl odstaven na křižovatce Kasárna-
-Markvartice. Poškozené firmě způsobil
škodu ve výši nejméně 8 tis. Kč za naftu 
a další 2 tis. Kč poškozením vozidla.

Manželské drama
9. dubna napadl podezřelý v místě svého 
trvalého bydliště v Telči slovně, a poté 
fyzicky, svoji manželku, které vyhrožo-
val, že jí lahví od piva rozbije hlavu a 
vymlátí jí zuby. Následně vzal do ruky 
notebook, kterým proti poškozené za-
útočil na oblast hlavy. Ta si hlavu kryla 
rukama, a tak jí podezřelý pohmoždil 
obě ruce. Z důvodné obavy o svůj život 
žena dům opustila a přivolala na pomoc 
Policii ČR. Podezřelému za jeho jednání 
hrozí trest odnětí svobody až na tři léta.

Krádež měděných trubek na stav-
bě v Telči
V blíže nezjištěné době od 9. do 11. dub-
na vnikl neznámý pachatel do nezajiš-
těného rekonstruovaného objektu v Tel-
či, kde odcizil měděné trubky, tesařské 
kladivo, měděná kolena a jiný spojovací 

Varovné sirény
Vzhledem k tomu, že se množí dotazy na 
spouštění a význam signálů varovných 
sirén, přináší TL vysvětlení jednotlivých 
signálů a důvody jejich spouštění, které 
připravil Zdeněk Bláha, referent krizo-
vého řízení Městského úřadu Telč. 
V České republice jsou používány cel-
kem tři druhy signálů varovných sirén. 
Jedná se otyto signály:
● všeobecná výstraha
● požární poplach
● zkušební tón
Všechny tyto signály mají své opod-
statnění a nejsou spouštěny bezdůvod-
ně. Vždy je jejich spuštění aktivováno 
nějakou událostí, která není standardní 
v běžném životě. Prvořadým úkolem 
spuštění varovných sirén je tedy, laicky 
řečeno, upozornit občany na to, že hro-
zí nějaké nebezpečí. Co tedy jednotlivé 
signály znamenají?
Všeobecná výstraha
Signál všeobecná výstraha byl zaveden 
dnem 1. listopadu 2001 pro Českou re-
publiku jako varování obyvatelstva 
při vzniku nebo hrozbě mimořádné 
události. Jedná se o kolísavý tón siré-
ny po dobu 140 vteřin.
Vyhlašuje se v případě, kdy může 
dojít nebo došlo k ohrožení životů 
a zdraví obyvatel v důsledku mimo-
řádných událostí - živelní pohromy 
(např. povodeň, sněhová kalamita, vě-
trná smršť), havárie s únikem nebez-
pečných látek do životního prostředí 
(např. havárie v chemickém závodě, 

materiál, čímž způsobil poškozené firmě
škodu nejméně 60 tis. Kč.
Pořádná rána v Ořechově
4. dubna v odpoledních hodinách odcizil 
dosud neznámý pachatel z neuzamčené 
kuchyňky kanceláře firmy v Ořechově
volně odloženou dámskou peněženku 
s finanční hotovostí ve výši 15 tis. Kč,
osobní doklady a 2 kreditní karty, ze kte-
rých následně vybral v bankomatu v Jih-
lavě celkem 26 200 Kč. Celková škoda 
- nejméně 41 700Kč!
V Mrákotíně jsou bez křovinořezu
V době od 13. do 14. dubna vnikl nezná-
mý pachatel do areálu čističky odpadních 
vod v Mrákotíně. Odcizil zde křovinořez 
zn. Husqvarna. Poškozené firmě způso-
bil škodu ve výši nejméně 1550 Kč na 
poškozených dveřích a nejméně 3500 Kč 
na odcizeném křovinořezu.
Ve Studnicích šlo o život
15. dubna byl ve Studnicích přistižen 

podezřelý muž při krádeži kovového 
nájezdu a plechové trubky na peče-
ní. Poškozený vytáhl z nezajištěného 
a otevřeného vozu pachatele klíčky ze 
zapalování, aby mu zabránil v odjezdu. 
Pachatel začal muže ohrožovat sekerou, 
došlo k vzájemné fyzické potyčce, při 
níž byl poškozený lehce zraněn. Pode-
zřelému muži hrozí trest odnětí svobody 
až na tři léta.

Podle zprávy zástupce vedoucího OO 
PČR Telč npor. Bc. Karla Wintera

ve skladu chemikálií, havárie v ja-
derném energetickém zařízení, ropná 
havárie) či jiné mimořádné události 
(např. teroristický čin, sabotáž, žhář-
ství). Sirény mohou být použity podle 
potřeby místně nebo na území kraje i 
na území celého státu. Jak se zachovat 
v případě, že uslyšíte signál všeobec-
ná výstraha? Držet se těchto tří bodů: 
- ihned se ukryji do nejbližší budovy 
-  zavřu okna a dveře 
- pustím rádio, abych se dozvěděl po-

drobnosti 
Požární poplach
Požární poplach je vyhlašován nejčas-
těji. Vyhlašuje se pro jednotky požární 
ochrany a není varovným signálem pro 
obyvatelstvo.
Jedná se o přerušovaný tón sirény po 
dobu 1 minuty.
Vyhlašuje se pro svolání požárních jed-
notek v případě potřeby likvidace požá-
ru. 
Zkušební tón
Zkušební tón je ověřování provozu-
schopnosti systému varování a vyro-
zumění. Provádí se zpravidla každou 
první středu v měsíci ve 12 hodin 
akustickou zkouškou koncových prvků 
varování – sirén.
Jedná se o nepřerušovaný (plynulý) 
tón sirény po dobu 140 vteřin. 
Na závěr Zdeněk Bláha připomíná: 
„Není smyslem při spuštění sirén ob-
čany vystrašit, ale včasně je upozornit 
a dát jim možnost přijmout opatření k 
ochraně života, zdraví a minimalizaci 
škod.“

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč
Luční 625, 588 56 Telč

tel.: 974 266 520
       567 243 633

e-mail: jiooptelc@mvcr.cz
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Když nahlédneme na knižní produkci 
týkající se Telče v posledních několika 
letech, musíme konstatovat, že jméno 
Jiřího Jabulky je spojeno hned s několika 
z nich. Aktuálně přichází ke čtenáři další 
z jeho projektů, který již tra-
dičně propojuje fotografický
přístup s textem. Název nové 
knihy hovoří o vyznání městu 
a velmi trefně tak čtenáře při-
pravuje na soubor různoro-
dých textů, které se vztahují 
k Telči. Dvojice Hana Mülle-
rová a Helena Grycová Bene-
šová připravila výběr textů, 
básní, zamyšlení a kratších próz, které se 
vztahují k Telči. Najdeme tak jak autory 
věhlasné, jako např. Karla Čapka, Oto-
kara Březinu, Františka Kožíka či Egona 
Bondyho a Ivana Magora Jirouse, tak i 
autory skutečně blízce spjaté s telčským 
životem jako Evu Melmukovou, Miloše 
Drdáckého st. či Otokara Mašku. Nejed-
ná se samozřejmě o výčet všech autorů, 

Nová publikace Jiřího Jabulky

Telč – vyznání městu
Nenechte si ujít
Pozoruhodná výstava
v Kostelním Vydří
22. května byla v galerii Domu sv. Josefa 
v karmelitánském klášteře v Kostelním 
Vydří otevřena výstava Karmelitáni v 
Čechách a v Bavorsku ve 14. až 16. 
století.  Výstavu připravila Českomorav-
ská generální delegatura řádu karmeli-
tánů. V K. Vydří bude přístupná po celý 
letošní rok.
Že se jedná o výjimečný výstavní po-
čin, svědčí to, že výstava byla podpoře-
na Evropským fondem pro regionální 
rozvoj a společně ji připravily česká a 
bavorská provincie řádu v rámci rozvoje 
přeshraniční spolupráce. O výstavě píše-
me nejen pro blízkost zdejšího kláštera k 
celému regionu, ale také proto, že „ideo-
vým“ zakladatelem původního klášterní-
ho kostela byl telčský Karel Felix Slava-
ta. Jeho památku a životní příběh nám do 
dnešních dnů připomíná kaple sv. Karla 
mezi Telčí a Vanovem.                        /z/

Spelter má pomník
V noci ze 4. na 5. května 1944 byl ne-
daleko Kramolína na Třebíčsku vysazen 
paravýsadek Spelter. 67 roků poté, letos 
6. května, byl na místě seskoku parašu-
tistů odhalen malý pomník. O jeho vznik 
se zasloužili vojáci z letecké základny v 
Náměšti nad Oslavou.
Jako většina výsadků z Anglie měl i 
Spelter v protektorátu složité osudy. 
Velitel se od něj odloučil, jeden muž v 
přestřelce s Němci zahynul. Zbylí, Jan 
Vavrda a Rudolf Novotný, splnili svůj 
úkol dokonale. Z místa seskoku se za 
dramatických okolností přesunuli na 
Vysočinu. Z úkrytu v Šašovicích u Žele-
tavy dokázali sjednotit více než desítku 
samostatně operujících odbojových sku-
pin. Vznikl tak známý partyzánský oddíl 
Lenka - Jih. Jeho operační prostor zasa-
hoval až na Telčsko a Dačicko. Před tím, 
než zakotvili parašutisté Vavrda a Novot-
ný v Šašovicích, hledali oba muži místo 
pro ukrytí v Nové Říši, kam měli jednu 
z kontaktních adres. Na konci války se 
pak osobně podíleli na operaci Lenky-jih 
v Krasonicích.

Více TL 12/2009
Operace Spelter Lenka-jih.

Letní jazyková škola v Tel�i 2011
8. ro�ník

Letní intenzivní kurz francouzštiny
13. – 21. srpna 2011

V srpnu uspo�ádá �esko-francouzská akademie Tel�, o.p.s. ve spolupráci
s Francouzským institutem v Praze další ro�ník Letních intenzivních kurz�
francouzského jazyka. Kurzy jsou ur�eny pro studenty st�edních a vysokých škol a
pro širokou ve�ejnost.
Výuku povedou kvalifikovaní rodilí mluv�í, lekto�i Centra výuky ve Francouzském
institutu v Praze. Kapacita t�íd je maximáln� 15 student�.

Nabízíme tyto t�ídy:
Obecná francouzština pro tzv. falešné za�áte�níky.

Obecná francouzština pro st�edn� pokro�ilé.
Obecná francouzština pro pokro�ilé.

Podrobn�jší informace o kurzech naleznete na www.academie-telc.cz. Informace
Vám poskytne Zuzana Šmídová, tel. 777 646 989, email: fkurzy.telc@centrum.cz

Letní intenzivní kurz angli�tiny
13. – 20. a 14. – 19. srpna 2011

Masarykova univerzita v Brn�, Jazyková škola p�i Filozofické fakult� uspo�ádá
v Tel�i dva intenzivní kurzy angli�tiny – dopolední a ve�erní, oba prakticky a
konverza�n� zam��eny. Vyu�ovat budou kvalifikovaní lekto�i Jazykové školy p�i FF
MU v Brn�.
Budou otev�eny t�ídy pro mírn� pokro�ilé, pro st�edn� pokro�ilé a pro pokro�ilé.
Kapacita t�ídy je maximáln� 12 student�.

Bližší informace o kurzech poskytne Markéta Pila�ová, tel. 603 241 692,
pilarova@phil.muni.cz nebo na www.phil.muni.cz/jazykovka

Vyu�ování všech kurz� bude v prostorách budovy bývalé jezuitské koleje, nyní
pracovišt� brn�nské Masarykovy univerzity na nám�stí Zachariáše z Hradce.

Podrobnosti o organizaci výuky v p�íštích TL.

neboť Telč fascinovala po staletí mnoho 
významných osobností. Také to svědčí o 
její mimořádnosti a jedinečnosti, se kte-
rou zasahuje citlivé literární osobnosti. 
Jiřímu Jabulkovi se navíc podařilo pro-

pojovat vybrané texty s vlast-
ními fotografiemi skutečně
citlivým způsobem, dokonce 
bych subjektivně řekl, že z 
jeho strany jde o doposud 
nejkvalitnější fotografický
pohled na Telč. Nová kniha 
tak jistě potěší všechny, kdo 
chtějí na jedné straně vidět 
Telč trochu jinýma očima, na 

straně druhé jsou pak schopni zastavení 
uprostřed každodenního shonu a pohrou-
žení se do některého z textů. Kniha Jiřího 
Jabulky má totiž tu výhodu a jisté nesa-
mozřejmé kouzlo, že se po ní dá sáhnout 
znovu a znovu, aniž by zevšedněla. A to 
není v dnešní době krátkodechých kniž-
ních projektů vůbec málo.

