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Investice za 128 mil. Kč je dokončena

„Nové školy“ budou ještě novější
Přestože jsou prázdniny, v areálu škol v 
Hradecké ulici je pořád živo. Stavební 
práce na dostavbě areálu sice skončily, 
ale nyní se finišuje ve vybavování uče-
ben a sportovní haly. Vše je načasováno 
tak, aby v polovině srpna bylo hotovo a 
přístavbu si mohli převzít učitelé pro pří-
pravu nového školního roku.

pro 1. stupeň. Samozřejmostí je i zázemí 
pro vyučující, šatny a sociální zázemí.
Dominantou přístavby je samozřejmě spor-
tovní hala. Ta bude sloužit pro tělesnou vý-
chovu jak základní škole, tak i gymnaziál-
ním a odborným třídám střední školy. Hala 
má parametry pro všechny míčové sporty, 
a tak věřím, že její otevření přivítají aktiv-
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Stará Říše

                                               Foto: Ilona Jeníčková
Jedna z největších investičních akcí měs-
ta za poslední dobu tak spěje ke zdárné-
mu konci. V rámci stavební části projek-
tu byla zmodernizována část stávající 
přístavby, ve které najdou odpovídající 
zázemí speciální třídy. Nově vybudovaná 
část učeben pak bude sloužit výuce jazy-
ků, počítačů a budou zde i kmenové třídy 

Sobota 20. srpna od 9 do 12 hodin

Den otevřených dveří
Přístavba ZŠ v Hradecké ulici a nová sportovní hala

ní sportovci z regionu, ale třeba i budoucí 
studenti Masarykovy univerzity.
„Nové školy“ budou po padesátipěti le-
tech ještě novější!

Neméně důležité je i dobudování tech-
nického zázemí areálu včetně nových 
parkovacích míst, osvětlení celého areá-
lu, mobiliáře a zeleně. 

Financování celého projektu ve výši 128 
milionů korun bylo řešeno několika zdroji. 
Tím největším je evropská a státní dotace 
z Regionálního operačního programu ve 
výši 83 milionů korun. Částkou necelých 
pět milionů korun přispěl kraj Vysočina. 
Zbývající část ve výši 40 milionů korun 
investuje město. Náklady na stavební část 
se pohybují kolem 120 milionů korun, za 
8 milionů se pořídí vybavení. 
Přístavba areálu byla vyprojektována jih-
lavským ateliérem PENTA. Dodavatelem 
stavební části projektu bylo sdružení pod 
vedením firmy PODZIMEK a synové z
Třeště. A dodavatelem kompletního vyba-
vení je firma EXBYDO z Pelhřimova. Inže-
nýrskou činnost pro město zajišťoval Ing. 
arch. Jiří Ondráček. Všem jim patří velké 
poděkování za kvalitní odvedenou práci.
A na závěr bych chtěl uvést tři důležitá data 
– na pátek 19. srpna plánujeme slavnostní 
otevření nové přístavby. V sobotu 20. srpna 
bychom rádi ukázali v rámci Dne otevřených 
dveří celou přístavbu veřejnosti. Věřím, že si 
cestu do „nové školy“ najdou jak její budou-
cí žáci a jejich rodiče, tak i široká veřejnost. 
A 1. září v nové přístavbě zahájí žáci ZŠ Hra-
decká nový školní rok.            Roman Fabeš
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Z jednání rady města
16. schůze - 8. června
- RM schválila opatření rady města č. 
1/2011 „Řád veřejných pohřebišť“.
- RM schválila ZUŠ Telč posílení zdrojů 
na krytí oprav a údržby majetku ve vlast-
nictví zřizovatele ve výši 65 000 Kč.
- RM vzala na vědomí přijetí účelových 
finančních darů Domovem pro seniory
Telč a schválila jejich čerpání.
- RM schválila udělení výjimky z počtu 
dětí pro školní rok 2011/2012 ve třídách 
1 až 5 Mateřské školy Telč, Komenského 
ulice na počet 28.
- RM rozhodla, že vítězem výběrového 
řízení na veřejnou zakázku „Dodávka 
prezentační a výpočetní techniky a sou-
visejících služeb“ je společnost T-E-V 
Pardubice.
- RM schválila podporu projektu o.s. 
C.A.F.E., podávaného v rámci výzvy 
kraje Vysočina na podporu sociální inte-
grace příslušníků romských lokalit.
17. schůze - 29. června
- RM schválila vyhlášení následujících 
veřejných zakázek a jmenovala komise 
pro jejich hodnocení: „Kulturní dům 
Studnice a Zvýšení bezpečnosti podél 
komunikace I/23 – II. etapa“.
- RM schválila udělení výjimky obecně 
závazné vyhlášky o zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku agen-
tuře ArtTriton Praha na pořádání akce 
Klasika pod hvězdami – NABUCCO 
2011 od soboty 23. 7. od 8 hod. s ukon-
čením v 5 hod. následujícího dne.
- RM vzala na vědomí informaci o koná-
ní Horáckého jarmarku v Telči 16. 7. na 
náměstí Zachariáše z Hradce.
- RM schválila uzavření Dohody o spo-
lupráci při pořádání akce Prázdniny v 
Telči 2011.
- RM schválila dle zákona o veterinární 
péči místa, na kterých lze konat trhy ur-
čené k prodeji zvířat a živočišných pro-
duktů: budova č.p. 3 v Jihlavské ulici 
a s ní související pozemky (areál cho-
vatelů).
- RM svěřila rozhodování o uzavírání 
smluv o výpůjčce nebo nájmu umělec-
kých předmětů vystavovaných v Měst-
ské galerii Hasičský dům místostarostce 
Haně Müllerové.

Veřejné projednání nového územního plánu Telče
Veřejné projednání nového územního plánu Telče s odborným výkla-
dem se uskuteční v pondělí 15. srpna v 16 hodin v obřadní síni MěÚ 
Telč. Návrh územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí na 
odboru rozvoje a územního plánování (pořizovatel) a je zveřejněn na 
internetových stránkách města Telče (www.telc-etc.cz - Městský úřad/
Odbor rozvoje a územního plánování/Územní plánování/návrh ÚP 
Telč pro veřejné projednání).  Každý zájemce má možnost ve lhůtě od 
vystavení návrhu až nejpozději při veřejném projednání uplatnit své 
připomínky, případně námitky, jak je stanoveno stavebním zákonem. 

Vladimír Švec, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování MěÚ Telč

Ve středu 22. června se v zasedací míst-
nosti přístavby Základní školy v Masa-
rykově ulici uskutečnilo 5. zasedání za-
stupitelstva města, kterého se zúčastnilo 
jeho 20 členů. Omluven byl pouze Miloš 
Vystrčil.
Jedním z hlavních bodů programu bylo 
schválení financí na rozšíření kamerové-
ho systému ve městě, na který se poda-
řilo získat od kraje Vysočina dotaci ve 
výši 81% nákladů, což představuje část-
ku 228 tis. Kč. Kamerový systém, který 
byl za přispění dotace od kraje Vysoči-
na vybudovaný již v roce 2009 a který 
byl v roce 2010 posílen o další kamero-
vé body, tak bude rozšířen i v letošním 
roce. Pro rok 2011 je připravováno pro-
pojení kamerového systému na obvodní 
oddělení Policie ČR v Telči a umístění 
kamerového bodu na objekt ubytovny 
„Domeček“ (pohled na areál zimního 
stadionu). Jako většina dotačních pro-
jektů musí být i tento projekt nejdříve 
realizován a dotace bude poskytnuta až 

Filatelisté budou
vystavovat v Rakousku
Na sobotu 1. října připravují telčští fi-
latelisté, společně s kolegy z Gros-Si-
eghartsu, výstavu poštovních známek. 
TL o tom informoval předseda telčského 
spolku Bohuslav Makovička: „Výstava 
se bude konat v Městském sále v Gros-
-Sieghartsu a vedle poštovních známek 
budou také vystaveny historické poštovní 
dokumenty a pohlednice ze sbírek sběra-
telů na obou stranách hranice se vztahem 
k městům obou pořadatelů,“ upřesnil B. 
Makovička.
Rakušané připravují k výstavě příleži-
tostné razítko a dokonce vydání poštovní 
známky. Výstava se bude konat bohužel 
jen jeden den, v sobotu 1. října od 9 do 
15 hodin.

Konzultační den 
rady města

středa 10. srpna
  15,00 - 17,00 hod.

doporučujeme se předem 
objednat v sekretariátu MěÚ

CLiCK - nová služba 
nejen pro turisty
V současné době je nejenom pro turisty 
připravená mobilní aplikace s názvem 
CLiCK, která nabídne návštěvníkovi 
města či infocentra během chvilky kom-
pletní servis a všechny potřebné infor-
mace o městě, navíc zcela bezplatně. 
K lokálnímu stažení aplikace potřebuje 
zájemce pouze svůj mobilní telefon, na 
kterém si zapne přenos bluetooth, dal-
ší postup již zajistí instalovaný vysílač 
sám. Mobilní aplikace je k dispozici ne-
přetržitě, stažení je možné před i v In-
formačním centru podle jednoduchého 
návodu.
Tento projekt podpořil kraj Vysočina.
Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury

5. zasedání zastupitelstva města

Kamerový systém ve městě bude rozšířen
následně. Rozpočtové opatření, které 
umožní realizaci tohoto projektu, bylo 
zastupitelstvem města schváleno.
Dalšími body programu byla noveliza-
ce obecně závazné vyhlášky o místním 
poplatku za provozovaný výherní hrací 
přístroj a jiné technické zařízení a roz-
počtová opatření, kterými došlo ke změ-
ně schváleného rozpočtu města.
Na tomto zasedání zastupitelé dále pro-
jednávali závěrečné účty, zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření za rok 
2010 dobrovolných svazků obcí České 
dědictví UNESCO, Česká inspirace, 
Mikroregionu Telčsko, Svazku obcí Že-
leznice Kostelec-Slavonice a Svazu vo-
dovodů a kanalizací Jihlavsko, jichž je 
město Telč členem.
Oficiální zápis ze zasedání zastupitel-
stva města je zveřejněn na úřední desce 
v podloubí radnice, internetových strán-
kách města a je k nahlédnutí i na měst-
ském úřadě.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ
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Štěpnice: Dlouho nebylo jasné, zda se dočkáme i nového povrchu státní silnice měs-
tem. Teď konečně přišla dobrá zpráva. Ano! Více v příspěvku starosty města na této 
straně.                                                                                           Foto: Ilona Jeníčková

Radosti a starosti telčského starosty

www.telc-etc.cz

ŘSD zahájí práce ve Štěpnici
Věřím, že přes všechny stížnosti na ob-
jížďku a technické problémy při reali-
zaci kanalizace a vodovodu ve Štěpnici 
bude tato zpráva povzbuzením nejen pro 
všechny obyvatele dotčených ulic, ale i 
pro všechny ostatní, kterých se rozsáhlá 
investiční akce dotýká. 