Michal Stehlík Kavárna Baltazar 
na náměstí Zachariáše z Hradce

Výstava prací Bohuslava Šíra
Výstava potrvá do 16. září
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3. června uplyne 100 roků od narození grafika Mi-
chaela Floriana. V roce 1956 nakreslil tuto půvabnou 
vedutu Telče. Připomněl na ni také téměř zapomenu-
tou jezuitskou lávku přes Ulický rybník. I díky jeho 
kresbě se lávka stala v roce 1998 skutečností. Více o 
M. Florianovi v Připomínáme si na straně 10.
Za doložení data vzniku kresby děkujeme Pavlu K. 
Novákovi do Moravských Budějovic. 

Vzpomínáme na 20. století

Sláva císaři!
aneb návštěva císařského páru 

v Čechách v roce 1833 
a poslední česká korunovace roku 1836
Výstava dvou grafických souborů přibližujících

atmosféru 30. let 19. století v Čechách 
Oblastní galerie Vysočiny Jihlava

Komenského 10
Výstava potrvá do 3. července

Otevřeno denně mimo pondělí 9 až 17 hodin
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Zámek v červnu
5. a 6. června
Seminář o aranžování květin v 
historickém interiéru
7. až 12. června
Květinová výzdoba na prohlíd-
kové trase A - renesanční sály
V úterý 7. června připravuje vedení zám-
ku  tři komentované prohlídky ke květi-
nové výzdobě, na kterých se návštěvníci 
dozví informace o jednotlivých vazbách 
v daném slohu od gotiky po secesi. Ko-
mentované prohlídky se uskuteční v 
11,30, 14,00 a 15,45 hod. Délka prohlíd-
ky bude cca 60 minut. Počet návštěvníků 
ve skupině je max. 45 osob. Na komen-
tované prohlídky se doporučuje rezerva-
ce vstupenek předem na adrese:

rezervace@zamek-telc.cz
nebo tel. 567 243 943

Zámek připravuje:
2. - 6. července - Řemeslné trhy
19. - 31. července - Výstava fuchsií
23. července - Klasika pod hvězdami 

- Nabucco

Květiny na zámku se vždy líbí.                                                     Foto: Ilona Jeníčková

Pokračování přednáškového cyklu, který pro širokou veřejnost pořádá
Národní památkový úřad v Telči

České výzkumy pozůstatků
antického  a středověkého Egypta

Přednáší: Mgr. Martin Tomášek, PhD. Archeologický ústav AVČR v Praze
Středa 15. června v 18 hodin Zasedací místnost radnice v Telči

Otázka pro Bohumila Norka
Seminář o aranžování 
květin
Jak informujeme na jiném místě, připra-
vilo vedení telčského zámku na 5. a 6. 
června seminář o aranžování květin. Na 
otázku, komu je určen, odpověděl TL ře-
ditel zámku Bohumil Norek:
„Seminář, který připravujeme ve spolu-
práci se známým odborníkem Slávkem 
Rabušicem, využijí především floristé,
studenti zahradnických škol a všichni, 
kdo se zajímají o aranžování květin v 
jednotlivých historických obdobích a slo-
zích. Účastníci získají na přednáškách a 
instruktážích podrobné znalosti z dějin 
aranžování. Prakticky se také seznámí 
s podmínkami práce v prostředí, jako 
je náš zámek. Nabyté vědomosti mohou 
využít nejen při výzdobě historických ob-
jektů, ale i při zajišťování výzdoby pro 
koncerty, firemní akce a třeba i kostely.“
Součástí semináře bude i praktická tvor-
ba květinových dekorací v zámeckých 
interiérech. Program semináře je uveden 
na webových stránkách:
                www.zamek-telc.cz

Hejtman J. Běhounek ocenil 22 osob
Krajské záslužné medaile. 
I do Telče
Čtvrtým rokem oceňuje kraj Vysočina zá-
stupce složek Integrovaného záchranné-
ho systému kraje Vysočina. V minulosti 
bylo za své mimořádné pracovní výsled-
ky a především za záchranu nebo pomoc 
při záchraně lidského života oceněno již 
73 lidí. 12. května předal hejtman Jiří 
Běhounek dalších 22 ocenění.
Mezi oceněnými je také velitel stanice 
HZS v Třešti Jiří Šindelář. Ten v minu-
lých měsících současně vedl i telčskou 
stanici HZS. Telčské listy Jiřího Šindelá-
ře představily v letošním dubnovém čís-
le. Dalším oceněným je MUDr. Jaroslav 
Říčánek, lékař Zdravotnické záchran-
né služby, stanoviště Telč, má za sebou 
dlouhou řadu úspěšně ošetřených a za-
chráněných pacientů.                Podle TZ

Čarodějnice mohou také vychovávat

Čarodějnický rej v MŠ
28. dubna byl v Mateřské škole v Ko-
menského ulici čarodějnický rej. Za svý-
mi spolužáky na něj přišly i děti z od-
loučeného pracoviště školy v Nerudově 
ulici.
Ještě před tím se děti od svých učitelek 
dozvěděly o tradici pálení čarodějnic, o 
tom, že jsou čarodějnice dobré a zlé, vy-
ráběly převleky a každá třída si vytvořila 
vlastní čarodějnici. Ve škole je čekala 
trasa plná soutěží. Děti měly za úkol najít 
čarodějnické medaile, objevit kouzelné 
hůlky v podobě sladkých pendreků, najít 
věci do čarodějné polévky, namalovat na 
chodník čarodějnice, vzít zlému pavou-
kovi černé vejce, uvařit čarodějnou po-
lévku a také třeba hodit březovým koště-
tem na cíl. Poté si děti opekly špekáčky 
a společně se svými učitelkami rozbily 
černá vejce, ve kterých byl seznam špat-
ných vlastností (drzost, neupřímnost, 
lhaní....) a ten pak demonstrativně spá-
lily v ohni spolu s čarodějnicemi, které 
vyrobily. Za odměnu dostaly čarodějnic-
ký diplom a sladkosti. Kdo by nechtěl 
chodit do mateřské školy?

Podle Dany Koutné

Beseda s RNDr. Karlem Malým, 
ředitelem Muzea Vysočiny:

Těžba stříbra mezi Třeští
a Slavonicemi

Technika a technologie těžby
Pondělí 6. června v 17 hodin

v zasedací místnosti radnice v Telči.



- 10 -

Připomínáme si
90 roků
16. června se v Telči narodil Zdeněk 
Korbel (+1998). Patří zcela určitě k nej-
významnějším žákům telčského gymná-
zia, kde v roce 1940 maturoval. V roce 
1967 byl jmenován docentem experi-
mentální fyziky na katedře jaderné fyzi-
ky Univerzity Karlovy v Praze. O jeho 
odborném renomé nejlépe vypovídá ně-
kolikaletý pracovní pobyt ve Spojeném 
ústavu jaderných výzkumů v Dubně u 
Moskvy v 60. letech. Docent Korbel byl 
také znám jako velký propagátor skau-
tingu a samozřejmě i Telče.

100 roků
3. června 1911 se ve Staré Říši narodil 
Michael Florian (+1984). Po celý život 
zůstal věrný rodné obci a technice dře-
vorytu. Jeho grafické dílo svým věhla-
sem překročilo hranice regionu i Česka. 
Skromný umělec často čerpal náměty v 
Telči a v jejím okolí. Vytvořil množství 
volné grafiky, exlibris a novoročenek,
které jsou stále vyhledávané a obdivo-
vané sběrateli a milovníky výtvarného 
umění. Ilustroval také řadu knih.

250 roků
13. června 1761 se v Nové Říši narodil 
Antonín Vranický (+1820). Základy 
vzdělání získal v klášterní škole v rodné 
obci. Další hudební vzdělání pak, díky 
bratrovi, dokonce u W. A Mozarta a J. 
Haydna. Sám byl vynikajícím houslistou. 
Působil v řadě hudebních těles, naposle-
dy byl ředitelem orchestru dvorní opery 
ve Vídni. Antonín Vranický je autorem 
více než 200 skladeb a dodnes používané 
houslové školy.

Více:
Kdo byl kdo z telčských osobností

Hrad Roštejn v červnu
3. června
Noc na Roštejně
Své umění předvedou žongléři a ohňovci 
skupiny MagniS z Třebíče a hradní stra-
šidla a duchové z Roštejna. První část 
programu začne v 21 hod in večerním 
žonglováním. Poté následuje mimořádná 
noční prohlídka s duchy a strašidly. Po 
skončení noční prohlídky uvidíte na ná-
dvoří výjimečnou ohňovou show. Prodej 
vstupenek začne ve 20,30 hod.

Děti z MŠ uklízely 
Vysočinu
Do úklidové akce Čistá Vysočina se na 
konci dubna zapojily i děti z telčské ma-
teřské školy. Uklízely nejen v okolí škol 
v Komenského a Nerudově ulici, ale také 
v zámeckém parku a v Lipkách. Paní uči-
telky při této výchovné a zároveň velmi 
užitečné akci (děti třídily odpad do ba-
revně odlišných pytlů) dbaly mimořádně 
na hygienu. Všechny malé uklízeče pře-
devším vybavily igelitovými rukavicemi. 
Na snímku na straně 19 jsou děti ze třídy 
Žížalky, které uklízely v Lipkách.

Dana Koutná

Mikuláš Bek,
nový rektor MU
Za účasti všech 46 členů akademického 
senátu Masarykovy univerzity byl 26. 
dubna zvolen novým rektorem současný 
prorektor pro strategii a vnější vztahy 
Mikuláš Bek, když získal nadpoloviční 
většinu hlasů volitelů. Do čela univer-
zity se postaví 1. září 2011 poté, co jej 
jmenuje prezident ČR. Vystřídá tak stá-
vajícího rektora Petra Fialu. Tomu končí 
31. srpna druhé funkční období a podle 
zákona se už nemohl znovu ucházet o 
zvolení. Šestačtyřicetiletý Mikuláš Bek 
vedle funkce prorektora působí také v 
Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty
MU, který vedl v letech 1999−2004. Ve 
své vědecké práci se zaměřuje na hudeb-
ní sociologii a dějiny hudby 20. století.

F-štráf v novém
Pohodlnější toulky Vysočinou budou mít 
turisté díky nové aktivitě Lesů ČR.  Ty 
před letošní turistickou sezónou dokon-
čily úpravu dvou veřejností oblíbených 
turistických tras. První, nesoucí název 
Zuberský rybník -Vlčí kámen, se nachá-
zí na území Chráněné krajinné oblasti 
Žďárské vrchy. Druhá, s tajemným jmé-
nem F-štráf-střed, se rozkládá v lesním 
komplexu Javořice, asi 10 kilometrů se-
verozápadně od Telče. Náklady na úpravy 
hradily Lesy ČR ze speciálního Programu 
2000, kterým podnik celostátně podporu-
je veřejně prospěšné funkce lesů.
Turistická trasa F-štráf-střed tvoří, 
společně s lesní cestou F-štráf-západ a 
F-štráf-východ, nejfrekventovanější tu-
ristickou trasu v našem regionu.
Spojuje hrad Roštejn s Javořicí (837 m 
n. m.). Přímo u hradu Roštejn na ni na-
vazuje okružní, dva kilometry dlouhá 
naučná stezka Roštýnská obora. Trasa 
dále prochází kolem přírodní památky 
Lukšovská a přírodní památky Míchova 
skála. Vlastní úsek trasy F-štráf-střed se 
nachází mezi Malým a Velkým pařezi-
tým rybníkem.

Zbyněk Boublík, Lesy ČR
boublik@lesycr.cz

(redakčně kráceno)

Výstava v Kostelním Vydří
Karmelitáni v Čechách 

a v Bavorsku 
ve 14. až 16. století

Galerie Domu sv. Josefa
v areálu kláštera

Výstava potrvá celý letošní rok

4. června
Hodokvas na hradě
Od 13 hodin se nádvoří promění v do-
bovou tržnici s bohatým programem, s 
kejklíři, potulným bardem, dobovými 
scénkami šermířů skupiny Novus origo, 
tanečnicemi, dobovou hudbou. Nebude 
chybět ani ukázka létavých dravců a sov 
nebo možnost vyzkoušet si jízdu na koni. 
Program bude zakončen komponovanou 
ohňovou show.
14. a 15. června
Pohádkový hrad
Agentura Time připravila pro děti po-
hádky, soutěže a další atrakce. Pohádko-
vá bude i prohlídka hradem s hraběnkou 
Františkou.

Roštejn připravuje:
5. července
Doktorská pohádka v podání ochotníků 
ze Stonařova. Zahájení v 16 hod.
9. července 
Středověké hry na hradě
16. července
Jazz na Roštejně

Více na  www.rostejn.wz.cz
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www.m-soft.cz

- 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
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Linka M-SOFT ProFi 12

Rychlost: Cena/měsíc:

12 Mbit/s 488 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 2 Mb/s

Linka M-SOFT ProFi 8

Rychlost: Cena/měsíc:

8 Mbit/s 391 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 1 Mb/s

Linka M-SOFT ProFi 4

Rychlost: Cena/měsíc:

4 Mbit/s 291 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 768 kb/s

Linka M-SOFT Mini 2

Rychlost: Cena/měsíc:

2 Mbit/s 199 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 512 kb/s

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

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



Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpo�tu �eské republiky.

Tento m�síc kon�í financování projektu „Logopedické nápravy“ v okolních mate�ských školkách. Za dobu
realizace projektu se nám poda�ilo zajistit proškolení n�kolika u�itelek v oblasti logopedické prevence, vytvo�it
metodickou p�íru�ku pro pedagogy v MŠ a ov��it si ji v praxi. Navíc si školky mohly nakoupit nové pom�cky pro
svou �innost.
Projektový tým se v�ele s Mgr. Olgou Škapovou, logopedickou specialistkou, pravideln� scházel na �tvrtletních
poradách. Krom� organiza�ních záležitostí se zde logopedické preventistky domlouvaly a radily o postupech p�i
své práci a vzájemn� se snažily inspirovat.
Celkem bylo v rámci projektu podpo�eno 150 d�tí, o které se staralo 11 u�itelek. Aktivity projektu budou
pokra�ovat i v dalších letech a myslím, že nabyté znalosti se budou hodit.
Cht�l bych up�ímn� pod�kovat všem, kte�í se do projektu zapojili a p�ispívají svým dílem k tomu, abychom si
rozum�li.

Ing. Tomáš Marek, manažer projektu
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Nabídka volných byt� 
 

Dle vyhlášky m�sta Tel�e �. 2/92 „O zásadách pro nájem byt�, které jsou ve vlastnictví m�sta 

Tel�e“, nabízí m�sto k pronájmu následující byty: 

 

Cihelna 204, 

Tel� – Staré M�sto 
 

Byt �. 1 (2+1) v 1. podlaží 
 

Charakteristika: 

pokoj 18,20 m² 

pokoj 17,20 m² 

kuchyn� 9,20 m
2
 

p�edsí� 7,20 m² 

koupelna 4,20 m² 

WC 1,20 m
2 

spíž 0,45 m
2 

 

Vým�ra bytu celkem: 

57,65 m
2
 

 
Vybavení bytu: boiler, vodom�r, 
kotel 

 

Základní nájemné: 1 884,- K� 
Záloha za služby (voda, �išt�ní 

komín�) 520,- K� 
Nájemné za za�izovací p�edm�ty 

20,- K� 

Nájemné celkem: 

2 424,- K� 
V nájemném nejsou zapo�ítány 

zálohy za el. energii. 
 

Cihelna 205, 

Tel� – Staré M�sto 
 

Byt �. 2 (1+1) v 1. podlaží 
 

Charakteristika:  

kuchyn� 19,80 m² 

pokoj 19,00 m² 

kolna 12,00 m
2 

p�edsí� 5,40 m
2
 

koupelna 5,35 m² 

komora 2,50 m² 

WC 1,30 m
2 

spíž 0,60 m
2 

 

Vým�ra bytu celkem: 

65,95 m
2
 

 
Vybavení bytu: boiler, kuchy�ská 

linka, tepelný zdroj 

 

Základní nájemné: 1 959,- K� 
Záloha za služby (voda, �ist�ní 

komín�) 520,- K� 
Nájemné za za�izovací p�edm�ty 

102,- K� 

Nájemné celkem: 

2 581,- K� 
V nájemném nejsou zapo�ítány 

zálohy za el. energii. 
 

Cihelna 205, 

Tel� – Staré M�sto 
 

Byt �. 3 (2+1) v 1. podlaží 
 

Charakteristika: 

pokoj 20,26 m² 

pokoj 20,17 m² 

kolna 16,58 m
2 

p�edsí� 9,75 m
2
 

kuchyn� 8,98 m² 

koupelna 5,42 m² 

WC 1,41 m
2 

spíž 0,44 m
2 

 

Vým�ra bytu celkem: 

83,01 m
2
 

 
Vybavení bytu: boiler, sporák,  

kuchy�ská linka, 2 x tepelný zdroj 

 

Základní nájemné: 2 442,- K� 
Záloha za služby (voda, �išt�ní 

komín�) 520,- K� 
Nájemné za za�izovací p�edm�ty 

123,- K� 

Nájemné celkem: 

3 085,- K� 
V nájemném nejsou zapo�ítány 

zálohy za el. energii. 
 

 

Termín pro p�ijetí žádostí: do 30. �ervna 2011 
 

Bližší informace: 

odbor rozvoje a územního plánování – Jana Pavlí�ková, tel.: 567 112 425, e-mail: jana.pavlickova@telc-etc.cz 
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Proč jste jako první nepředstavili Bohuslavice? Jsou první podle 
abecedy, starosta Kovář „řídí“ nejen je, ale v zastoupení knížete 
Václava, kterého každoročně na svatováclavských slavnostech 
v Telči představuje, skoro celý mikroregion... I takové reakce, 
myšleny samozřejmě v nadsázce, jsme poté, co začal vycházet 
seriál TL o obcích mikroregionu, zaznamenali. Takže dnes to 
napravujeme.
Historie? V nejstarších dobách patřila obec vladyckým rodům z 
okolí. Od Oty z Bohuslavic a zemanů z Kynic, Cidliny, Horního 
Pole až po Čejku z Olbramovic. Ten směnil Bohuslavice v roce 
1618 za Krnčice u Mor. Budějovic s novoříšským klášterem. 
Další staletí pak dění v Bohuslavicích ovlivňovali premonstráti 
z Nové Říše. Nepřímo jej ale ovlivňují dosud. Dnešní domi-
nanta a centrum obce, Hospodářský dvůr, je vlastně moderně 
přestavěný premonstrátský statek.
  první zmínka o obci nadm. výška počet obyvatel
Bohuslavice 1353 542  146

Starosta Jiří Kovář nejdřív reagoval, s jemu typickým humorem, 
na naši glosu, že řídí celý mikroregion. „Napište, že nejraději 
bych řídil celý kraj, nebo rovnou království, když už jsem někdy 
tím knížetem Václavem.“ Pak muž, který stojí v čele Bohuslavic 
od roku 1990, zvážní a vypočítává: „Obec máme plynofikova-

nou, ve větší části je kanalizace, 
obecní vodovod. Spravené obecní 
komunikace. V obytné zóně vy-
rostly 4 rodinné domy, nabízíme 
dalších 6 parcel.“ Samozřejmě i 
jeho trápí vylidňování venkova, 
způsobené především nedostat-
kem pracovních příležitostí. Na 
druhé straně zrovna Jiří Kovář je 

příkladem toho, že i v současné složité situaci se v této oblasti 
dá najít řešení. Jeho firmy Starkon najdeme na stavbách nejen
v mikroregionu, ale prakticky po celé republice. V „domácích“ 
Bohuslavicích jej pak „reprezentuje“ zařízení Hospodářský 
dvůr, které není jen přestavěným klášterním statkem. O jeho 
činnosti a aktivitách nechává Jiří Kovář hovořit manažerku ce-
lého komplexu, Ing. Danielu Šeneklovou.

Zastupitelstvo obce: Jiří Kovář, starosta, Věra Motyčko-
vá, místostarostka, Marie Pudilová, František Trávníček, 
Milan Karkula, Leon Hricík, Veronika Kovářová.

„Areál uprostřed obce mohou zájemci využít jak pro odpočin-
kovou, tak i aktivní dovolenou. Klientům nabízíme luxusní uby-
tování v nově zrekonstruovaném ubytovacím zařízení hotelové-
ho typu. V nabídce máme také kompletní jezdecké a vozatajské 
služby. Postaráme se i o ustájení soukromých koní. Nerady od 
nás odjíždějí malé děti. Kromě koní a oslíků chováme totiž i 
ostatní hospodářská zvířata poníky, kozy, ovce a skot, ale také i 
papoušky. Pro děti, především ty městské, je bezprostřední styk 
se zvířaty velkým zážitkem. A stájová kočička? S tou je jejich 
loučení někdy až velmi bolestné,“ říká D. Šeneklová. Do kom-
plexu také patří vloni otevřená stylová restaurace s krbem pro 
přípravu grilovaných specialit a s výhledem do stáje se zvířa-
ty. V ubytovací části nabízí Hospodářský dvůr jedno- až čtyř-
lůžkové pokoje, některé dokonce mezonetového typu, každý s 

mikroregion telčsko ● mikroregion telčsko
List MAS Telčsko

 Dnes představujeme: Bohuslavice

Centrem Bohuslavic je Hospodářský dvůr  
vlastním příslušenstvím. Překvapení pro hosty? Stálá výstava 
kompletního sortimentu unikátní novoříšské keramiky s mož-
ností namalovat si vlastní hrneček přímo ve zdejším keramic-
kém ateliéru.
Bohuslavice mají ještě jeden primát. V mikroregionu jsou v sou-
časné době určitě hlavním centrem jezdeckého sportu. Zájemci 
o tento stále více populárnější sport zde najdou venkovní jíz-
dárnu i krytou jezdeckou halu. Profesionální personál poskytne 

odborný servis jak zkušeným jezdcům s vlastním koněm, tak je 
připraven zasvětit do tajů jezdectví úplné začátečníky. Pro děti 
je k dispozici k projížďkám i malý oslík. Se zmíněnou stájovou 
kočkou je to další miláček nejmenších návštěvníků Hospodář-
ského dvora. „Pro rodiče bývá velký problém vysvětlit potom-
kům, že si oslíka nemohou odvézt domů,“ říká s úsměvem Da-
niela Šeneklová.
Třetí bohuslavické nej snad ani nemusíme připomínat. Věhlas 
zdejší pěstitelské pálenice dávno překonal hranice mikroregio-
nu. Také i proto, že je zde možné si domluvit prohlídku jejího 
zařízení, pěstitelé zde mohou přímo sledovat výrobu svého de-
stilátu nebo ochutnat vzorky ze zdejšího sklípku.

www.hospodarskydvur.cz
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Hodice
Obecní úřad v Hodicích vyhlásil VI. ročník 
soutěže O nejhezčí okno, balkon, předza-
hrádku. Květinovou výzdobu, rozdělenou 
do kategorií jarní, letní a podzimní výzdo-
ba, bude hodnotit komise jmenovaná zastu-
pitelstvem obce. Slavnostní vyhlášení vítě-
zů soutěže a předání cen proběhne 22. října 
při příležitosti setkání starších občanů.
Růžená
V neděli 5. června se uskuteční již 5. roč-
ník velkého setkání motocyklů ČZ 150. 
Sraz přátel starého železa začíná v 9 hodin 
na plácku v Růžené. Součástí srazu bude 
i burza, na které je možno nakoupit a pro-
dat různé dreky, klumprty a harampádí. Ve 
12,15 hod. se motocykly vydají na jízdu 
s cílem hrad Roštejn. Akci pořádá Jaro-
mír Menčík (tel. 732831883, 567224055, 
email: mendvor@centrum.cz).
Černíč                    Sobota 11. června 
Slavnostní odpoledne u příležitosti 55. 
výročí založení zdejšího sboru dobrovol-
ných hasičů.