Konečně se podařilo dokončit všechny 
administrativní kroky kolem výběrového 
řízení a je známa firma, která bude pro
Ředitelství silnic a dálnic opravu povr-
chu průtahu silnice I/23 Telčí realizo-
vat. Tou firmou je COLAS. Po firmách
OUTULNÝ, která realizuje kanalizaci a 
část vodovodu, firmě VHS BOHEMIA,
potažmo K STAV, kteří realizují zbytek 
vodovodů, a firmě SATES a SETO, kte-
rá dělá chodníky a veřejné osvětlení, je 
to další firma „do party“ těch, kteří dají
těmto ulicím novou podobu. Nebylo 
jednoduché zajistit jak všechny finanční
prostředky, tak i technicky zkoordinovat 
činnost všech firem. K dnešnímu dni se
ale snad dá říci, že je vše sladěno a na-
staveno tak, aby byly všechny práce re-
alizovány v co nejkratším čase, ale i v 
odpovídající kvalitě.
Práce na kanalizaci a vodovodu by měly 
pokračovat následovně: V současné době 
jsou tyto sítě dokončovány na Oldřicho-
vě náměstí a po jejich dokončení se bude 
pokračovat kanalizací v ulici Na Posvát-
né, kde je již hotov vodovod. Práce na po-
vrchu silnice budou postupně po úsecích 
probíhat od křižovatky s ulicí Jihlavská 

směrem do Štěpnice. Jakmile budou po-
loženy obrubníky kolem silnice, bude se 
návazně pracovat na pokládce veřejného 
osvětlení a dláždění chodníků.
Pokud bude průjezdný most přes Telč-
ský potok, bude realizována i část ulice k 
Oldřichovu náměstí. Na počátku září se 
ale začnou práce na jeho rekonstrukci, a 

tím bude most zcela neprůjezdný. Celá 
oblast Oldřichova náměstí tak bude opět 
na nějakou dobu přístupná pouze přes 
Markova Humna. Pokud ale vše půjde 
podle plánu, postupně bude do provozu 
předávána Štěpnická ulice a Oldřichovo 
náměstí. A jakmile bude hotova alespoň 
část kanalizace v ulici Na Posvátné, za-
čnou práce na povrchu silnice a na chod-
nících i tam.
V době, kdy tyto řádky píši, ještě nejsou 
úplně doladěny přesné časové harmono-
gramy. Samozřejmě vše bude záležet i 
na počasí a dalších okolnostech. Snahou 
všech ale je, aby se v letošním roce udě-
laly všechny práce vyžadující kompletní 
uzavírku Štěpnice. Oprava silnice I/23 
pak bude pokračovat i v příštím roce, a 
to ulicí Slavatovská až ke křižovatce u 
výjezdu z města a ulicí Třebíčská až na 
hranice města. Tyto práce však už budou 
řešeny dílčími uzavírkami.

Roman Fabeš

Policie apeluje
Především seniorům je určena výzva 
vedoucího oddělení telčské policie Lu-
boše Pavlíka, aby si do domů a bytů ne-
pouštěli žádné osoby, které se pokouší 
pod různými záminkami do jejich obyd-
lí vniknout. V současné době nejčastě-
ji používají záminky nabídek nových 
distributorů energií, vrácení přeplatků 
či naopak nedoplatků za energie, před-
stírají poruchy vozidel a nabízí různé 
zboží k prodeji. 

Dozor veřejného pořádku

MěÚ Telč - 607 670 352

Miloš Vystrčil:

Svazek má koleje 
pod kontrolou 
O tlaku senátora Miloše Vystrčila, jinak 
také předsedy svazku obcí Železnice 
Kostelec - Slavonice, na drážní orga-
nizace k odstranění závad na kolejišti 
zdejší tratě, které byly na počátku roku 
zmiňovány v různých reportážích a tele-
vizních zprávách, jsme několikrát psali. 
K problému, který se maximálně dotý-
kal cestující veřejnosti, se Miloš Vystrčil 
aktuálně vyjádřil před uzávěrkou tohoto 
čísla: „Mám písemně potvrzeno od ře-
ditele Správy dopravních cest Jihlava 
Ing. Pavla Šprdlíka, že všechny zmiňo-
vané závady byly ve stanoveném termínu 
30. června odstraněny. Navíc mě ředi-
tel Šprdlík informoval, že pro údržbu a 
opravy trati obdrželo jeho pracoviště 
další mimořádnou dotaci. Ředitel Šprd-
lík doslova napsal, že mě ubezpečuje, že 
trať Kostelec - Slavonice je bezpečná a 
provozuschopná pro drážní dopravu,“ 
dodal Miloš Vystrčil.                           (z)

Nezaměstnanost červen
Město Telč 9,5
ČR 8,1
Oblast Telč 9,2
Okres Jihlava 7,3
Kraj Vysočina 8,1
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K mnohým z vás dolehly v poslední 
době zprávy o změnách, kterými prochá-
zí Vzdělávací a konferenční centrum Mi-
nisterstva školství na náměstí Jana Ky-
pty. Pro TL je podrobně vysvětluje Ing. 
Marie Tripalová, ředitelka VKC:
Pro rychlejší orientaci jen připomenu, že 
Vzdělávací centrum, které sídlí v Konvik-
tu svatých Andělů, bylo zřízeno Minis-
terstvem školství v roce 2002 jako jeho 
přímo řízená organizace. Záměrem mi-
nisterstva bylo využít tento objekt přede-
vším pro vzdělávání vlastních úředníků, 
pracovníků škol a školských zařízení.

příkazu ministra Josefa Dobeše došlo k 
1. červenci 2011 ke sloučení tří přímo 
řízených organizací MŠMT – Národní-
ho institutu pro další vzdělávání Praha 
(NIDV), Vzdělávacího a konferenčního 
centra Telč a Učebního střediska Richt-
rovy boudy. Nástupnickou organizací 
se stal Národní institut pro další vzdě-
lávání Praha.
Co z této nové situace vyplynulo pro 
Vzdělávací a konferenční centrum? Kro-
mě „viditelných“ změn v počtu a struk-
tuře zaměstnanců došlo ke ztrátě právní 
subjektivity. Vzdělávací centrum se sta-

Pro TL odpovídá ředitelka Marie Tripalová

Jak je to se Vzdělávacím centrem?

Kromě zajištění služeb pro akce pořá-
dané ministerstvem připravuje Vzdě-
lávací centrum také vlastní vzdělávací 
programy a nabízí své služby i jiným, 
„neškolským“ subjektům. Celoročně zde 
probíhají různé konference a semináře a 
jednají zástupci nejrůznějších domácích 
i zahraničních firem. V létě je Konvikt
vyhledávaným místem pro rekreace a 
svatební hostiny.
V loňském roce bylo Vzdělávací a kon-
ferenční centrum zařazeno do optima-
lizačního programu vlády, jehož cílem 
je snížit počet přímo řízených organi-
zací Ministerstva školství. Na základě 

lo součástí „velké pražské organizace“, 
bylo včleněno do organizační struktury 
NIDV jako účelové zařízení. Pozitivním 
výsledkem slučování by mohlo být rozší-
ření nabídky Vzdělávacího centra o pro-
gramy připravované pro ředitele a učite-
le základních a středních škol, neboť to 
je hlavní poslání Národního institutu pro 
další vzdělávání. Vzhledem k tomu, že 
NIDV připravuje celou řadu projektů fi-
nancovaných z ESF, je více než pravdě-
podobné, že některé z nich budou rovněž 
realizovány v  Telči. To, zda přinese op-
timalizace také předpokládané úspory, se 
domnívám, že ukáže čas.                    mt

Aktuálně z VKC

Vzdělávají se učitelé a 
pracovníci infocenter
Na jiném místě přinášíme podrobné in-
formace o organizačních změnách, kte-
rými v současné době prochází Vzdělá-
vací a konferenční centrum na náměstí 
Jana Kypty. Administrativní a organizač-
ní změny se ale nijak nedotýkají vzdě-
lávacích programů, do kterých se VKC 
před časem zapojilo. TL to potvrdila ře-
ditelka VKC Ing. Marie Tripalová: „V 
současné době u nás běží dva grantové 
projekty zprostředkované krajem Vyso-
čina. První je určen pro ředitele základ-
ních uměleckých škol v kraji. Zapojilo 
se do něj 38 pedagogů z 19 základních 
uměleckých škol. Kromě vzdělávání za-
měřeného na zvýšení kompetencí v ob-
lasti řídící a personální politiky absolvují 
účastníci projektu také několik stáží na 
českých konzervatořích a jiných umělec-
kých školách.
Druhý projekt je určen pracovníkům 
působícím v cestovního ruchu. Do pro-
jektu, jehož jedním z partnerů je Město 
Telč, se zapojilo dvacet pracovníků in-
formačních center a kulturních zařízení 
městských úřadů kraje Vysočina. Po jeho 
skončení a ověření se stane součástí na-
bídky dalšího vzdělávání pro tuto oblast 
zaměstnanců v  celé ČR.“                   mt

Více informací o Vzdělávacím a kon-
ferenčním centru, stejně jako podrob-
nosti o jednotlivých grantových pro-
jektech na www.vkc-telc.cz

Foto: Ilona Jeníčková

Na kole dětem Vysočinou
s Josefem Zimovčákem

Sobota 10. září v 10 hod. na náměstí Zachariáše z Hradce
Telč - Sedlejov - Brtnice - Jihlava - Batelov - Třešť - Růžená - Roštejn - Telč
Výtěžek z akce bude věnován na podporu onkologicky nemocným dětem

a pediatrickému oddělení Nemocnice Jihlava
Pořádá: AK COURTON s Nadačním fondem Na kole dětem

Více v zářijových TL

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 16. 8. IV. 18. 8.
III. 17. 8. V. 19. 8.
Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Rad-
kovská a Špitální, II – ulice 28. října u 
lávky přes Svatojánský potok, III – Po-
dolí – křižovatka ulic Maškova a Slavíč-
kova u viaduktu, IV – Štěpnice I. – kři-
žovatka ulic Na Posvátné a Květinové, V 
– Štěpnice II. – u garáží