V 90. letech řešil Mrákotín využití ob-
jektu mateřské školy, která v rámci úspor 
byla umístěna do budovy základní ško-
ly. Postupem času se z prostor MŠ stala 
ubytovna s názvem Modrá kotva, která 
dnes slouží k ozdravným pobytům ne-
mocných a postižených dětí, školám v 
přírodě, k rodinným rekreacím, pobytům 
důchodců ap.
Před pěti lety byla v objektu rekonstruo-
vána kuchyně, která splňuje nejpřísnější 
normy EU. Dnes z ní odebírají obědy ne-
jen ubytovaní a děti mrákotínské základ-
ní a mateřské školy, ale své strávníky má 
díky rozvozu v širokém okolí vč. Telče.

V současné době je zde v závěrečné 
fázi projekt, který si klade za cíl úspory 
energie. Dojde na výměnu všech oken 
a vstupních dveří, zateplení půdních 
prostor a celého obvodového pláště. Po 
dokončení omítek dostojí barva budov i 
svému jménu – Modrá kotva.
Na projekt získal městys dotaci 2,2 mil. 
Kč. Celkové náklady zmíněné rekon-
strukce jsou cca 3,5 mil. Kč. Vynalože-
né investice uspoří především energii 
na vytápění objektu, zlepší jeho celkový 
vzhled a také komfort jednotlivých po-
kojů pro ubytované.

Podle zprávy M. Požára

Modrá kotva v Mrákotíně bude modrá.
A bude šetřit energii

Foto: archiv městyse

„Dobráci“ v Černíči slaví
Že práce dobrovolného hasičského sboru 
je službou občanům, si uvědomili a po-
chopili v Černíči již před 55 lety, kdy se 
začala psát historie místního sboru. Z pí-
semných podkladů zjistíme, že zakláda-
jícími členy byli Václav Novák a Franti-
šek Burian ze Slaviboře a Václav Teplý a 
František Burian z Černíče.
Sbor dobrovolných hasičů je tak nejstar-
ším spolkem v obci. V současné době 
sdružuje 20 mužů a 10 žen.
Samozřejmě, že hlavní náplní sboru je i 
dnes spolupráce s obcí v oblasti působnos-
ti zásahové jednotky. Stejně důležitá je ale 
i údržba techniky, požární sport a požární 
prevence. Dobrovolní hasiči jsou také tra-
dičním pořadatelem společenských akcí. 
Často s nimi pomáhají i ostatním spolkům 
v obci. Spolupráci se sborem dobrovol-
ných hasičů velmi oceňuje starostka obce 
Marie Prknová: „Proto jsme všichni spo-
lečně, za přispění kraje Vysočina, připra-
vili jako poděkování dřívějším i součas-
ným členům sboru na sobotu 11. června 
slavnostní odpoledne u příležitosti zmí-
něného výročí.“ Paní starostka vyslovila 
také přání, aby se černíčským hasičům 
nadále dařilo naplňovat heslo všech dob-
rovolných hasičů Bohu ku cti, bližnímu 
ku pomoci a připomněla, že zdejší hasiči 
nebojují jen s ohněm, ale možná častěji 
s vodou při povodních Dyje, která jejími 
obcemi  protéká a občas dokáže, co umí.

P. Karásková s přispěním M. Prknové

Mikroregionální střípky

Hodice
Přátelé dechových hudeb jsou zváni na 
XV. Setkání dechových hudeb, které pro-
běhne v sobotu 18. června od 14 hodin. 
Akce se koná i za špatného počasí pod 
obřím stanem. Po skončení odpoledního 
programu (cca od 17 hodin) bude násle-
dovat country večer u táboráku.

Bohuslavice
V sobotu 18. června od 20 hodin se v 
nové stylové restauraci v Hospodář-
ském dvoře koná společenský country 
večer. K tanci a poslechu hraje kapela 
KOKA.

Seriál besed

125 let muzea
v Telči

Beseda s RNDr. Karlem Malým, 
ředitelem Muzea Vysočiny:

Těžba stříbra mezi Třeští
a Slavonicemi

Technika a technologie těžby

Pondělí 6. června v 17 hodin
v zasedací místnosti radnice v Telči.



- 15 -

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a 

výroba krycích plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.

• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, akcie, celé sbírky – větší množství – pozůstalost po sběrateli. 
Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tiskarna@komurka.cz nebo tel. 724 22 92 92.

• Prodám stavební parcelu – Telč Na Sádkách. Kompletně zasíťovaná. Cena 648 800 Kč – dohoda.
Vlastník: 737 190 816, jmcjmc@seznam.cz

• Nově otevřená pedikúra. Objednání na tel. č. 724 790 389. Těšíme se na Vás.

• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Učebna v Telči na Myslibořské ulici. Výuka a výcvik na všechny skupiny moto-
cyklů a na osobní automobil. Informace na tel. 607 185 517.

• Zelená lékárna U Horní brány, Mlýnská 19 spolupracuje s českou firmou Energy Group a.s. Nabízíme diagnostiku přístrojem Su-
pertronik. Přístroj dokáže zacílit regeneraci přímo na původ onemocnění a organismus se vrací mnohem rychleji k normálu. Mohou 
i děti. Dále lze u nás zakoupit potravinové doplňky, vitamíny, čaje, oleje atd. Máme i kosmetiku a doplňky stravy pro pejsky a 
kočičky. Není bylina, aby na něco nebyla.

Denní teplotní maxima a minima namě-
řená na meteostanici telčské radnice od 
21. 4. do 21. 5. 2011.

Duben v číslech
Průměrná teplota: 10,7 °C
Průměrný tlak:1018,4 hPa
Srážky: 16,6 mm
Maximální teplota: 25,4 °C, 23. 4. v 
16,52 hod.
Minimální teplota: -0,5 °C, 17. 4. v 6,31 
hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 25,9 km/h, 12. 4.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice 

umístěné na radnici
na náměstí Zachariáše z Hradce

MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky
renovace kuchyňských linek

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

www.nabytek-brychta.cz

Humanitární sbírka 
Charity

Sbírka se uskuteční v sobotu 25. 
6. od 9 do 16 hodin v prostorách 
bývalého školního statku.
Přístup do objektu je pouze hlavní 
branou z ulice Slavatovská a stále 
přímo po místní komunikaci. Místo 
sběru je označeno logem Charity.
Sbírá se čisté použité šatstvo (ne 
silonové, saka), přikrývky, lůžko-
viny, ručníky, plyšové hračky, pou-
ze nové boty. Prosíme, věci noste v 
pevných obalech (krabice, pytle).

Bližší informace: Jaroslav Kadlec, 
Hradecká 221, Telč

tel. 732 157 552

Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.

Inzerujte
v Telčských listech

Bylo jaro i léto
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Představujeme osobnosti regionu

Jarmila Krátká
Profesorka Jarmila Krátká pochází ze 
Ždánic u Kyjova (*1934). Její studijní a 
profesní život je převážně spjat s Brnem. 

Zde vystudovala 
Pedagogickou 
fakultu UJEP, na 
Hudební drama-
tické konzervato-
ři i na Janáčkově 
akademii múzic-
kých umění obor 
sólový zpěv.
V letech 1960 až 
1969 byla sólist-

kou zpěvohry Státního divadla v Brně a 
od roku 1969 do roku 2003 působila jako 
sólistka Janáčkovy opery Brno. Od kon-
ce 60. let až dodnes vyučuje na JAMU. 
Nejprve na katedře syntetických diva-
delních žánrů, později na katedře oper-
ního zpěvu. Od vzniku Divadelní fakulty 
JAMU v roce 1990 vyučuje také v Ateli-
éru muzikálového herectví.
Během svého aktivního působení v di-
vadle ztvárnila více než sedmdesát oper-
ních rolí, zpívala na zájezdech opery v 
řadě evropských zemí, natáčela v rozhla-
se a televizi a má za sebou řadu koncert-
ních vystoupení. Už plných dvacet osm 
let žije ve Staré Říši.
Paní profesorko, čtenáře by jistě zají-
malo, jak jste se zde ocitla?
Na Vysočinu, konkrétně do Staré Říše, 
mě přilákala okolní příroda. U rybníka 
Kladina byla na prodej chata, v ní jsem 
do té doby trávila větší část prázdnin a 
řadu víkendů. A osud tomu chtěl, že jsem 
se ve Staré Říši potkala s manželem Kar-
lem Praisem a zakotvila zde definitivně.
Na kterou operní roli vzpomínáte nej-
raději?
Je těžké jmenovat jen jednu - zpívala a 
hrála jsem všechny ráda. Z českých oper 
to byla Julie v Dvořákově Jakobínu a ze 
světových Nedda v Leoncavallových 
Komediantech.
Je naopak nějaká role, po které jste 
toužila, ale nezahrála si ji?
Bylo by jich také více - třicet čtyři let 
operního angažmá bylo příliš krátkou 
dobou pro splnění všech mých tužeb. 

125 let muzea v Telči
Zcela nová expozice v areálu Státního zámku. Unikátní exponáty o životě našich předků.

Nejvíce jsem si přála zpívat roli Rusalky, 
ale ve skutečnosti jsem z ní zpívala jen 
některé árie na koncertech.
Které z mnoha Vašich studentů zpěvu 
známe?
Návštěvníci opery Národního divadla v 
Brně budou znát Jitku Zerhauovou, os-
travští diváci Tamaru Summerovou, v 
Plzni zpívá Regina Renzovwa atd. Popu-
lární jsou sólistky Divadla bratří Mrštíků 
v Brně A. Antalová, P. Jungmannová, I. 
Vaňková, R. Coufalová a další. Čtyři z 
nich jsou nositelkami Ceny Thálie.
Jste s některými studenty stále v kon-
taktu?
Podle jejich časových možností a podle 
mých sil se vídáme společensky a v pří-
padě potřeby i pracovně. Zvou mne na 
svá představení a rádi slyší pochvalu i 
kritiku svých výkonů. 
Jste stále velmi aktivní. Jak prožijete 
prázdniny?
Prázdniny pro mne znamenají společný 
pobyt s manželem ve Staré Říši, spoustu 
výletů po naší zemi. A samozřejmě také 
nabírám síly pro další školní rok. 
Celý život jste obklopena hudbou. Co 
posloucháte, když chcete relaxovat?
Tak v tom případě preferuji ticho. Při-
jde-li potřeba hudebního zážitku, obra-
cím se k lidové písni, z klasiků poslou-
chám Vivaldiho, Mozarta... orchestrální 
hudbu bez zpěvu.
Vyšetříte si čas na nějaké zájmy, ko-
níčky?
Použiji frázi (nic jiného mi nezbývá) - 
práce je zároveň mým koníčkem. Ráda 
houbařím a také pracuji na zahrádce. 
Vím, že část volného času věnujete i 
četbě. Máte nějakého oblíbeného spi-
sovatele?
Oblíbenost autorů se věkem mění. V 
současných letech si krášlím život poe-
zií, hlavně českou. Vyčítám si, že nečtu 
více, chybí mi to, a až nebudu učit, vrhnu 
se na čtení.
Sledujete kulturní život v Telči?
Občas. Vnímám každoroční Prázdniny, 
koncerty telčských sborů, vím o koncer-
tech Kruhu přátel hudby. 
Za rozhovor poděkovala Eva Kotíková. 
Autorka je učitelkou zpěvu a hry na kla-
vír na ZUŠ v Telči. Více jsme ji předsta-
vili v Dotazníku TL v květnu 2008.

Zámek v červenci

Nabucco!
Štiřín, Orlík, Lednice a dalších šest před-
ních českých zámků, včetně telčského, 
budou o letošních prázdninách hosty oje-
dinělého festivalu Klasika pod hvězdami 
– Nabucco 2011. 
Šňůra devíti představení opery Nabucco 
pod širým nebem začne 22. července na 
zámku Štiřín u Prahy, o den později bude 
jejím hostem zámecký park v Telči.
Více jak 100členný soubor, v čele se 
sólisty předních operních scén České 
republiky, slibuje nevšední zážitek. Více 
podrobností přineseme v červencových 
TL. Již teď ale slibuje Pavla Filipová z 
pořádající agentury ArtTriton:
„Pokud se na operu vypravíte, nemusíte 
se bát nepříznivého počasí. Jestliže začne 
pršet, hraje se dál. Jeviště i orchestřiště 
jsou krytá a pro diváky mají pořadatelé 
připravené jednorázové pláštěnky.“

Klasika pod hvězdami

Nabucco 2011
Zámecký park 

23. července od 21 hodin.
Verdiho Nabucco v italském originále 
pod širým nebem. 100členný soubor, 

živá zvířata, ohňostroj.