TL 8/2011 - Vydává měsíčně Město Telč, náměstí 
Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel. 567 
112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc-etc.cz, IČ: 
00286745. Nevyžádané rukopisy se nevrací.
Redakce: O. Zadražil (vedoucí), M. Horáková, I. 
Jeníčková, 
K/3707591, 21. 3. 1991 OkÚ Ji
Oldřich Houdek tiskárna 11-029

Uzávěrka příštího čísla
18. srpna
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Dvůr Základní umělecké školy. Tudy se budeme chodit „bát“ do telčského podzemí.
Foto: Ilona Jeníčková

Z programu Ministerstva kultury
Budou opraveny další 
památky v regionu 
Ministerstvo kultury ČR připravilo pro 
rok 2011 opět dotační program „Pod-
pora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou pů-
sobností“. Finanční prostředky v tomto 
programu jsou určeny na zachování a 
obnovu nemovitých kulturních památek, 
které se nacházejí mimo památkové re-
zervace a zóny, nejsou národními kultur-
ními památkami a nejsou ve vlastnictví 
České republiky. Žadatelem o poskytnu-
tí příspěvku může být vlastník kulturní 
památky, která se nachází ve správním 
území obce s rozšířenou působností 
Telč. Uzávěrka příjmu žádostí byla 30. 
dubna 2011. Výše kvóty (dotace) pro 
celé správní území Telče byla pro letoš-
ní rok 827 tis. Kč. Administraci progra-
mu zajišťuje odbor rozvoje a územního 
plánování Městského úřadu Telč. Jako 
poradní orgán rady města pro hodnoce-
ní programu byla zřízena komise státní 
památkové péče.
RM schválila 25. května rozdělení pro-
středků jednotlivým žadatelům. Podpoře-
na bude oprava fasády kostela ve Staré 
Říši, obnova střešního pláště kaple P. 
Marie v Krasonicích, rekonstrukce stře-
chy sokolovny v Telči, restaurování bo-
žích muk v Krasonicích, výměna oken v 
hostinci U Lva v Nové Říši a restaurování 
žulového kříže v Kostelní Myslové.

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Otevírá se
kostel sv. Ducha
Kostel sv. Ducha bude v hlavní turistické 
sezóně zpřístupněn volně veřejnosti i ná-
vštěvníkům města lákavým průchodem z 
věže sv. Ducha.
K dispozici je i prezentační materiál, kte-
rý byl vytvořen v rámci realizace projektu 
„Zachování odkazu památek reformace a 
jejich zpřístupnění široké veřejnosti“.
Otevírací doba je shodná s otevírací do-
bou věže sv. Ducha (denně 10 – 12, 13 
– 17 hod. mimo pondělí.

Doc. PhDr. Eva Melmuková

125 let muzea v Telči
Zcela nová expozice

v areálu Státního zámku.

V poslední zveřejněné výzvě Regionál-
ního operačního programu, která byla ur-
čena projektům na rozvoj cestovního ru-
chu, měla Telč hned dvě želízka v ohni. 
Investor projektu Panského dvora podal 
žádost o dotaci na první etapu revitaliza-
ce tohoto areálu. Ta se týkala objektů ko-
lem dvora a jejich využití pro vzdělávací 
a volnočasové aktivity pro děti a mládež. 
Bohužel, tento projekt neuspěl.
Lépe dopadlo město, které se o peníze 
ucházelo projektem zpřístupnění čás-
ti telčského podzemí. Tento projekt byl 
hodnocen velmi dobře a získal dotaci ve 
výši více než 11 milionů korun. 

Kde se krásně bát? V telčském podzemí s Bílou paní

Zpřístupníme podzemí!

Možná si někdo řekne, proč právě podze-
mí? Myslím, že odpověď je jednoduchá. 
Telč nabízí spoustu zajímavých expozic, 
má zámek s několika prohlídkovými tra-
sami a spoustu kulturních akcí. Ale chybí 
něco s trochou adrenalinu. A podle sta-
tistik je jasně vidět, že právě takové ex-
pozice v současné době lidé vyhledávají. 
Příští rok ji Telč nabídne.
Telčské podzemí je hodně zvláštní. Na 
jedné straně jsou to rozsáhlé vzájem-
ně propojené prostory téměř pod všemi 
domy na náměstí a pod zámkem. Kdo 
měl možnost bludištěm chodeb projít, 
dá mi určitě za pravdu, že to je velké 
dobrodružství. Na straně druhé ale celé 
podzemí díky stavebním zásahům úpl-
ně ztratilo historickou podobu. Vzhle-
dem k tomu, že docházelo ke statickým 
problémům budov, byly do podzemí na 

přelomu šedesátých a sedmdesátých let 
nality tuny betonu. Statika se vyřešila, 
z klenutých chodeb se však z velké části 
staly betonové bunkry. I přes tento handi-
cap jsou to ale pořád atraktivní prostory, 
které si zaslouží využití.
V rámci projektu chceme zpřístupnit 
kompletně sklepní prostory pod budo-
vou Základní umělecké školy. Zde budou 
umístěny expozice o historii a současnos-
ti města. Ale úplně jinak, než to znáte z 
jiných míst. Ke slovu zde přijdou moder-
ní technologie – světelné efekty, interak-
tivní prvky, dotykové panely a podobně. 
Nechci víc prozrazovat, to překvapení 

si necháme až na otevření před příští tu-
ristickou sezonou. Návštěvník dostane i 
možnost projít část podzemního labyrin-
tu a vidět i skutečný stav chodeb. 
A to bude i upoutávka do budoucna. Jed-
nak bychom rádi, pokud se dohodneme s 
vlastníky domů a splníme technické para-
metry požární ochrany, zpřístupnili další 
části podzemí pod náměstím. A pak je to 
i na zámku, kde se v úžasném podzemí 
točila spousta pohádek. I zde ale zatím 
brání zpřístupnění přísné bezpečnostní 
předpisy. Takže uvidíme.   Roman Fabeš

Varhanní koncert
ve Velké Lhotě
V tzv. horním kostele Evangelického 
tolerančního areálu ve Velké Lhotě se 
uskuteční v sobotu 13. srpna v 19,30 
varhanní koncert Jitky Čudlé.
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Listovali jsme v ...

naše škola:
Gymnázium Telč
Opět jsme se podívali do školního časo-
pisu studentů telčského gymnázia, který 
v minulém měsíci získal prestižní oce-
nění pro nejlepší školní časopis v kraji 
Vysočina.
V červnovém čísle nás zaujalo:
- reportáž Heleny Vítů a Radima Tichého 
o archeologickém výzkumu ve Staro-
městském rybníku
V Naší škole nám chybělo vážné neváž-
né povídání Tomáše Motyčky, ze které-
ho jsme rádi v těchto místech citovali... 

- seriál Zajímavá povolání, ve kterém 
Petr Kroupa a Lucie Skálová představi-
li pilota vrtulníku Zdravotní záchranné 
služby Vysočiny Stanislava Tarasoviče
- informace Ivany Holcové o nové hře 
divadelního souboru NEGATYV Utope-
nec ve vaně
- a řada dalších příspěvků.
Na příští číslo Naší školy se můžeme tě-
šit až v říjnu.      /z/

Nebojí se Božího hněvu
Policisté pátrají po neznámém pachateli, 
který mezi 31. 5. až 1. 6. odcizil z koste-
líka sv. Jáchyma u Dobré Vody okapové 
svody a poškodil měděný žlab. Způsobil 
škodu za téměř 10 tis. korun.

To nebyl příznivec hokeje
1. června vyjížděli policisté k vyloupené-
mu objektu časomíry na zimním stadionu 
v Telči. Neznámý pachatel zde v době od 
28. května do 31. května vykopnul dveře 
od objektu a odnesl si z něj tři koloběžky v 
hodnotě 6 tis. Kč. Poškozením dveří způ-
sobil další škodu asi za 1,5 tis. Kč. Dvě z 
těchto koloběžek se podařilo vypátrat!

Nafta láká
Policisté pátrají po neznámém pachateli, 
který v noci ze 4. na 5. června odčerpal 
1020 litrů motorové nafty ze dvou zapar-
kovaných nákladních vozidel ve Slava-
tovské ulici. Celkově způsobil škodu za 
téměř 40 tis. Kč. Podobný případ se stal 
také 28. června na Kozinci. Ze zaparko-
vané Tatry zde zmizelo asi 100 l nafty.

Chtěl si hrát, nebo žvýkat?
6. června byla oznámena krádež čtyř 
mechanických automatů na žvýkačky 
a drobné hračky, které byly připevněny 
pomocí řetězu a visacího zámku k hro-
mosvodu budovy. Škoda: 15 tis. Kč.

Více škodil, než loupil
7. června řešili policisté vloupání do 
vodárenské čerpací stanice v Sedlejově. 
Neznámý pachatel zde odcizil měděné a 
hliníkové kabely za více než 3 tis. Kč. 
Poškozením zařízení stanice vznikla dal-
ší škoda za 12 tis. Kč.

Oloupil golfisty
9. června došlo na parkovišti u golfo-
vého hřiště Šiškův mlýn ke vloupání do 
několika vozidel. Neznámý pachatel od-
cizil věci za téměř 45 tis. Kč a na třech 
vozidlech způsobil škody za 50 tis. Kč.

Chyba! Peníze byly v ložnici
15. června vyjížděli policisté do Staré 
Říše ke krádeži finanční hotovosti. Ne-
známý pachatel se zde bez užití násilí 
dostal do rodinného domku, kde ze skří-
ně v ložnici odcizil více jak 80 tis. Kč.