V zámecké galerii je již 
předprodej vstupenek

v době otevření zámku! 

Poděkování
paní Renatě Křížkové
Velký dík patří paní Renatě Křížkové a 
jejímu manželovi za trénování malých 
mažoretek. Rodičovský přístup, píle, tr-
pělivost, cílevědomost a z holčiček (2 - 5 
let) je družstvo šikulek. Za tým příprav-
ky děkují rodiče a nadšené děti.

Marie Lupačová, Iva Páralová
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V loňském roce se zasloužila o návštěv-
nický rekord telčského zámku. Výstava 
Hračky nestárnou v Zámecké galerii při-
tahovala nejen děti a jejich rodiče, ale i 

ty dříve naro-
zené. Hračky 
prostě táhly. 
Pro letošní 
sezónu má vý-
stava novou 
podobu. Ne-
jen o nové in-
stalaci úspěš-
ného projektu 
jsme hovořili 

s kurátorkou výstavy Lucií Bláhovou z 
telčského pracoviště Národního památ-
kového ústavu.
Mohla byste podrobněji popsat změny, 
které proti loňsku výstava doznala?
Původně jsme chtěli nově nainstalovat 
pouze vstupní místnost. Skončila nám 
roční zápůjčka poměrně velkého soubo-
ru hraček ze zámku v Jaroměřicích nad 
Rokytnou a ty byly umístěny převážně 

říct, že na výstavě přibylo hraček pro 
kluky.
Bude se expozice v průběhu roku ještě 
měnit?
I když se to možná nezdá, výraznější 
zásah do expozice není úplně jednodu-
chou a rychlou záležitostí. Vzhledem 
k tomu, že jsme výstavu otevřeli až v 
dubnu a turistická sezóna je v plném 
proudu, počítáme jen s menšími obmě-
nami a vánoční výzdobou na začátku 
adventu.
Se kterou vystavenou hračkou jste si v 
dětství hrála Vy?
Mohla bych jich jmenovat celou řadu. 
Během příprav výstavy jsem samozřej-
mě prosmejčila půdu a pokoje svých 
dcer, a tak je tu i můj dětský kočárek s 
panenkou Madlenkou, medvěd Ondra a 
také loutkové divadlo a promítačka, se 
kterými jsme spolu s bratrem a bratran-
cem pořádali pohádková představení pro 
celou rodinu.
Vyberte jeden unikát mezi vystave-
nými hračkami a popište ho prosím 

Pozvánka do dačického muzea

Dětství na kolečkách
Až do konce srpna je v dačickém muzeu 
otevřena pozoruhodná výstava, jejíž ná-
zev jsme použili pro nadpis příspěvku. 
Díky soukromé sbírce je zde vystaveno 
několik desítek dětských kočárků. His-
torie dětských vozítek se začala psát v 
polovině 19. století. Je tak jisté, že pro 
každého současníka byl kočárek prvním 

zde. Nakonec, jak už to tak bývá, se vět-
ším či menším změnám nevyhnula žád-
ná ze 7 místností.
Proto věříme, že i návštěvníci, kteří vý-
stavu už viděli, nebudou zklamáni, když 
přijdou znovu. V již zmíněné úvodní 
části najdou například staré mechanic-
ké hračky z počátku 20. století, velké 
zámecké loutkové divadlo nebo staré 
promítačky a kinematografy. Úplně po-
slední místnosti nyní dominuje velké 
kolejiště, které dohlížející personál na 
požádání zprovozní. Obecně by se dalo 

čtenářům.
Úplně mě okouzlil jeden z nejnovějších 
exponátů rychnovského muzea hraček, 
který máme zapůjčen. Je to zmenšeni-
na malotřídní školy s kabinetem z po-
čátku 20. století. Třída a kabinet jsou 
vybaveny lavicemi, katedrou, tabulí, 
ale také množstvím miniaturních učeb-
ních pomůcek, které přímo vybízejí ke 
hře „na školu“. Myslím, že snad každá 
holka si v dětství roli paní učitelky vy-
zkoušela.
Děkuji za rozhovor.                             /z/

Proč znovu navštívit výstavu

Hračky nestárnou. Po druhé!

Škola, která okouzlila Lucii Bláhovou.                                         Foto: Lucie Norková

dopravním prostředkem, se kterým se se-
tkal. Na výstavě uvidíte různé druhy, od 
těch nejstarších až po košatinky či „pé-
ráky“, ve kterých jste se vozili zrovna vy. 
A tak, komu se v letošní sezóně podaří 
najednou navštívit rozšířenou výstavu 
hraček na telčském zámku a dačickou 
výstavu kočárků, bude mít, alespoň na 
chvíli, zaručen návrat do dětství.
Výstava Dětství na kolečkách je v 
dačickém muzeu otevřena každý den 
mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 17 
hodin.                                       Podle TZ 

D. Habermann
vystavuje ve Slavonicích
V pátek 3. června v 17 hodin bude v sále 
městského muzea ve Slavonicích zahá-
jena výstava tvorby uměleckého kováře 
Davida Habermanna. Výstava bude ote-
vřena denně od 14.00 do 16.00 hod. do 
30. června.

Muzeum Telč
Areál Státního zámku
Tel.:+420 567 243 918

e-mail: muzeum.telc @ centrum.cz
Otevírací doba

Expozice a výstavy jsou otevřeny
denně mimo pondělí.

květen - září 9 -12 a 13 -17
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Pozvánka na koncert KPH
Kruh přátel hudby v Telči zve přízniv-
ce vážné hudby na 350. koncert. Vy-
stoupí Jan Zemen (violoncello) a Petra 
Poláčková (kytara). Koncert se koná v 
pondělí 13. června v 19.30 hod. v sále 
Domu s pečovatelskou službou.
Duo Jan Zemen a Petra Poláčková 
vzniklo za studií na Konzervatoři v 
Pardubicích v roce 2006 pod vede-
ním prof. Anny Lauterbachové (nyní 
Hronové). Koncertují po celé České 
republice a absolvovali kurzy u Ev-
žena Rataye (ČR), Petra Saidla (ČR) 
a Davida Selly (Izrael).                   lz

Představujeme kroužky DDM
V Domě dětí a mládeže působí v letošním roce 55 kroužků, které navštěvuje 650 dětí. 
Patří mezi ně i divadelní kroužky.

Nové knihy městské knihovny
Knihy nemají být nábytkem, který by zdobil dům. Mají být potravou, která živí ducha.

Francesco Petrarca
Beletrie
Viewegh: Další báječný rok; Vaňková: Dítě z Apulie; Tejkalová: Já a štrúdl; Nicholls: 
Jeden den; Klein: Kresby v prachu; Lark: Maorčina píseň; Collins: Miláček žen; Kou-
delková: Na rozcestí; Steel: Světla Jihu; Keegan: Třetí světlo; 
Naučná
Dvořáček: 101 nejkrásnějších míst České republiky; Dolínková: Cvičíme s kojenci a 
batolaty; Zvelebil: Na vandru s Reflexem; Šírová-Motyčková: Naučné stezky
Dětská
Arredondo: Hledej piráty; Hopkins: Milionové holky; Hercíková: O štěňátku; Skálo-
vá: Pampe a Šinka; Hroníková: Pohádky a hry s bylinkami

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Literární Cenu Jiřího Ortena 2011 získala 
ve čtvrtek 12. května Františka Jirou-
sová, absolventka telčského gymnázia 
(1998). Její román Vyhnanci nejvíce zau-
jal pětičlennou porotu, která na díle oce-
nila zejména jeho duchovní rozsah.
„Román je nejen čtivý, ale také hluboký, 
reflektuje současný svět. Neváhám knihu
označit za velký křesťanský román,“ uved-
la členka poroty Markéta Hejkalová při 
vyhlášení, které se konalo v rámci literár-

Výstava, která varuje

Ohrožené památky 
Vysočiny
Celý červen budou arkády telčského 
zámku patřit výstavě Ohrožené památ-
ky Vysočiny. Připravil ji kolektiv pra-
covníků telčského pracoviště Národního 
památkového ústavu.
„Na Vysočině je stále několik desítek pa-
mátek, kterým rychlejší či pomalejší zá-
nik stále hrozí. Cílem výstavy je upozor-
nit na různorodost problémů a přiblížit 
hodnoty, které většina společnosti bere 
jako samozřejmé a až v okamžiku zániku 
si uvědomí jejich jedinečnost,“ uvedla 
pro TL jedna z autorek výstavy, odborná 
náměstkyně pro výkon památkové péče 
NPÚ v Telči Martina Veselá. Výstava 
představuje téměř dvacet ohrožených 
památek na území kraje. Nám nejbližší 
jsou zámky v Brtnici, v Jemnici a také 
třeba mauzoleum Pallaviciniů u Jemni-
ce. Telčským návštěvníkům výstavy se 
nabízí jedno doporučení. Měli bychom si 
uvědomit fakt, že když podobný problém 
téměř neřešíme, není to až tak samozřej-
mé. Vždyť ještě nedávno by k exponá-
tům výstavy mohl patřit Lannerův dům 
či jezuitská kolej.

Podle TZ

Kašpárek, Dráčata, Drdivadlo
Šest kroužků, ve kterých se hraje loutkové i činoherní divadlo, navštěvují děti od 1. třídy 
až po vysokoškoláky. Všechny kroužky připraví každoročně pod vedením Emilie Drdác-
ké jednu nebo dvě pohádky a pozve na ni do divadélka DDM nejen rodiče, ale i širokou, 
hlavně dětskou veřejnost. Hrajeme i pro školy i školky v tělocvičnách, sálech a v soko-
lovně. Studentské Drdivadlo letos připravuje klasickou pohádku Čert a Káča (25. června 
v sokolovně) a pro studenty Antické obrazy podle Ovidiových Proměn. Nejstarší Drdiva-
dlo2, o kterém je článek v březnovém čísle, již hraje samostatně hry pro dospělé.

Foto: Jarmila Janovská

Františka Jirousová získala Cenu J. Ortena
ního veletrhu Svět knihy Praha 2011.
Cena Jiřího Ortena byla letos udělena již 
počtyřiadvacáté. V předchozích letech 
převzali prestižní ocenění například Mi-
chal Viewegh, Jaroslav Rudiš nebo Petra 
Hůlová. Cena se udílí prozaickému nebo 
básnickému autorovi, kterému v době 
vydání díla není víc než třicet let.
Román Vyhnanci je nově v nabídce 
městské knihovny.

S využitím zpráv ČTK a MfD

Pozor změna!
Půjčovní doba 

knihovny
v červnu až srpnu

Út, Čt  9 – 11, 13 – 17 hod.
Pá    9 – 11 hod.
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Z téměř tisíce návštěvníků Dne otevřených dveří Univerzitního 
centra 16. dubna jsme vybrali Kubíka a Vojtíška. V počítačové 
učebně byli jako doma.

Jaro v Telči

Veteránská revue - 1500 spokojených návštěvníků, auto z roku 
1906, krásné počasí i dámy. Ale také problémy. S neukázněnými 
řidiči na náměstí. To ale v Telči není novinka.

Na Den dětí, 1. června, se v kraji Vyso-
čina otevřou dveře vybraných obvodních 
oddělení Policie ČR.
Samozřejmě že mezi přístupnými ob-
jekty bude i telčské oddělení policie v 
Luční ulici, které patří k nejmoderněj-
ším v kraji.
V době od 10 do 12 hodin budou mít 
nejen děti, ale i široká veřejnost mož-
nost nahlédnout do zákulisí policejních 
stanic a prohlédnout si jejich vybavení. 
Policisté návštěvníky provedou napří-
klad policejními celami nebo výslecho-
vými místnostmi a představí jim také 
vybavení a techniku, kterou potřebují k 
výkonu služby.
Děti se budou moci zajímavou formou 
seznámit s každodenní běžnou policejní 
činností. Pro ty nejšikovnější mají poli-
cisté připraveny drobné dárky.

Podle TZ

Telčsko v trendu „eko“ doby.
Čí byla rukavice v příkopu? Strejdy, nebo dokonce taťky? Až 
budeme velcí, tak ji takto určitě nevyhodíme. O výchovně uži-
tečné akci dětí z Mateřské školy Telč.                 Více na str. 10.