Zločinec na železnici
16. června kolem třetí hodiny ranní odci-
zil neznámý pachatel ze železniční trati v 
Telči celkem 36 kusů propojovacích mě-
děných kabelů, které sloužily k zabez-
pečení signalizačního zařízení. Krádeží 
způsobil škodu za více než 32 tis. Kč. 
Současně je podezřelý ze spáchání trest-

HARMONIA LAUDES 
u vás doma!
Ano, je to tak, blíží se okamžik, kdy 
bude uvedeno do prodeje album se vše-
mi skladbami cyklu Songs for God pro-
jektu Harmonia laudes, které zazněly při 
koncertech od Telče až po Velehrad v 
letech 2009 - 2011 a sklidily dlouhotr-
vající potlesk do posledního místa zapl-
něných kostelů. Mimo skladeb Charlese 
Norwella zazní na novém CD i hudba 
Ennio Morriconeho a Adriana Snella. 
Spolu s velkým smíšeným pěveckým 
sborem tvořeným zpěváky ze sborů Mu-
sica animata Třebíč, Santini Telč, Sera-
fín Třebíč Jejkov a smyčcovým orchest-
rem účinkují i členové rockových skupin 
ARCHA a YETTIrock. Nové CD bude 
představeno v rámci koncertu Třebíčské-
ho operního festivalu v sobotu 3. září v 
19 hod. v bazilice sv. Prokopa.
CD bude k dostání od začátku září ob-
jednáním na stránkách www.animata.cz. 
Dary sponzorů a výtěžek z prodeje alba 
bude investován i do přípravy nového 
muzikálu Samson a Dalila.        Podle TZ

Policie ČR Telč informuje
ných činů poškození a ohrožení provozu 
obecně prospěšného zařízení.

Lupič půjde na ryby. S kamerou
18. června přijali policisté oznámení o 
vloupání do objektu ve Staré Říši. Ne-
známý pachatel násilně otevřel dveře a 
odcizil zde uskladněné rybářské potřeby 
a videokameru. Celkově si odnesl věci 
za téměř 13 tis. Kč. 

Pije, týrá matku,
ohrožoval policisty
22. června vyjela policejní hlídka po 
osmé hodině večer do domu v Telči, kde 
bylo oznámeno týrání ženy. Po příjez-
du na místo policisté nalezli na zahradě 
domu plačící seniorku, které vyhrožoval 
újmou na zdraví její syn. Osmačtyřice-
tiletého muže nalezli pak v domě pod 
vlivem alkoholu. Když policisté opilé-
ho muže oslovili, nahnul se ke stolu, na 
kterém ležel kuchyňský nůž, a snažil se 
ho uchopit. Policisté okamžitě zasáhli a 
muži nasadili pouta. Při dechové zkouš-
ce mu naměřili hodnotu 3,54 promile al-
koholu. Opilého muže policisté zajistili 
a převezli na protialkoholní záchytnou 
stanici. Dalším šetřením zjistili, že muž 
se ke své matce chová agresivně již delší 
dobu a jeho násilné jednání se stupňuje. 
Policisté muže ze společného obydlí vy-
kázali. Policejní inspektor zahájil úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchá-
ní přečinu týrání osoby žijící ve společ-
ném obydlí.

Výtržník v Horních Dubenkách
24. června zasahovali policisté v  Hor-
ních Dubenkách. Došlo zde k napadení 
dvaapadesátiletého muže druhým mu-
žem, který mu způsobil zranění, poškodil 
hodinky a košili. Útočníka policisté po-
dezírají ze spáchání přečinu výtržnictví.

Ukradl armovací železo
Policisté sdělili podezření ze spáchání 
trestného činu krádeže jednatřicetileté-
mu muži. Ten v Batelovské ulici odcizil 
25. června armovací železo o váze 525 
kg a prodal ho ve sběrných surovinách. 
Způsobil škodu za téměř 8 tis. Kč.

Místo „výdělku“ prodělal
29. června vstoupil neznámý pachatel 
pod záminkou prodeje zboží do domu v 
Zachariášově ulici. Majiteli bytu prodal 
vrtačku a dvoje náramkové hodinky. Při 
platbě poškozený muž ukázal místo ukry-
tí hotovosti. V nestřeženém okamžiku od-
cizil pachatel částku ve výši 7 tis. Kč.

Podle zprávy ved. OO PČR Telč
npor. Bc. Luboše Pavlíka.

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

Luční 625, 588 56 Telč
tel.: 974 266 520

567 243 633, 724 846 692
e-mail: jiooptelc@mvcr.cz
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Bahno usazující se po staletí na dně Staro-
městského rybníka milosrdně překrylo část 
středověké cesty, která nedaleko od kostela 
Panny Marie překračovala Telčský potok – 
přirozenou překážku při průchodu Telčskou 
kotlinou směrem od východu na západ. Bě-
hem archeologického výzkumu se podařilo 
začistit asi stometrový úsek komunikace, 
která je dlážděna kameny sesbíranými v 
okolí lokality. V nivě potoka museli středo-

Srdečné pozdravy ze 13. století, díl I1.

Všechny cesty vedou Staroměstským rybníkem

věcí cestáři nejprve z udusaného jílu navršit 
těleso cesty, které vyčnívalo  nad původní 
nivelitu terénu tak, aby odolávalo každoroč-
ním záplavám. Svrchní část cesty byla poté 
zpevněna kamennými bloky různé velikos-
ti, jež byly do plastického jílu naplocho za-
tlačeny. I přes veškerou snahu kameny po-
skládat tak, aby povrch byl co nejsjízdnější, 
musely sedací partie cestujících na vozech 
s dřevěnými koly nesmírně trpět. Rozhodně 
bylo asi výhodnější z koně či vozu sesed-
nout a jít tento značně „drncající“ úsek pěš-
ky. Hrbolatá stezka, připomínající některé 
úseky současné dálnice D1, však přináší 
nemalou výhodu pro archeology. Při krko-
lomném pohybu po kamenech byly totiž 
poztráceny různé železné předměty, pře-
devším koňské podkovy, ale i čepele nožů 
a tesáků. Podle nich dnes můžeme datovat 
užívání komunikace do období vrcholného 
středověku, přesněji do 13. až 14. století. 
Datování podporují i nálezy získané z vrst-
vy překrývající kamenné dláždění, která 
obsahovala kromě kostí domácích zvířat i 
zlomky keramických nádob, jejichž výroba 
spadá do stejného období. 

Podařilo se nám odhalit jak část východ-
ního úseku cesty směrem k dnešnímu 
vlakovému nádraží, tak i část cesty na zá-
padním břehu potoka, která pokračovala 
již bez kamenného dláždění kolem kos-
tela a pravděpodobně navazovala na sta-
roměstskou Zachariášovu ulici. V údolní 
nivě potoka bylo nutné navršit jílovité 
těleso cesty zpevněné kameny, po tvrdém 
povrchu mimo inundační prostor pokra-

čovali pocestní a obchodníci po neupra-
vovaném terénu, do kterého vyhloubili 
úvozový žlab postupně zanášený spla-
chovými hlínami s obsahem ztrátových 
artefaktů. Výrazné jsou nálezy železných 
podkov s malými hřebíky, zvanými pod-
kováky. Nalézány jsou i součásti oděvů, 
jako např. opaskové přezky, nášivky nebo 
šperk v podobě tzv. esovité záušnice, kte-
ré nosily ženy ve vlasech již ve slovanské 
době, a jejichž výroba končí právě v prv-
ní polovině 13. století. 
Nejzajímavější jsou nálezy mincí, jejichž 
výskyt podél obchodních cest dokládá 
prudce se rozvíjející peněžní směnu ve 
13. století. Zatím nejstarší nalezené mince 
pocházejí pravděpodobně ze ztraceného 
váčku a byly vyraženy v Rakousku v ob-
dobí vlády Leopolda VI. mezi léty 1198 – 
1228. Celkem 4 stříbrné feniky nalezené 
na jednom místě, nalepené na sebe, mají z 
jedné strany vyraženu rozkřídlenou orlici 
a vztyčeného pantera, mezi nimiž je kříž 
na dlouhé žerdi vyrůstající z půlměsíce. 
Drobná platidla nechal razit jeden z nej-
úspěšnějších rakouských vévodů pravdě-

podobně ze štýrského stříbra, jehož objev 
mu umožnil dokončit reformu mince. Bo-
haté příjmy pak Leopold investoval přede-
vším do nákupu statků (hrabství Raabs), 
zakládání měst, jako např. Lávy, Tullnu 
nebo Enže, a diplomatických aktivit. Pa-
rádní kousek se mu podařil, když provdal 
v roce 1225 svou dceru Markétu Baben-
berskou za budoucího německého krále 
Jidřicha VII. Štaufského. Ten si ovšem 
měl vzít dceru Přemysla Otakara I., Anež-
ku Českou, která v té době pobývala na 
rakouském dvoře. Přemyslova reakce na 
sebe nenechala dlouho čekat. Po návratu 
Anežky do Prahy využil český král Leo-
poldovy nepřítomnosti, aby pomstil poha-
nění princezny, a podnikl ozbrojený vpád 
do Rakous. Rakušané se však připravili, 
útok odrazili a boje se v roce 1226 přenes-
ly na Moravu. Dolehly zprávy o některých 
z těchto událostí ve dvacátých letech 13. 
století také do poklidného Starého Města 
u Telče? Mohl je přinést rakouský obchod-
ník putující z kraje Babenberků na sever, 
který mincemi zaplatil za občerstvení či 
nějaké zboží? To se asi nikdy nedozvíme. 
Dnes již jen držíme v rukou malé stříbrné 
svědky obchodních i kulturních kontaktů 
mezi mocnými středoevropskými státy 
– přemyslovskými Čechami a babenber-
ským Rakouskem.  
Počátky vzniku trvalých sídel Starého 
Města i pozdějšího opevněného dvorce 

s věží sv. Ducha zcela jistě souvisí pře-
devším s obchodem těsně spojeným s 
cestami. Dvě hlavní stezky spojující vý-
chod se západem (Telčská cesta) a sever 
s jihem (Humpolecká cesta) se křížily na 
Starém Městě v okolí kostela, pravděpo-
dobně na západním břehu současného 
Staroměstského rybníka. Podél cest za-
kládali první telčští osadníci své vesnice 
a poskytovali obchodníkům servis a ob-
živu. Rozvoj řemesel a zemědělství pak 
stál na počátku vývoje vedoucího k zalo-
žení opevněného města o sto let později.
David Zimola, vedoucí archeologického 

odd. Muzea Vysočiny

Pohled na začišťování středověké cesty.                                        Foto: David Zimola.

Nálezy rakouských feniků.
Foto: Pavla Starůstková.
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Muzeum pro děvčata

Fenomén Barbie
Až do konce srpna je ve výstavní síni telčského 
muzea výstava Fenomén Barbie. Asi nebudeme da-
leko od pravdy, že tentokrát do zdejšího muzea na-
jdou cestu spíš děvčata. Na výstavě části soukromé
Muzeum Vysočiny Telč v areálu státního zámku

sbírky panenek Radky Antoňů budou mít co ob-
divovat! Sbírka čítající asi 300 panenek pochází 
z velké části z pozůstalosti sběratelky z USA. 
Kromě panenek určených na hraní obsahuje také 
originální „kousky“ z různých sběratelských edic 
z let 1987 až 2011.
Muzeum, včetně výstavy, je v srpnu otevřeno 
každý den mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 do 
17 hodin.                                              Podle TZ

Historie bank a spořitelen v Čechách 
a na Moravě

Česko se dozvědělo
o telčských korunách

K 260. výročí 
založení první 
banky na našem
území, Králov-
ské  privilego-
vané úvěrní ban-
ky v Brně, vyšla 
v polovině čer-
vence v naklada-
telství Libri ob-
sáhlá publikace 

Pavla Juříka Historie bank a spořitelen v 
Čechách a na Moravě. I když se všechny 
recenze shodují, že je, jak je u všech 
Juříkových prací pravidlem, napsána čtivě 
a i pro laiky zajímavě, byl by to sotva důvod 
pro to, abychom se o ní zmiňovali v TL. Tím 

Nelekejte se. Starosta Roman Fabeš nejde k lékaři, ale na kontrolní den zateplení hlav-
ní budovy polikliniky v Masarykově ulici. Ta přijde město na téměř 5 mil. Kč.

Foto: Ilona Jeníčková

O kašnách na náměstí by se dala napsat určitě zajímavá studie. Jan Hofbauer ze Slu-
žeb Telč, který je pravidelně čistí, by mohl napsat její smutný závěr. O tom, co všechno 
do nich v současné době také naházíme!                                     Foto: Ilona Jeníčková

Pavel Juřík
HISTORIE

BANK 
A SPOŘITELEN

V ČECHÁCH
A NA MORAVĚ

je skutečnost, že pečlivý autor zaznamenal 
v kapitole Bankovnictví před zánikem 
monarchie ojedinělý počin telčských rad-
ních z roku 1914, kdy v důsledku velkého 
nedostatku drobných kovových platidel 
vydali „městské“ koruny. Ty byly kryty 
Spořitelnou města Telče a po celou dobu 1. 
světové války byly běžným platidlem nejen 
v Telči, ale v celém regionu. O telčských 
korunách jsme podrobně informovali v TL 
12/2008. Teď, díky Pavlu Juříkovi, bude o 
nich vědět celá republika. /z/ 

Kalendář
Jindřicha Bednáře

str. 24
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V rámci srpnových historických slav-
ností (19. a 20.) otevře Městská galerie 
Hasičský dům novou výstavu.
Bez nadsázky se dá psát o překvapení. 
Na návštěvníky bude čekat soubor gra-
fických listů z 30. let 19. století ze sbírek
Oblastní galerie Vysočiny a jedné sou-
kromé sbírky pražského sběratele. Co 
bude v galerii k vidění?
Grafické listy zachycující příjezd císaře
Františka II. do Čech (1833) a koruno-
vaci jeho syna Ferdinanda Dobrotivého 
posledním českým králem (1836). Že 
vás korunovace králů a cesty císařů ne-
zajímají?

Arts&film oživil město
210 filmů z 32 zemí. To je základní bi-
lance 7. ročníku evropského filmového
festivalu filmů o umění Arts&film Telč
2011, který probíhal v našem městě od 
16. do 18. června. 
Nepřekvapí, že největší zastoupení na fes-
tivalu měla česká kinematografie a další
tradiční účastnické země, Slovensko, 
Rakousko, Francie. Pořadatelé ale klad-
ně hovoří o účasti těch méně známých, 
z Pobaltí nebo z Balkánu. Přehledné 
výsledky festivalového klání uvádíme 
na jiném místě. Podstatné je, že festi-
val na počátku nové turistické sezóny 
přivedl do Telče řadu hostů. Nejeden z 
nich v hodnocení náročné akce uváděl, 
že se do města určitě vrátí. Ke zdárné-
mu průběhu přispěl, jako v předešlých 
letech, bohatý doprovodný program, na 
kterém se podílela všechna česká města, 
jejichž památky jsou zapsané na Sezna-
mu kulturního dědictví UNESCO. Vedle 
nich se ve festivalových dnech v Telči 
představila také města České inspirace, 
Mikroregion Telčsko, Česká centrála 
cestovního ruchu a Vysočina Tourism. 
Letos je dobře doplňoval rakouský part-
ner festivalu, region Waldviertel a jeho 
centrum, Waidhofen an der Thaya. 
Na náměstí jsme v těchto dnech mohli 
potkat známé tváře filmového plátna i te-
levizních obrazovek, Jana Budaře, Alenu 
Zárybnickou, Ivetu Toušlovou, Josefa 
Maršála či Jakuba Železného. Samozřej-
mě, že nechyběl ani jeho hlavní host, re-
žisér Vojtěch Jasný.                  Podle TZ

Nové knihy
městské knihovny
Milujete knihy? Pak jste v životě šťastní.

Claretie
Beletrie
Navarová: Andělská počta; Abdolah: 
Dům u mešity; Nowak: Hladové moře; 
Ford: Hotel na rohu hořkosti a štěstí; 
Forsyth: Kobra; Francis: Křížová palba; 
Haran: Místo na slunci; Tejkalová: Můj 
řecký rozvod; Gale: Muž cti; Simonson: 

Přijďte se podívat jak vypadaly staré Čechy

Překvapení v Hasičském domě
Autoři grafických listů zaznamenávají-
cích tyto oficiální a pomíjivé události nám
na nich zachytili také atmosféru a podobu 
českých měst v „předfotografické“ době.
Na jejich dílech není dnes pro většinu ná-
vštěvníků podstatné, který císař je na nich 
zachycen (někdy tam ani není), ale obdivují 
a objevují na nich podobu měst, české kra-
jiny a třeba i módu tehdejší doby. Výstava 
nám také připomene, jak je docela nedáv-
ná doba, kdy si člověk významnou událost 
musel nakreslit, pokud ji chtěl zachovat bu-
doucím generacím. Ve 30. letech 19. století 
byla doba „zmáčknutí“ spouště fotoaparátu 
či mobilního telefonu nepředstavitelná!  (z)

Nová výstava:

Sláva císaři!
aneb Návštěva císařského páru 

v Čechách v roce 1833 a poslední česká korunovace roku 1836

Major Pettigrew se nevzdává; Nesbö: 
Nemesis; Deaver: Nula stupňů volnosti; 
Hayes: Prozrazení; Cornwell: Sharpovo 
zlato; Khoury: Spása templářů; Monyo-
vá: Srdceboly; Maléřová: Šťastná hodina; 
Princová: Vůně malin; Procházková: Za 
Fidelem na Kubu; Peters: Ztracená oáza

Naučná
100 nejvýznamnějších archeologických 
nalezišť; Škvárová: 77 výletů s dětmi 
přes hranice; Sedláček: Atlasy erbů a pe-
četí české a moravské středověké šlech-

ty; Kovařík: Čas stoleté války; Gaul-
die: Egypt; Jahodář: Farmakobotanika; 
Klimeš: Partneři a rozchody; Moulis: S 
bráchou na Aljašce; Dvořáček: To nejza-
jímavější z měst a obcí

Dětská
Petiška: Dobrodružství malých cesto-
vatelů; Brzáková: Helinda a Klekánice; 
Janouchová: Ivanka lepí náplasti; Both: 
Láska dělena dvěma; Lanczová: Létem 
políbená; Němeček: Nádherné příběhy 
Čtyřlístku 1987- 1989; Záruba: Jak se 
loví dinosauři; Rivai: Říkanky z džung-
le; Winklerová: Veselé pohádky se zví-
řátky

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Vernisáž výstavy 
Sláva císaři 

v pátek 19. srpna v 17 hodin.
Úvodní slovo Mgr. Aleš Seifert,
ředitel Oblastní galerie Vysočiny.
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Magdalena Křenková - Florianová matu-
rovala v roce 1985 na telčském gymná-
ziu. Poté studovala angličtinu a pracova-
la v řadě profesí. Od roku 2008 působí ve 
vlastním ateliéru ve Staré Říši, kde nava-
zuje na uměleckou tradici svých předků. 
Nejen ve výtvarném oboru je již dnes 
nepřehlédnutelnou osobností regionu. 
Vydala dvě básnické sbírky, má za sebou 
dvě desítky samostatných výstav, restau-
rovala řadu uměleckých děl, ilustrovala 
několik knih. Navíc má tři téměř dospělé 
děti, Vojtěcha, Veroniku a Michaelu.

Představujeme osobnosti regionu

Magdalena Křenková - Florianová

V krátkém představení v úvodu jsem 
uvedl jen část Vašich aktivit, které 
sama uvádíte. Nedomníváte se, že si 
některá čtenářka (ale i čtenář) řekne: 
To snad není možné stihnout?
Proč? Jsem už na světě nějaký ten pátek 
a za tu dobu se přece dá něco stihnout. 
Nevěnuji se zase mnohým věcem, do 
kterých investují svůj čas ostatní. Dříve 
jsem měla daleko více zájmů, ale když 
přijdou starosti o rodinu, člověk musí 
něco opustit a musí se naučit vybrat. U 
mě byla volba jednoduchá. Bez umění 
mě život na světě netěší. Jako introvert 
mám potřebu výtvarným způsobem zpra-
covávat svůj svět a myšlení. Setkávám se 
často s úplně jiným hodnocením svých 
aktivit, než jak si myslíte. Když nemám 
ty králíky a ani slepice mi neposkakuje 
po dvorku, tak to jsem naprosto pode-
zřelé individuum. Obzvlášť když žiji na 
vesnici. Je to někdy fakt zábava.
Jak jsem Vás měl vlastně představit? 
Jako malířku, restaurátorku, básnířku, 
učitelku, nebo vzhledem k dětem ještě 
donedávna jako matku na plný úvazek?
No přece jako Magdalenu Křenkovou.

Hlavně jsem člověkem. O všechno ostat-
ní mohu přijít. Stačí úraz, nemoc… Moje 
skutky, postoje, vnitřní myšlenky a úmys-
ly. To všechno se mnou půjde na věčnost. 
A bude to důležitější než to, jakých met 
a úspěchů jsem v životě dosáhla. To ale 
neznamená, že by se člověk neměl sna-
žit rozvinout. Potkala jsem v životě lidi 
velice talentované, ale zároveň i zrádné. 
Nadání není přece přímo úměrné dobré-
mu charakteru.
A že jsem se musela vyučit v nejedné 
profesi? K tomu mě dovedla nouze.