1. června

Policisté otevřou dveře služeben

Foto: Martin Kadlec, Roman Pokorný, 
Dana Koutná, Ilona Jeníčková, archiv TL



 Počet druhů 
pozorovaných ptáků

 2010 2011
Dačice  20 24
Telč 26 21
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Kdo je doma v zookoutku

Liška Jaruška
Pokračujeme v představování obyvatel 
záchranné stanice volně žijících zvířat 
pana Pavla Dvořáka za zámeckým par-
kem.
Liška obecná je krátkonohá psovitá šel-
ma. Žije v rozsáhlých oblastech, které 
zahrnují téměř celou Evropu. Obývá té-
měř všechny biotopy. Jako úkryt využívá 
nory po jezevcích, které si dále upravuje. 
Nora má několik východů umístěných 
většinou na jižní straně. Nora je jakousi 
základnou, ze které liška podniká lovecké 
výpravy po svém teritoriu. Živí se velmi 
rozmanitou potravou, hlavně hlodavci, 
vybírá hnízda na zemi hnízdících ptáků, 
žere žáby a leklé ryby, sbírá poražená 
zvířata kolem silnic, nepohrdne ani deš-
ťovkami, larvami hmyzu, chrousty. Ráda 

Vítání ptačího zpěvu 
s dobrým skutkem
Navzdory mrazivému ránu se v sobotu 7. 
května sešlo v Telči u záchranné stanice 
pro volně žijící živočichy 31 nadšenců (z 
toho 9 dětí), kteří chtěli společně přivítat 
ptačí zpěv. Sluneční paprsky brzy zvítězily 
nad ranní jinovatkou a roztály tak i zobáky 
našich opeřenců. Celkem jich během Vítání 
ptačího zpěvu bylo slyšet či vidět 22 druhů.
Z těch běžných se tu opět, tak jako každý 
rok, ozývali drobouncí budníčci menší, ne-
posedné sýkory koňadry či všudypřítomní 
špačci. Brhlík lesní nám svým výkonem 
dokázal, že je opravdu jediný pták u nás, 
který dokáže po stromě šplhat hlavou dolů. 
To, že jsme mohli pozorovat zdatné letce 
– rorýse obecné a slyšet zpívat sedmihlás-
ka hajního, nám jenom potvrdilo, že jaro 
už je i v Telči v plném proudu. Vydařila se 
také ukázka kroužkování ptáků a odchyt do 
nárazových sítí. Návštěvníci si tak zblíz-
ka mohli prohlédnout červenku obecnou, 
sýkoru koňadru, brhlíka lesního, pěnici 

Telč : Dačice
Ptačí souboj
Hana Uhlíková organizuje Vítání ptačí-
ho zpěvu již několik roků nejen v Telči, 
ale také u sousedů v Dačicích.
Proto jsme se ji mohli zeptat: Je rozdíl 
mezi pozorovanými ptačími druhy v 
obou městech?
„Zda se mi, že v Telči jsou ptáci trochu 
méně plaší a dají se tak lépe pozorovat. 
Druhové spektrum se dost překrývá, nic-
méně v zámeckém parku v Dačicích se 
častěji objevuji některé vzácnější druhy, 
například žlůva hajní nebo krutihlav 
obecný. To souvisí s napojením parku na 
luh Moravské Dyje.“

černohlavou či slavíkovou. Asi největším 
„úlovkem“ byla pěvuška modrá, druh, kte-
rý v naprosté většině díky svému skrytému 
způsobu života uniká pozornosti. Krouž-
kovatel Tomáš Brinke vysvětlil přítomným 
smysl a význam kroužkování ptáků.
Asi největším adrenalinovým zážitkem le-
tošního Vítání byla záchrana kosa černého, 
který se zamotal do silonového provázku, 
za hlavu uvízl na větvi stromu a bezmoc-
ně se třepotal ve vzduchu. Díky všímavé-
mu oku jedné z účastnic a především díky 
bleskovému zásahu Antonína Žampacha 
ze Slavonic, který bez váhání, za pomoci 
ostatních, vyšplhal do zhruba čtyřmetrové 
výšky, se podařilo samečka kosa zachránit. 
Jak lépe oslavit návrat ptáků z teplých kra-
jin než dobrým skutkem pro ptačí říši?

 Hana Uhlíková

Počasí v dubnu
Opět po celý měsíc převládala proměn-
livá oblačnost. Jasné dny se vyskytly v 
určitých sériích - od 9. do 11. 4. a od 18. 
do 23. 4., kdy při celodenním slunečním 
svitu se také docela vyhouply nahoru i 
denní maximální teploty. Velmi teplo 
bylo 21. až 23. 4., kdy se pohybovaly 
kolem + 21 °C. Nejtepleji ale bylo již 7. 
4., a to téměř 24 °C. Naopak nejchladně-
ji bylo od 13. do 15. 4., kdy maximální 
denní teploty byly jen 5 až 8 °C. Mimo 
tyto výchylky dosahovala denní maxima 
většinou hodnot 12 až 19 °C. Minimální 
teploty pod nulou se ve výšce 2 metry 
nad zemí už neobjevily. Přízemní mini-
ma ale ještě asi do - 3 °C klesala, zvláště 
v období mezi 10. a 20. 4. Srážky byly 
jen občasné a většinou jen slabé intenzi-
ty. Souvislejší byly od 12. do 14. 4., kdy 
jich spadlo relativně více (asi 12 mm) a 
v jejich skupenství byl nejprve přechod 
z dešťových do smíšených až sněhových 
a potom opět zpět do dešťových. Sníh 
samozřejmě ihned tál. Dne 23. dubna 
se vrátily první vlaštovky a 24. 4. slabě 
zabouřila letošní první bouřka. Do konce 
měsíce jich bylo ještě několik.
Měsíc hodnotíme oproti dlouhodobému 
průměru jako teplotně mírně nadprů-
měrný, srážkově slabě podprůměrný. 
Pověstné aprílové počasí tentokrát nena-
stalo, snad jenom náznakem.

Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

sbírá lesní plody, jeřabiny a švestky. V 
lednu až únoru probíhá páření a po 50 až 
52 dnech se rodí 3-6 mláďat. Liška často 
bývá označována jako šiřitel vztekliny, 
proto se dle potřeby provádí vakcinace 
pomocí kapslí s účinnou látkou.
Naše liška se k nám dostala přes zná-
mého, který byl pozván myslivci na no-
rování. Mláděte se mu zželelo, vzal ho 
domů, kde ho dudlíkem odkojil, a když 
povyrostlo, nastal problém kam s ním. 
My jsme se jí ujali, je to samička, do-
stala jméno Jaruška a žije u nás již de-
sátý rok. Občas ji necháme proběhnout 
po zahradě, ale nejbezpečněji se cítí ve 
svém výběhu. Svoji náklonnost dává na-
jevo hlasitým chechtáním při osobním 
kontaktu.

Pro TL připravuje Pavel Dvořák

Kdo ze čtenářů by chtěl přispět na 
krmení a péči o zvířata v zookoutku, 
může zaslat finanční podporu na účet
OS č.171214046/0600. Po domluvě s 
provozovatelem na tel. 605780737 je 
možné také zakoupit konkrétní druh 
krmiva a přinést ho do stanice.www.telc-etc.cz
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Za úspěch považujeme, pokud se ales-
poň jeden žák školy zúčastní krajského 
kola národní soutěže základních umělec-
kých škol.
Ve hře na klavír se do krajského kola 
„probojovala“ Barbora Svobodová ze 
třídy Hany Bartoňové.
Ve hře na akordeon nám největší radost 
udělal akordeonový orchestr, který zís-
kal 1. místo (pro orchestry je to nejvyšší 
meta, protože v této kategorii již vyšší 
kolo není). V sólové hře na akordeon 
získali 2. místo ve svých kategoriích Fi-
lip Suchý a Veronika Krejčířová. Další 
dvě druhá místa získala akordeonová 
kvarteta ve složení: 1. Marcela Karlová, 
Pavla Veselá, Magdalena Suchá a Ani-
ta Pavlíčková, 2. Vojtěch Veselý, Pavel 

T. Brdečková uvádí...

Ještě jsem tady:
D. Steinová
Rozhovory o životě, dějinách a stáří, 
tak představuje svůj televizní cyk-
lus spisovatelka a publicistka Tereza 
Brdečková. Česká televize jej vysílá 
nepřetržitě od roku 2000. V pátek 1. 
dubna byla jejím hostem překladatel-
ka, novinářka a také spisovatelka Dag-
mar Steinová (1922).
My jsme Dagmar Steinovou představili 
v Telčských listech v roce 2008 při příle-
žitosti vydání její knihy Vzpomínání.
A jak svého hosta představila T. Brdeč-
ková? Jako ženu, která prožila život 
plný zvratů, dá se říci, že i dobrodruž-
ství. Ženu, která díky prozíravosti rodičů

Telč, to bylo něco docela jiného. 
Domy se spoustou komor a hlubokými 
sklepy...

a s velkou dávkou štěstí přežila válku, 
a již během ní začala pracovat jako no-
vinářka. Do začátku období politických 
procesů v 50. letech jsme ji mohli vidět

Celé náměstí s podloubím bylo trochu 
jako z jiného světa...

v blízkosti tehdejších politických špi-
ček, se kterými se poznala za války jak 
v Londýně, tak v Moskvě. Později pra-
covala jako redaktora ODEONu a tlu-
močnice.
Vystoupení Dagmar Steinové v televizi 
připomínáme především proto, že stále 
vitální žena krásně vzpomíná na Telč.

Jednou byla hrozná bouřka a já v 
podloubí chytala kroupy do papírové-
ho kornoutu...

Jejímu dědečkovi, Eduardovi Stei-
novi, patřily na náměstí v Telči dva 
domy (dnes E.On), tatínek Julius ab-
solvoval v roce 1913 telčskou reálku a 
sama paní Dagmar trávila v Telči ne-
jen většinu prázdnin, ale ve třicátých 
letech zde nějakou dobu dokonce cho-
dila i do školy.
Pořad Terezy Brdečkové s Dagmar Stei-
novou naleznete v archivu České televize 
na http://www.ceskatelevize.cz. V době 
uzávěrky TL jsme datum jeho reprízy v 
ČT neznali.

Dagmar Steinová

Vzpomínání
Naleznete v městské knihovně

V soutěžích ZUŠ jsme byli letos úspěšní
Poledna, Jan Chvátal a Eliška Prknová. 
Skvělý výsledek akordeonového oddě-
lení byl výsledkem týmové práce paní 
učitelky Lenky Brázdové a Jitky Svobo-
dové. 
A do třetice byli úspěšní i kytaristé: v 
sólové hře na kytaru získala Jolana No-
votná 2. místo a Michaela Nováková 3. 
místo, v komorní hře získalo kytarové 
trio ve složení Lukáš Kazda, Tereza Vítů 
a Vladěna Nováková 2. místo. Kytaristy 
připravila na soutěž paní učitelka Doňa 
Koukalová. 
K výsledku blahopřejeme všem soutě-
žícím i jejich učitelům. Dík patří všem 
výše jmenovaným, ale také těm ostat-
ním, kteří soutěžili ve školním a okres-
ním kole!   Lubomír Zadina

I když je před námi poslední měsíc stá-
vajícího školního roku a pak „dlouhé“ 
prázdniny, přípravy na školní rok, kte-
rý začne v září, vrcholí právě nyní. Za-
jímavou nabídku připravuje ve svých 
prostorách telčská Základní umělecká 
škola. Od příštího podzimu by nemu-
sela být cílem jen pro žáky školou po-
vinné, ale v jednom z ateliérů mohou 
zasednout i dospělí.
Ateliér volné tvorby nabídne zájem-
cům výuku všech výtvarných technik, 
o které účastníci projeví zájem. „Jsem 
přesvědčená, že i dospělí a senioři ne-
chtějí být jen pasivně vzděláváni, ale 
jejich potenciál volá přímo po vlastní 

umělecké seberealizaci. Výtvarné kurzy 
jsou pro to ideální příležitost,“ uvedla 
pro TL učitelka Mgr. Anna Kurzová, 
která otevření ateliéru připravuje.
Druhou novinkou je Ateliér pro 
ženy, ve kterém pak chce nabíd-
nout hlavně ženské populaci, bez 
rozdílu věku, diskusní, tréninkové a 
vzdělávací programy. Budou v nich 
společně získávat nové zkušenosti 
a odpovědi na otázky, které před ně 
staví různé životní situace - v rodině, 
v partnerství, v pracovních vztazích, 
ale třeba i konzultovat aktuální názo-
ry na zdravý životní styl.

Více na www.anouk.cz

Akordeonový orchestr získal 1. místo v krajském kole.               Foto: Lubomír Zadina

Nové ateliéry v ZUŠ
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Dětské rybářské závody
7. května se uskutečnily tradiční ry-
bářské závody dětí na Nadymáku v 
Telči, které pořádala MO Moravské-
ho rybářského svazu ve spolupráci s 
Domem dětí. Nebudu se ve svém pří-
spěvku dlouze rozepisovat o tom, že 
závody byly úspěšné, počasí jim přá-
lo, účast dětí z rybářských kroužků a 
nálada dobrá, účast rodičů a dalších 
diváků přispěla k celkové pohodě zá-
vodu. Zmíním se pouze stručně o malé 
příhodě, která charakterizuje tuto naši 
malou slavnost na zakončení roční vý-
chovy mladých rybářů v kroužcích. 
Závodu se zúčastnil jako host malý 
klouček z Brna. Přinutil tátu, aby brzy 
vstal a byli včas na místě ještě před 
zahájením závodů. Samozřejmě malý 
čtyřletý nic nechytil, ale chytal ryby s 
velkým zaujetím a vyhrál. Pořadatelé 
ocenili jeho snahu, jeho zaujetí a ak-
tivitu, s jakou se věnoval lovu. Jako 
nejmladší závodník obdržel pamětní 
diplom, plaketu a vybral si pěknou 
věcnou cenu. Přál bych vám vidět jeho 
rozjásanou tvářičku, když stál na stup-
ni vítězů hned vedle celkového vítěze 
závodu Pepíka Havlíka z Dětského do-
mova, který ulovil největšího kapra a 
dalších 9 ryb. Všichni, co jsme u finále
závodu byli, jsme pochopili smysl a 
cíle našeho snažení. „Výchova mláde-
že musí být trvale základním úkolem 
celé společnosti.“

Ing. Vojtěch Ondrka, MO MRS

Motokros
11. 6.                            Dyjické mosty
O pohár města Telče
1. díl čtyřdílného seriálu třídy 50, 65, 
85 ccm, junior, hobby, veterán, open a 
Dámský pohár
9.00 hod. trénink, 12.30 hod. závody
pořadatel Motoklub Telč
www.motoklubtelc.cz

18. 6.                            Dyjické mosty
9.00 – 16.00
Stomp Moravia cup 2011
závody pitbikových motocyklů
pořadatel o.s. Sportovní středisko Pitbi-
ke Moravia
www.pitbikemoravia.cz

19. 6.                          Smrk u Třebíče
Chalupa cup
Pátý závod seriálu Chalupa cup
Region jihovýchod Telč
www.chalupa-cup.wbs.cz

Čtyřkolky někdy i létají.                                                           Foto: Vítězslav Chalupa

Miroslav (Jihomoravský kraj), Nová 
Bystřice (Jihočeský kraj), Smrk u Tře-
bíče, Telč (Vysočina). Kdyby se v jed-
né soutěži potkala fotbalová mužstva 
z těchto míst, jednalo by se nejméně 
o divizi. V motokrosu je to ale jinak. 
„Jsme nejnižší amatérskou soutěží v 
tomto sportu,“ říká Vítězslav Chalupa 
z Volevčic, který v loňském roce zís-
kal licenci Českého amatérského mo-
tosportu pro pořádání motokrosových 

Víte, co je Chalupa cup?

závodů. Jedenáctidílný seriál, který 
organizuje, nazval jednoduše: Chalupa 
cup. Závody v něm se konají od břez-
na do listopadu. Jezdí se v motokroso-
vých areálech ve zmíněných lokalitách 
v úvodu, v Miroslavi na Znojemsku, v 
Nové Bystřici, Smrku u Třebíče a na 
„našich“ Dyjických mostech. Zpest-
řením je pak srpnový závod ve Volev-
čicích, kde žádný motokrosový areál 
ale není. „Pojede se na strništi. Jestli 
bude po žních,“ lakonicky konstatuje 
pan Chalupa.
Na otázku, kdo se závodů Chalupa 
cupu může zúčastnit, odpovídá: „Každý 
jezdec, který má registraci u Českého 
amatérského motosportu a platnou lé-
kařskou prohlídku. Také kdokoliv pří-
chozí, kdo si vyřídí registraci u mě na 
konkrétní závod. I v tomto případě je 
nutná lékařská prohlídka.“ Závody se 

jezdí v řadě kategorií, podle výkonu 
stroje, konstrukce (pitbike), schopností 
jezdce (amatér, open, veterán). V sou-
časné době k nim přibyly i tři kategorie 
módních čtyřkolek.
I když se jedná o zcela amatérskou sou-
těž, nejde o nijak levnou zábavu. Dob-
rý motocykl stojí více než 100 tis. Kč, 
ceny lepších jsou dvojnásobné. K tomu 
náklady na přípravu a účast na vlastních 
závodech...

Přesto si pan Chalupa na počty soutě-
žících nestěžuje. Na každém závodě se 
jich sejde na 90! Co organizace soutě-
že obnáší? Není toho málo. Vytvořit 
kalendář závodů, pronajmout si na ně 
motokrosové areály, dohodnout se s po-
řadateli, komunikovat s jezdci, zajistit 
propagaci, po závodech areál v pořádku 
předat, být pojištěn proti zranění třetí 
osoby jezdcem... Určitě to není všech-
no. Odměna? Spokojenost závodníků a 
diváků. Jako zvláštní prémie pak účast 
některého známého jezdce. Pokud za-
vítáte na závod Chalupa cupu, můžete 
na startovní čáře vidět i účastníka rallye 
Paříž - Dakar Ivo Kaštana nebo telčsko 
- řásenského Zdeňka Havlíka, několi-
kanásobného českého reprezentanta na 
Šestidenní. S rozpisy závodů Chalupa 
cupu se budete pravidelně setkávat ve 
sportovní rubrice TL.                          /z/

Český amatérský motosport
www.imba-kam-sefl.cz

Region Jihovýchod - Telč
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Golf
Turnaj Faldo Series Czech Championship
24. a 25. června se na golfovém hřišti v Telči (Šiškův mlýn) uskuteční mezinárod-
ní turnaj s účastí nejlepších českých juniorských hráčů ve věku od 12 do 21 let. 
Turnaj Faldo Series Czech Championship je příležitostí pro nadějné golfisty poznat
atmosféru vrcholových turnajů. Pět vítězů z české soutěže se totiž kvalifikuje na
celosvětové finále Faldo Series Grand Final, které se bude konat v Severním Irsku za
účasti několika světových golfových profesionálů v čele se sirem Nickem Faldem, 
který je zakladatelem této série a nejlepším anglickým golfovým hráčem historie. 
„Prestiž turnaje nejlépe vysvětlím přirovnáním se světem hokeje. Představte si hoke-
jovou školu pro nadějné hokejisty založenou Jaromírem Jágrem s tím, že ti nejlepší 
dostanou možnost zahrát si v některém týmu NHL,“ uvedl pro TL Zdeněk Jehlička z 
pořádající spol. CZ GOLF.

Golfová akademie zdarma
Mladí mají šanci naučit 
se golf 
24. a 25. června nabízí majitel golfové-
ho hřiště na Šiškově mlýně, společnost 
CZ GOLF, jedinečnou příležitost mla-
dým zájemcům o tento sport - golfovou 
akademii zdarma. V pátek využijí mimo-
řádné nabídky k proniknutí do tajů gol-
fu žáci telčských základních a středních 
škol. V sobotu je pak akademie přístupná 
všem zájemcům. V průběhu celého dne 
se jim budou věnovat kvalifikovaní tre-
néři. Začátek akademie pro veřejnost je 
v devět hodin. V případě dotazů nás ne-
váhejte kontaktovat na emailové adrese: 
jehlicka.zdenek@czgolf.cz

Sport
Fotbal
Soutěžní utkání na domácím hřišti v červnu
4. 6. 16.30 Telč B – Stará Říše C
12. 6. 16.30 Telč – Velký Beranov
18. 6. 16.30 Telč B – Mrákotín

Okresní přebor
1. Brtnice 21 55:25 49
2.  Telč  21 54:21 46
3. V. Beranov 21 40:21 42

Florbal
V Dačicích i v Třešti
Florbalisté Orla se zúčastnili II. ročníku Ve-
likonočního turnaje v Dačicích. Ve výborně 
obsazeném turnaji se do kategorie Amatéři 
přihlásilo 20 týmů z celého kraje Vysočina 
a Jihočeského kraje. Po nekompromisním 
vítězství ve skupině bohužel prohráli hned 
v osmifinále s týmem The Nightmares z
Hříšic a nakonec obsadili pěkné 5. místo.
Poslední dubnový víkend FC Orel Telč 
triumfoval na šestém ročníku Easter Cup 
v Třešti. Opět z prvního místa postoupil 
ze skupiny, probojoval se do finále a zde
zdolal po výborném boji IBK ze Rtyně v 
Podkrkonoší 2:1. Telčský Zdeněk Kubát 
se stal nejlepším střelcem turnaje a Da-
vid Hajdík nejlepším brankářem.

Moderní gymnastika
Přebor TJ Sokol a DDM Telč, 14. května
Přípravka: 5 – 6 let:
1. Nela Šedová, 2. Tereza Kroláková, 3. 
Ludmila Nosková
1. - 4. třída
1. Adéla Přibylová, 2. Markéta Šišovská, 
3. Monika Hacková
Výkonnostní mladší
1. Pavla Přibylová, 2. Markéta Bláhová,
3. Lucie Herciková a Klára Motyčková
6. - 7. třída
1. Simona Gabrielová, 2. Nikola Sirko-
vá, 3. Sára Jarošová
Výkonnostní starší - dvojboj
1. Michaela Nováková, 2. Simona Lazár-
ková, 3. Jana Bláhová
Soutěžilo 35 závodnic

Jezdectví
3. 7. 9.00
Jezdecké skokové závody
soutěž st. Z a L a hobby soutěž
pořádá SS Starkon Nová Říše
Jezdecký areál Hospodářského dvora Bohu-
slavice
Občerstvení a program pro děti zajištěn

ZASTÁVKa hrála fotbal 
v Třebíči.                 Stolní
Klub mládeže ZASTÁVKa z ulice Na 
Posvátné, o jehož činnosti pravidelně 
informujeme, se v dubnu (21.) zúčastnil 
meziklubového turnaje ve stolním fotba-
lu v Třebíči. Jeho dva reprezentanti, „Pa-
trik“ a „Luba“, zde neměli mezi výpra-
vami z osmi podobných nízkoprahových 
klubů lehkou pozici. Vzhledem k tomu, 
že se jednalo o jejich první vystoupení 
mimo domácí půdu, je šesté místo úspě-
chem telčských borců. Vítězem turnaje 
se stali domácí z klubu BARÁK.