Někdy si říkám, že jsem ještě nebyla 
kosmonautem.
Vadí Vám, že jste někdy představová-
na jako „ta“ vnučka Josefa Floriana 
nebo příbuzná grafika Michaela?
Mně ne, ale někdy druhým ano. Za to-
tality být od Florianů znamenalo být na 
indexu, okamžitě zařazen do skupiny 
nežádoucích kvůli myšlení předků a ne-
kompromisním postojům. Po revoluci se 
začalo o Florianech mluvit lépe, o dědeč-
kovi více vědět, a to hold někomu nevoní. 
S dědečkem i předky v srdci kamarádím, 
ale vždy jsem si chtěla jít svojí cestou. A 
to, že potomci bývají přiřazováni k před-
kům, je úplně běžná věc. Necítím se být 
jimi ohrožená jako „ta“ příbuzná.
Ve výtvarné tvorbě se nevyhýbáte téměř 
žádné technice. Která je Vám nejbližší?
Záleží na situaci. Poslední dobou maluji 
po zdech. Líbí se mi být doma v barev-
ném světě. Rodina mé nápady celkem 
dobře snáší, tak se rozpínám. V přízemí 
domu už nemám na co malovat. Baví mě 
oleje, pastely, prostě barvy. Grafika má
zase jiné kouzlo. 
Otázka, která nebývá příliš oblíbená. 

Máte nějaký vzor, vzory? 
Proč není oblíbená? I když jsem chtěla být 
sama sebou, měla jsem plno vzorů, v osob-
ním i uměleckém světě. Téměř všichni se v 
naší široké rodině nějak výtvarně projevova-
li, takže prvními vzory mi byli ti nejbližší. 
Později se mi líbil Chittussi, Kosárek, 
Mánes, El Greco, Reynek. Vydržela jsem 
hodiny listovat v encyklopediích malíř-
ství. Fascinovala mě práce impresionistů, 
hlavně van Gogha. Naši jednou dostali 
od nějaké návštěvy z Holandska rozsáh-
lou van Goghovu monografii. To byla
pastva pro oči. Gauguin, Cézanne, to je 
přece nádhera. Přes facebook komunikuji 
s mnohými umělci z celého světa a u ne-
jednoho žasnu, co dokáže vykouzlit.
Plán, přání do budoucna. V umělecké 
i osobní rovině?
Přála bych si, aby v mé zemi zavládlo 
právo, spravedlnost, pravda a zdravý ro-
zum. Přála bych si, aby lidé lépe situova-
ní nezneužívali situací lidí v nouzi. A v 
umělecké rovině? Přála bych si mít více 
času na tvorbu.

Mají Vaši potomci také umělecké sklony? 
Pokud ano, budete jim je rozmlouvat?
Takové sklony bych nikdy nerozmlouva-
la. Kdo je takto postižen, tak je to stejně 
nerozmluvitelné. Syn dříve dělal pěkné 
grafiky, dnes má jiné zájmy. Dcery tíhnou
hodně k muzice, ta nejmladší ráda kreslí, 
pomáhala mi i s nástěnnou malbou.
Nenutím děti k následování svých zájmů. 
Takové nucení od kohokoliv mi bývalo 
z duše protivné a nakonec jsem se tak 
zasekla, že se mnou nikdo nehnul. Děti 
přece nemáme proto, abychom na nich 
uskutečňovali svoje sny.
V poslední době příliš nevystavujete. 
Nemáte v plánu to změnit?
Jak to? Vystavuji každý den. Na svých strán-
kách www.obrazy-krenkova.cz a v interne-
tových galeriích. V Anglii jsem vyhrála cenu 
za pastel s adventní tematikou. Tento druh 
prezentace je jednodušší než neinternetová 
výstava. Vše má ale své pro i proti.
Za možnost vystavovat na radnici v Telči 
jsem ráda a děkuji.
V těchto TL představujeme shodou náhod 
v mikroregionální příloze Starou Říši. 
Pan starosta Svoboda v rozhovoru mj. 
říká, že je přáním městyse mít stálou ex-
pozici věnovanou Vašim předkům. Záměr 
má zatím mnoho překážek. Co by podle 
Vás tento plán posunulo k realizaci? 
O tomto záměru slyším poprvé. Líbí se 
mi. Expozice vždy vyžaduje nějaký pro-
stor a exponáty. Začala bych oslovováním 
lidí, kteří exponáty vlastní.                 (z)

15. srpna až 6. září
Výstava prací Magdaleny Křenkové 

ve vstupní síni telčské radnice.
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Představení obcí mikroregionu většinou začínáme jejich histo-
rií nebo současností. Prognóza u Staré Říše má tak v našem 
seriálu premiéru. Je červen 2012. Krajský přebor Vysočiny ve 
fotbalu vyhrál FC Stará Říše a postoupil do celostátní divize. V 
území vymezeném Znojmem, Jihlavou a Jindřichovým Hrad-
cem se zde bude hrát nejvyšší fotbalová soutěž! „To není moc 
překvapivá prognóza, to byl plán našich fotbalistů již v právě 
skončené sezóně,“ říká s úsměvem na úvod našeho rozhovoru 
starosta městyse Zdeněk Svoboda. Ano, fotbal je ve Staré Říši 
sportem číslo jedna. Pokud by vydal Mikroregion Telčsko svou 
sportovní mapu, v kopané by byl městys jeho hlavním sídlem. 
Náš rozhovor ale pokračuje již vážně. Zdeněk Svoboda připo-
míná, že zdejší klub má tři mužstva dospělých a své zástupce
  První zmínka o obci  Nadmoř. výška Počet obyvatel
 Stará Říše 1257 587 618
má ve všech mládežnických kategoriích. „Je lepší, když kluci bě-
hají po hřišti, než když sedí v hospodě,“ vysvětluje starosta, sám 
bývalý aktivní fotbalista. Po pravdě také přiznává, že nebýt hlavního 
sponzora týmu pana Miroslava Nedvěda, nebyl by staroříšský fotbal 
tam, kde je. „Hráli bychom určitě nižší soutěž, ale stejně bychom 

fotbal podporovali. Má u nás dlouhou 
tradici. Začal se zde hrát již na začátku 
30. let minulého století!“ dodal hrdě sta-
rosta. Fotbalisté ve Staré Říši mají skvě-
lé podmínky. Sportovní areál se dvěma 
travnatými hřišti, krytou tribunou letos 
doplní moderní zázemí, které je praktic-
ky před dokončením. Starosta Svoboda 
skromně odhaduje, že hodnota areálu je 
nejméně 10 mil. Kč. „Hodně jsme zde 

udělali svépomocí,“ dodává na závěr fotbalové části rozhovoru.
Zastupitelstvo obce: Zdeněk Svoboda, starosta, Zdeněk 
Kret, místostarosta, Zdeňka Balounová, Vlastimil Bartoň, 
Josef Florian, Josef Havel, Jiří Křenek, Jan Muzikant, Josef 
Novák, Josef Padrnos, František Šebesta, Marta Veselá Jirou-
sová, Radek Veselý, Josef Volfšic, Jan Vranka

To, o co se snaží fotbalisté, přivést Starou Říši na sportovní mapu 
republiky, je v oblasti kultury dávno skutečností. Dílo myslitele 
a vydavatele Josefa Floriana je pojmem již přes sto let. Vždyť 
více než 300 knižních titulů jeho edice Dobré dílo má jako mís-
to původu uvedenu Starou Říši. Díky němu měli ke Staré Říši 
blízko Otokar Březina, Jaroslav Durych a řada dalších. Městys 
si váží i odkazu jeho potomků. Právě v době našeho rozhovo-
ru probíhala v prostorách úřadu městyse výstava prací grafika
Michaela Floriana u příležitosti 100. výročí jeho narození. „Bo-
hužel je připravena z děl ze soukromých sbírek péčí pana Pavla 
Nováka. Naším přáním je, aby ve Staré Říši vznikla stálá expo-
zice věnovaná nejen oběma zmíněným velkým Florianům, ale i 
jejich ostatním pokračovatelům,“ tvrdí starosta Svoboda. Záměr 
městyse ale zatím naráží na řadu potíží. Od těch prostorových 
až po to, že zatím neexistuje souborné zpracování kulturních a 
uměleckých aktivit této pozoruhodné rodiny.
Přes kopanou a kulturu se dostáváme k všedním starostem městyse. 
Přestože je Stará Říše plynofikovaná, má vlastní obecní vodovod a

mikroregion telčsko ● mikroregion telčsko
TL8/2011                                                                                                                                List MAS Telčsko

 Dnes představujeme: Stará Říše

Fotbal v hlavní roli
kanalizaci, není jich málo. „Připravujeme vyřešení čištění odpadních 
vod výstavbou soustavy biologických rybníků. To bude naše největší 

pro městys velmi složitý. Co překvapí? Starosta Svoboda nezačal
Zdeněk Svoboda: Každá obec naší velikosti má mít opravený 
kostel, pořádné fotbalové hřiště a dobrou hospodu. 

naše povídání nářkem na množství papírování, i když i podle něj 
je řada hlášení, která vyplňuje, zbytečná, ale pochvalou celému 
obecnímu zastupitelstvu. Má prý v něm vekou oporu. Podělil se 
s námi také o jeden zajímavý pohled na státní administrativu. Na 
staroříšský matriční úřad, který zajišťuje i výměnu občanských
Popis znaku městyse z roku 1547 (viz titulní strana)
Ve zlatém štítu lev modrý od levé strany k pravé vzhůru hle-
dící, s rozžhavenými ústy a vyplazeným jazykem, který drží 
v předních tlapách znamení pětihranné, jež obyčejně muří no-
hou slove.

Pokračování na další straně 

Fotbalový areál posloužil i cykloturistům mikroregionu.  

investice v nadcházejících letech,“ říká Zdeněk Svoboda. Ty další, 
rekonstrukci obecního rozhlasu, veřejného osvětlení a postupnou 
opravu místních komunikací, považuje jaksi za samozřejmé. I když 
má Stará Říše nový územní plán, trápí starostu, že všechny pozemky 
určené pro výstavbu rodinných domů jsou v soukromém vlastnictví 
a jejich výkup je, tak jako v podobných případech v jiných obcích, 
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Lhotka
6. srpna Country večer - k tanci a posle-
chu bude hrát skupina Pět pér.