Střelectví
pořadatel Autoklub Tourservis Telč, stře-
lecký klub
www.streleckyklubtelc.cz

12. 6. Dyjické mosty
O pohár starosty města Telče, I. kolo, 
malorážková soutěž K4M
5. 7. Dyjické mosty
Cyrilometodějské střílení
otevřená střelecká soutěž z velkorážné 
pistole a revolveru

Sir Nick Faldo se svými svěřenci.                                           Foto: archiv Faldo Series

Sport v TL aktuálně
Sportovní výsledky můžete zasí-

lat tři dny po uzávěrce
na tl@telc-etc.cz

nebo tel.: 774 584 841
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Program
17. ročníku

Francouzsko-české
hudební akademie

Telč
 1. - 10. července

6. a 8. 7. v 19,30
Veřejné přehrávky

studentů
Sál ZUŠ Telč

7. července v 19,00
Koncert studentů

a profesorů
Kostel sv. Jakuba v Telči

9. července v 19,00
Slavnostní koncert

profesorů
Kostel sv. Jakuba v Telči

10. července v 19,30
Závěrečný koncert

studentů
Klášter premonstrátů

v Nové Říši

Více informací na:
www.academie-telc.cz

Dotazník Zuzany Šmídové
Rodačka z Kutné Hory. Absolvovala 
Střední výtvarnou školu Václava Hol-

lara v Praze 
a Pedagogic-
kou fakultu 
UK v oboru 
francouzšti-
na - výtvar-
ná výchova. 
P r a c o v a l a 
několik let 

jako učitelka francouzštiny a výtvar-
né výchovy na gymnáziu, jako lek-
torka na jazykové škole, v reklamní 
agentuře... V únoru 2011 se stala ře-
ditelkou Francouzsko - české akade-
mie. Dotazník TL vyplnila Mgr. Zu-
zana Šmídová.
Děvčata sní o různých povoláních. O 
jakém jste snila Vy?
Chtěla jsem být malířkou. Jako dítě jsem 
neustále kreslila a malovala.
Jak jste na tom s malováním nyní?
Těším se, když se mi podaří postavit 
před prázdné plátno a mám před sebou 
celý den na malování. Bohužel takových 
dnů ale moc není.
Vedete akademii, v jejíž činnosti domi-
nuje hudba. Hrajete sama na nějaký 
nástroj?
Dvaadvacet let jsem hrála amatérsky 
na klavír. Koncertně jsem vystupovala 
s komorním triem konzervatoře Jana 
Deyla.
Který hudební skladatel je Váš nejob-
líbenější?
Je těžké jmenovat jednoho. Mozart, Ver-
di, Dvořák, Chopin. V šestnácti letech 
jsem se zamilovala do Händela a jeho 
Mesiáše...
Oblíbený autor, kniha?
Z časových důvodů čtu nyní méně, pře-
važuje literatura o výtvarném umění. 

Čtenářský zážitek starý několik měsíců 
- Michal Ajvaz: Cesta na jih.
Kniha, nebo televize?
Určitě kniha nebo časopis.  
Jak odpočíváte?
Odpočívám se svou rodinou, hraji se sy-
nem fotbal (prý ho ale neumím), tenis, 
anebo si jednoduše lehnu a spím.
Zuzana v kuchyni?
Vařím ráda, pokud nemusím vařit rutin-
ně, každodenně. To mne vysiluje, ale jíst 
se musí...
Kdo Vás naučil vařit?
Babička. Nikdy nevařila podle recep-
tů, ale vždycky mi ukázala, jakou hro-
mádku asi je potřeba udělat z mouky a 
jakou hromádku cukru atd. Vařím pod-
le ní stále.
Co Vám udělá radost?
Velkou radost mám, když vidím, že můj 
syn je radostí bez sebe.
Bude výtvarníkem, hudebníkem, fot-
balistou nebo...?
Vincent miluje vše, co je spojené s tech-
nikou a armádou. Miluje píseň od Kaš-
párka v rohlíku „Strejda Jára, ten se má, 
jezdí s popelářema…“
Co Vás v Telči příjemně překvapilo?
To, že mi stále více připomíná rodnou 
Kutnou Horu. V zimě tím, když jsem 
viděla bruslit na udržovaném okruhu v 
centru města děti a jejich rodiče. To mi 
přišlo skvělé.
A nepříjemně?
O nepříjemných věcech nevím, doufám, 
že mne žádné nepotkají, že je v Telči ne-
máte.
Na co se zeptáte TL? 
Nevím, na co se zeptat, ale vyjádřila 
bych spíše obdiv a poklonu za to, že 
TL se opravdu zajímají o dění v Telči 
a jsou zábavným a smysluplným čte-
ním.                                               (z)

Najdete v městské knihovně

72 jmen české historie
Titul knihy musí zaujmout každého zájemce o historii. Proč 72 
jmen? A když knihu otevře, položí si otázku druhou. Proč vedle 
Kosmase, Karla IV., Jana Husa a dalších Jan Tesánek, Martin 
A. David a August Corda? Vždyť ty druhé zná málokdo. Od-
pověď?
Když v roce 1891 naši předci slavnostně otevírali novo-
stavbu dnešního Národního muzea na Václavském náměstí, 
vyčlenili část fasády k připomenutí 72 osobností, které se 
zapsaly do historie české vědy. Jejich jména zapsali zprvu 
na betonové, později žulové desky. Autor, Maxmilián Petřík, 
nám v knize předkládá podrobné životopisy zmíněných 72 
velkých Čechů.

Najdeme mezi nimi někoho z regionu, bude asi třetí otázka 
zvědavého čtenáře. A tak pro mnohé bude překvapením, že 
pocty být zapsán na budově Muzea království českého se do-
stalo také Vilému Slavatovi a Tomáši Pešinovi z Čechorodu. 
První byl majitel telčského panství a druhý, syn řezníka z Po-
čátek a jinak přední česko - moravský historik, měl k Telči 
velmi blízko. Prokazatelně zde třeba navštěvoval svého pří-
tele, Bohuslava Balbína, za jeho zdejšího pobytu v jezuitské 
koleji.
Výběr jmen velkých Čechů na budově muzea také dokazuje 
záviděníhodná tolerantnost konce 19. století. Jak v nazírání 
na vyznání, národnost či postavení. Jsou zde jezuité i podo-
bojí, šlechtici vedle lidí nejobyčejnějšího původu, německy 
mluvící i zapřísáhlí Češi. Všichni s jedním společným jme-
novatelem. Pracovali ve prospěch národa.
Zajímavou publikaci najdete v městské knihovně.            (z)
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je

vydán samostatný tisk 
Telčské léto 2011.

Koncert
13. 6. 19.30                            sál DPS
Koncert Jana Zemena (violoncello) a Pe-
try Poláčkové (kytara)

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Na Posvátné 29
Po – Čt 15.00 – 19.00 hod. (klub)
 7. 6.  17.00 film Katka
14. 6.   Provázkové koule – nenuď  
   se a pojď vyrábět
22.  6. 17.00 Beseda o drogách
30. 6.   Vítáme prázdniny

Klub důchodců
 v budově polikliniky
Pondělí – 9.00 hod. kroužek vzdělávací
Každé první pondělí v měsíci v 15 hod. 
vyšívání horáckého kroje
Úterý 14.00 hod. kroužek ručních prací
Středa 14.00 hod. trénink paměti
Čtvrtek 9.00 hod. rekondiční cvičení
 14.00 hod. dramatický kroužek
Pátek  turistický kroužek – podle dohody 
s vedoucí pí M. Zapletalovou

Krteček
Klub maminek Telč
Každé úterý od 9 do 12 hodin na Domě 
dětí a mládeže je volně otevřený pro 
maminky (tatínky, babičky) s malými 
dětmi

Klub Děti v akci
V úterý v 16.15 hodin v tělocvičně ZŠ 
Masarykova, program pro děti a mládež
Šeniglová Renata

Dům dětí a mládeže
17. 6. 10.00 a 15.00                   DDM
Alenka a dva šašci
divadelní představení
25. 6. 17.00                         sokolovna
Čert a Káča
divadelní představení

Chovatelé
12. 6. 7 – 11 hod.             areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva 
– výkup kožek

Poctivý nálezce
Chtěl bych poděkovat panu Vlastimilu 
Havlíkovi z Myslůvky za nález a pře-
devším vrácení peněženky, kterou jsem 
svojí nepozorností 30. 4. 2011 ztratil na 
parkovišti u supermarketu na Dačické 
ulici v Telči. Opomenu-li hotovost, svým 
činem mi ušetřil nemalé starosti a čas s 
vyřizováním některých dokladů.
Velmi oceňuji takovéto chování a jsem 
upřímně potěšen, že se v této mravně 
upadající společnosti najde člověk cha-
rakterní a poctivý. Děkuji.

Vlastislav Bártů, Částkovice

14 771 Kč proti rakovině
11. května proběhl 15. ročník celorepub-
likové akce Květinový den proti rakovi-
ně. Sbírku formou zakoupení kytičky za 
jakoukoliv částku organizuje Liga proti 
rakovině v Praze. V Telči vybralo ně-
kolik skupin děvčat ze Základní školy v 
Masarykově ulici 14 771 Kč!
Kdo prodával kytičky proti rakovině:
Marie Dolská, Simona Michálková, 
Kristýna Ratkovská, Veronica Ficová, 
Radka Lupačová, Kristýna Pernicová, 
Kateřina Janoušková, Pavlína Špačková, 
Michaela Svobodová a Ludmila Vítů. 

V letošním roce bylo cílem sbírky infor-
movat veřejnost o možnostech aktivní 
nádorové prevence, protože stále platí, 
že rakovina odhalená v časném stadiu 
vzniku je léčitelná. 
Skvělý výsledek sbírky je zásluhou děv-
čat, která kytičky prodávala a také vede-
ní školy, které jim účast na sbírce umož-
nilo.          Podle zprávy Aleny Polákové

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Jakub Brtník, Staré Město
Alžběta Tůmová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Ing. Miroslav Filipec, Chroustov
 a Ing. Eva Zídková, Hostětice
Ondřej Kudrnáč, Radostná pod Kozá-
kovem
 a Jaroslava Hradecká, Radostná pod  
 Kozákovem
Jaroslav Trojan, Telč
 a Soňa Šindlerová, Telč
Libor Beneš, Sedlejov
 a Pavla Budková, Mrákotín
Ondřej Kudlík, Telč
 a Hana Žampová, Telč
Roman Libal, Ústí nad Labem
 a Blanka Holubová, Ústí nad Labem
Petr Mach, Třebíč
 a Lucie Kaňková, Třebíč
Radek Kacetl, Dačice
 a Jana Irhová, Telč

Opustili nás
Josef Vyhlídal, Staré Město 62 let
Justína Hiňarová, Štěpnice 67 let
Zdenka Doležalová, Staré Město 82 let
Vlasta Dospíšilová, Podolí 79 let
Marie Nosková, Štěpnice 97 let
Ludmila Nováková, Štěpnice 89 let

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

Bohoslužby
Římskokatolické
 4. 6. so 18.00 sv. Jakub
 5. 6. ne 7.30 sv. Jakub
   9.00 sv. Jakub
   10.30 Matka Boží
 11. 6. so 18.00 sv. Jakub
 12. 6. ne 7.30 sv. Jakub
   9.00 sv. Jakub
   10.30 Matka Boží
 18. 6. so 18.00 sv. Jakub
 19. 6. ne 7.30 sv. Jakub 
   9.00 sv. Jakub
   10.30 Matka Boží
 25. 6. so 18.00 Matka Boží
 26. 6. ne 7.30 sv. Jakub
   9.00 sv. Jakub
 29. 6. st 18.30 sv. Jakub

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každý čtvrtek v 19.00 hod. setkání nad 
Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185
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Co právě čtu
z městské knihovny

Jana Matoušková,
prima GOB, 12 let

Karel May:
Vinnetou I.

Tato kniha 
si mi velmi 
líbila. První 
dvě kapitoly 
jsou nudněj-
ší, ale když 
se dostanete 
dále, nemů-
žete pře-
stat. Knihu 
v y p r á v í 
spisovatel, 
poprvé při-

jede na Divoký západ, zprvu ho považují 
za greenhorna, ale později se spřátelí s 
Vinnetouem a stane se slavným mužem 
prérie.
Máte rádi dobrodružné knihy? Tak to je 
ta pravá pro vás.

Staroměstský rybník bude 
jako nový

Nově na elektroodpad

Kde byly TL?

Staroměstský rybník prochází velkou omlazovací kúrou. Zaslouží si ji. Příští rok mu 
bude 640 let!                                                                                 Foto: Ilona Jeníčková

Ve městě přibyly dva kontejnery na 
drobné elektrozařízení a baterie. Nelze 
však do nich odkládat televize, počíta-
čové monitory, zářivky a žárovky. Jeden 
najdete na sídlišti ve Štěpnici před tamní 
samoobsluhou a druhý na sídlišti Rad-
kovská u kotelny. Kontejnery jsou po-
skytnuty zdarma společností ASEKOL. 
Pravidelný měsíční vývoz kontejnerů 
budou zajišťovat Služby města Jihlavy 
na náklady společnosti ASEKOL.

Foto: František Vítů

I tentokrát prozradíme, kde jsme byli. V Telči! Přesto si myslíme, že pro řadu čtenářů 
nebude zrovna lehký úkol najít objekt na snímku.                       Foto: Ilona Jeníčková