Bohuslavice
6. srpna - Jezdecké drezurní závody v 
Hospodářském dvoře od 9.00 hodin
27. srpna - Skokové závody od 9 hodin.

Řásná
13. srpna - Javořický pařízek - volej-
balový turnaj smíšených družstev od 9 
hodin. Večer zábava s country kapelou.
13. srpna - slavnostní otevření Jezdecké 
stanice Marlenka Řásná. Od 13 hodin v 
čp. 15. Přijeďte posedět a prohlédnout nově 
zrekonstruovanou stáj, která je k dispozici 
pro výlety i pobyty. Občerstvení: domácí 
guláš, pivo Lobkowicz. Jezdci „koňmo“ 
vítáni! Bližší info na tel. 777798422 nebo 
http://marlenkarasna.webnode.cz/ 

Radkov
27. srpna - Pouťová zábava, hrají Kalíš-
ci od 20 hodin ve sportovním areálu.

Z Třeštice do Přibyslavi
SDH Třeštice se od 26. do 28. srpna zú-
častní Pyrocar 2011 na letišti v Přibysla-
vi. Jde o největší setkání požárních auto-
mobilů, jejich řidičů, strojníků a hasičů v 
České republice. 

Letošní ročník Růženské lávky 2011 se 
koná v neděli 7. srpna od 13,30. Z akce, 
jejíž historie se začala psát teprve před 
pěti lety, se stala jedna z hlavních letních 
událostí mikroregionu. Počet diváků se v 
Růžené každoročně blíží dvěma tisícům!
Pořadatelé se netají tím, že navazují na 
tradici Lovětínské lávky.

kde je úkolem závodníka plynule přejet 
lávku v co nejdelším čase. Druhou je pak 
přejezd lávky na trakaři, kdy dvojice zá-
vodníků (řidiče a pasažéra) musí přejet

Všichni se sejdeme v Mexiku? Ne.

V Růžené!
s trakařem lávku co nejrychleji. Na ozna-
čeném místě uprostřed lávky se řidič a 
pasažér musí vystřídat, přičemž jeden ze 
závodníků nesmí ztratit s trakařem kon-
takt. Hlavním posláním všech disciplín 

Foto: Mikroregion Telčsko
Mikroregionální střípky

Je tady hlavní událost sezóny:

Růženská lávka

Růženská lávka má velkou podporu od 
vedení obce, především starosty Fran-
tiška Trojana. Jaké jsou její parametry? 
Lávka je dlouhá 52 metrů a široká 20 
centimetrů. Je na ní řada zatáček a hlav-
ně nepříjemných stoupání. Překonat ji je 
poměrně těžké hned z několika důvodů. 
Již zmíněná křivost a výškové rozdíly 
v celé délce lávky nejsou jedinými pře-
kážkami. Další komplikací úspěšného 
zdolání je i záměrná nestabilita celé 
konstrukce, patrná zejména při rychlém 
průjezdu trakařů dvojic. Občas bezpro-
blémový přejezd zkazí i zákeřní vodníci 
či jiné škodolibé postavy.
Růženská lávka má dvě soutěžní disciplí-
ny. Tou první je jízda přes lávku na kole, 

je však co nejvíce pobavit publikum.
Jiří Mezera (red. kráceno)

Sobota 6. srpna
18.30 Otevření Růženské lávky 2011
19.30 Noční tréninkové jízdy za umě-
lého osvětlení a soutěže (válení pivního 
sudu po lávce, pivní štafeta ...)

Neděle 7. srpna
12.30 Tréninkové jízdy 
prezence závodníků
13.30 Slavnostní zahájení
13.45 Přejetí lávky na kole
15.15 Přejetí lávky na trakaři
17.30 Vyhlášení výsledků
(Změna programu vyhrazena, akce se 
koná za každého počasí)

Kulturní dům Dyjice

Dyjické pastičky v srpnu
Sobota 27. srpna ve 20,00

Dagmar Andrtová - Voňková

Dokončení z předchozí strany

V hlavní roli fotbal
průkazů, přichází občané i z okolních obcí 
spadajících pod Jihlavu. Důvod? Jsou zde 
rychleji a vstřícněji obslouženi než na vel-
kém magistrátu. Staroříšskému starostovi 
také vyhovuje, že většinu úředních záleži-
tostí vyřídí na telčském městském úřadu. 
Jezdit se vším do Jihlavy si prý nedovede 
představit. I v tomto případě kladně hod-
notí vstřícnost telčských úředníků.
Na bohatou historii městyse nám tentokrát 
mnoho prostoru nezbylo. První zmínka o 
něm pochází již ze 13. století. Díky poloze 
na důležité zemské stezce měla Stará Říše 
vždy dobré kontakty s okolním světem, na 
druhé straně si užila mnoho nepříjemného 
při průchodech vojsk. Dominanta obce, 
farní kostel Všech svatých, prošel tolika 
přestavbami, že jeho původní raněgotická 
podoba je sotva znatelná. To, že je ve vel-
mi dobrém stavu, je zásluha věřících, kteří 
při poslední opravě odvedli mnoho práce, 
ale přispěla v mezích možností i obec. 
„V každé podobné obci, jako je naše, by 
mělo být nejen pořádné fotbalové hřiště, 
ale také opravený kostel a nakonec i dobrá 
hospoda,“ říká na závěr rozhovoru Zdeněk 
Svoboda. Určitě mu dáme za pravdu.   (z)
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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
cena 488 Kč vč. DPH - se smlouvou na dobu neurčitou

Linka M-SOFT ProFi 8

Rychlost: Cena/měsíc:

8 Mbit/s 391 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 1 Mb/s
cena 391 Kč vč. DPH - se smlouvou na dobu neurčitou

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. 

391 Kč
vč. D

PH

*

333 Kč
vč. D

PH

*

Získejte
aktivaci ZDARMA 
při předplatném na 1 rok

- 600 vč. DPH při platbě paušálu měsíčně

 NOVÉ 

 AKČNÍ CENY*

* akční cena při smlouvě na dobu určitou
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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

Za jazykovou stránku inzerátů
odpovídají jejich zadavatelé.

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i staro-

žitného. 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.

• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Výuka 
a výcvik na osobní automobil a všechny skupiny motocy-
klů. Učebna v Telči na Myslibořské ulici. Informace na tel. 
607 185 517, www.autoskolaekol.wz.cz

• Pronajmu dlouhodobě byt 3+1 (76 m2) na sídlišti pod poštou. 
Byt je zčásti zrekonstruovaný. K dispozici kočárkárna, sklep, 
garáž. Cena 6 100 Kč + inkaso. K nastěhování od října. Tel. 
777 274 510.

• Koupím starší schody na půdu, délka +/- 3 m, do 1 000 Kč. Tel. 
728 298 420.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TEL�
Hradecká 234, p�ísp�vková organizace

p�ijme
SPRÁVCE PRO NOV� OTEV�ENOU

SPORTOVNÍ HALU

� nástup od 1. 9. 2011
� práce na �áste�ný úvazek v odpoledních hodinách
Požadujeme:
� organiza�ní a �ídící schopnosti
� p�íjemné vystupování a spolehlivost
� praxe v podobném oboru vítána

P�ihlášky s životopisem
zasílejte poštou nebo elektronicky na adresu:
Základní škola Tel�, Hradecká 234, 588 56 Tel�

Tel. 567 243 339, e-mail: hospodarka@zshradeckatelc.cz

Nabídka volného bytu
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 byt:

v ulici Radkovská 214,
Tel� – Staré M�sto

Byt �. 1 (2+1) v 1. podlaží

Charakteristika:
pokoj 23,00 m², pokoj 18,50 m², kuchyn�
12,50 m2,
p�edsí� 7,30 m², koupelna 3,80 m², sklep
3,50 m²
WC 2,00 m2, komora 1,90 m2

Vým�ra bytu celkem:
72,50 m2

Vybavení bytu: tep. zdroj, lapa� par,
vestav�ná sk�í�, kuchy�ská linka, sporák

Základní nájemné: 2 487,- K�
Záloha za služby (voda, osv�tlení spol.
prostor) 540,- K�, vybavení bytu 160,- K�

Nájemné celkem: 3 187,- K�
V nájemném nejsou zapo�ítány zálohy
za el. energii a plyn.

Termín pro p�ijetí žádostí:
do 31. srpna 2011

Bližší informace:
odbor rozvoje a územního plánování –

Jana Pavlí�ková,
tel.: 567 112 425, e-mail:

jana.pavlickova@telc-etc.cz

Hasičský den
3. 9. náměstí
- dopolední soutěž mladých hasičů
  O pohár starosty města Telče
- večerní soutěž žen
  O pohár Státního zámku Telč
- noční útoky mužů O pohár města Telče
Hasičský den bude doplněn vystoupením Dixie-
land Jazz Bandu Telč.
www.sdhnevcehle.cz

Inzerujte v Telčských listech!
Vaše reklama neskončí v koši pod poštovní schránkou.

8000 čtenářů Telčských listů se s ní seznámí!

Inzerce v TL
Ing. Ilona Jeníčková,

odbor kultury MěÚ Telč
567 112 406

ilona.jenickova@telc-etc.cz
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Vzpomínáme na 20. století
Pravdu budou mít ti, kdo připomenou, že podobný snímek jsme v našem seriálu již 
měli. Na tom dnešním nejsou ale jen automobily autodopravce pana Jana Michálka z 
Podolí, ale také jejich řidiči. Ti vlastně byli předchůdci dnešních „tiráků“. Jistě i dnes 
se najdou pamětníci, kteří na snímku najdou své blízké. My jsme poznali jak majitele 
pana Michálka (zcela vpravo), který ve své době z ničeho vybudoval největší spediční 
firmu v regionu, tak chlapce chovajícího psa na nárazníku prostředního automobilu.
Není to nikdo jiný než Jan Michálek jun., pozdější populární motocyklový závodník 
Mezi dvěma branami a účastník prvních telčských motokrosů. A také řidiče pana Jo-
sefa Kříže (šestý zprava) a jeho závozníka pana Gotlieba (vedle něho). Dopravní firma
Jana Michálka sídlila v ulici s příznačným jménem Na Korábě. Snímek pochází ze 
začátku 40. let. Za jeho zapůjčení děkujeme panu Josefu Křížovi ml. 

Jiří Jabulka: Vyznání městu
O nové knize Jiřího Jabulky jsme přinesli v červnovém čísle zasvěcenou informaci 
Michala Stehlíka. Na soubor nevšedních autorových fotografických pohledů na jeho
rodné město, které doprovází známé i méně známé texty o Telči Karla Čapka, Vin-
cence Furcha, Otokara Březiny, Františka Kožíka, Otakara Mašky, Egona Bon-
dyho, Ivana M. Jirouse a řady dalších, by se daly napsat další pochvalné recenze. 
My jsme si to usnadnili a se svolením autora otiskneme v několika dalších číslech TL 
ukázky z této pozoruhodné publikace. Dnes je to pohled na vrcholy věže sv. Ducha 
přes štíty domů na náměstí s textem Karla Křížka.

62 63

Zas vejít branou v lůno nazlátlého náměstí,
u kašny s Markétou v hladině spatřit něžnou tvář;
jen lehce šplíchnout na ni trochu vody pro štěstí
a v krůpějích si tenhle obraz schovat pod polštář...

Už jen vzpomínka přemilá
je stále se mnou a je svěží;
když v krůpěje se změnila,
i ve snu stále se mnou běží.

A v novém jitru rozednění
každá ta krůpěj maličká
budí mne rosou na lupeni,
v srdci je jako perlička.

Třpytivě září po celý den
jak drahokam v našem žití;
vzpomínku dávnou přináší jen
v zrcadle š�astného bytí...

Má Telči - město milované,
ten, kdo tě kdysi opustil,
prochází branou nečekaně
a ví, že neminul svůj cíl.

K a r e l  K ř í ž e k

N Á V R A T

6. července:
U pramene Dyje. 600 lidí!
S nečekaným zájmem se setkala akce 
znojemského děkanství, které v úterý 6. 
července uspořádalo u pramene Dyje u 
Panenské Rozsíčky bohoslužbu v rámci 
příprav na oslavy 1150. výročí sv. Cyrila 
a Metoděje na Moravu. Podrobně jsme 
o ní psali v minulých TL. Spojení křtu 
s náboženskou symbolikou vody bylo u 
pramene řeky, kterou znojemský děkan 
Jindřich Bartoš označil za hlavní řeku 
brněnské diecéze, velmi příhodné. Pů-
sobivá úvodní modlitba bohoslužby byla 
postupně věnována všem 60 farnostem, 
kterými Dyje protéká.
Řada přítomných označovala odhad po-
řadatelů, že se bohoslužby zúčastnilo na 
600 věřících, za velmi skromný a hovo-
řili o účasti ještě větší. Častou otázkou v 
závěru pak bylo, zda se zdařilé setkání 
bude v dalších letech opakovat. K tomu 
děkan Bartoš pro TL uvedl: „Bylo by 
vhodné, kdyby se organizace ujal někdo 
z okolí. Pro nás ze Znojma je to přece jen 
daleko. Samozřejmě bych byl rád, kdyby 
tato myšlenka setkávání u pramene Dyje 
nezapadla a pokračovala dále.“ Sym-
patické pak bylo děkanovo veřejné po-
děkování těm, kteří se o zdar setkání za-
sloužili. Od starosty Panenské Rozsíčky 
Bohumila Nováka, majitele louky, kde 
Dyje pramení, Františka Brabence, ve-
dení ZD Roštýn Hodice, které umožnilo 
parkování stovky vozidel, až po Tomáše 
Musila, který louku před bohoslužbou 
posekl. Zda se setkání příští rok uskuteč-
ní je v tuto chvíli otázkou. Pomůže ně-
kdo?                                                     /z/ 

Rakušané a Němci
se učí česky. V Telči!
Do pomyslných školních lavic v hotelu 
Antoň zasednou v prvním srpnovém týd-
nu na tři desítky Rakušanů a Němců, kte-
ří se zde budou intenzivním způsobem 
učit češtinu. „Je to zatím nejlépe obsaze-
ný kurz češtiny, který pořádáme,“ infor-
movala TL Radana Dielmann, ředitelka 
jazykové školy z Mnichova, která kurz 
pořádá. Na otázku, co vede německy 
mluvící cizince ke snaze naučit se obtíž-
ný slovanský jazyk, pak dodala: „Přede-
vším pracovní uplatnění v Česku, snaha 
domluvit se lépe s partnerem a v poslední 
době také vzrůstající zájem o českou his-
torii. Tedy mít možnost studovat v origi-
nále archivní materiály.“ Součásti kurzu 
je také důkladné poznání historie Telče a 
návštěva právě zde probíhajících kultur-
ních akcí.                                             /z/
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Židovský hřbitov
v srpnu

30. 7. – 5. 8.
Klára Bendová – fotografie
6. 8. – 12. 8.
Iveta Čermáková, Eliška Perglerová, 
Eva Vlačilíková – malby, kresby, so-
chy, objekty
13. 8. – 19. 8.
Nikola Klinger, Ondřej Pelikán – fo-
tografie, objekty
20. 8. – 26. 8.
Jakub Myslín – raněpozdní ja-kubismus
27. 8. – 3. 9.
Nečekané spojení – zem, voda, oheň, 
vzduch
27. 8.
Oldřich Janota – koncert

Webové prezentace města 
se mění. K lepšímu
Stávající webové prezentace města (ofi-
ciální stránky a turistické stránky), které 
vznikaly postupně v předchozích letech, 
chce město v průběhu letošního a příštího 
roku sjednotit a zásadně zmodernizovat. 
Jako první přišly na řadu turistické strán-
ky www.telc.eu, které mají od července 
nový, přitažlivější a přehlednější vzhled 
(viz vlevo). Do začátku příští turistické 
sezóny dostanou pak obě městské prezen-
tace jednotnou podobu a řadu moderních 
prvků. „Všechny změny mají jeden cíl. 
Vytvořit příjemné a maximálně přehledné 
prostředí pro uživatele,“ odůvodnil pro-
bíhající změny Ing. Dušan Novotný, ve-
doucí odd. informatiky telčské radnice.
Vedení Telče sleduje tímto náročným 
krokem jak zvýšení zájmu o město u ci-
zích návštěvníků, kterým chce nabídnout 
v přehledné podobě maximální množství 
informací o městě, tak propojení a lepší 
dostupnost všech elektronických agend 
městského úřadu.                      Podle TZ

Hlasujte pro
Informační středisko Telč
Hlasování probíhá do 31. srpna na:
www.denik.cz/infocentra
A.T.I.C. ČR vyhlásil soutěž o „Infor-
mační centrum 2011“ s Deníkem
Cílem soutěže je zapojit turisty a návštěv-
níky informačních center do hodnocení 
kvality poskytovaných služeb a aktuál-
nosti informací, ochoty a profesionality 
obsluhujícího personálu.

Jarmark se v sobotu 16. července vydařil. Prodávalo se i na netradičních místech.

Letní výstavní síň na Židovském hřbitově. V červenci zde vystavovala také Milena Da-
nielová.                                                              Foto na této straně: Ilona Jeníčková
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Dotazník TL má premiéru. V předchozích 
40 dílech ho vyplnili převážně sportovci, 
umělci, historici a třeba také spisovatel 
František Kožík. Zatím k němu nikdy ne-

usedl odborník, 
který se stará o 
to nejdůležitěj-
ší, co vlastní kaž-
dý z nás. Dotaz-
ník TL vyplnil
MUDr. Tomáš 
Nosek. Absol-
vent telčského
gymnázia (1999)
vystudoval Lé-

kařskou fakultu v Hradci Králové (2005). 
Již několik měsíců od něj chceme v ordina-
ci slyšet: „Nic vám není, jste v pořádku.“
Kdy vzniklo rozhodnutí, že se stanete 
lékařem?
Víte, já vlastně ani sám nevím. Vždy 
jsem chtěl dělat spoustu věcí a nebyl 
jsem jednoznačně vyhraněný. Myslím, 
že to tak nějak vyplynulo ze situace. 
Chtěl jsem pracovat s lidmi a medicína 
je neskutečně zajímavý a široký obor. 
Jaký podíl na něm měli rodiče?
Rodiče mě ve výběru oboru nikdy nijak 
neovlivňovali. Vždy jsem měl pocit, že mě 
podporovali ve všem, co jsem chtěl dělat.
Jak Vás gymnázium připravilo na ná-
ročné studium?
To, že jsem absolvoval gymnázium, mi 
myslím situaci na medicíně usnadnilo. 
Rozhodně jsem měl představu o tom, ja-
kým způsobem se učit.
Co bylo pro Vás na něm nejtěžší?
Asi vydržet sedět u knížek. Ani v nejdi-
vočejším snu jsem si nedovedl předsta-
vit, kolik toho budu muset přečíst.
První pocit z pitevny?
Možná se budete divit, ale připadal jsem 
si jako v muzeu voskových figurín. V
prvním ročníku na anatomii jsou všechna 
těla konzervována ve formalínu, a proto 
vypadají trochu jako z umělé hmoty.
Do ordinace přicházíme většinou 
bez humoru. Zažije tam lékař vůbec 
úsměvnou situaci?
Ano. Humor je to mnohdy ale spíše černý.
Co Vás od pacientů nejvíce překvapilo?
Překvapuje mě spousta věcí. U některých 
pacientů počáteční důvěra, ačkoli mě ne-
znají. Oproti nemocnici mě překvapilo, 
jak osobní se vztahy s pacienty stávají. A 
asi nikdy mě nevyvede z údivu způsob, 
jakým s naprostou samozřejmostí doká-
že někdo přijmout velmi drahou moderní 
péči (např. u srdečních chorob), o které 
se před dvaceti lety nikomu ani nesnilo. 
Na druhou stranu ale musím uznat, že je 

Na Můstku:
Máme filmovou kavárnu
V útulnou kavárnu, z jejíchž zdí dýchá fil-
mová historie Telče, se proměnilo přízemí 
hotelu Telč v ulici Na Můstku. Po roční 
rekonstrukci, na kterou přispěla i Evropská 
unie, byl otevřen zajímavý prostor domu, 
který má bohatou historii. I tu zde najdeme 
podrobně popsanou tak, jak ji zpracoval pro-
fesor Josef Rampula. Zatímco v roce 1531 
sem chodili naši předci pro masné výrobky 
k Vítu Pickovi, nejstarší současníci vzpomí-
nají na modistský salón slečny Rajské. Dnes 
nám zde nabídnou velké množství nealko-
holických nápojů a pro laika nepředstavitel-
ný výběr různých druhů vín. Kávu vám pak 
připraví barmani pod dozorem telčského 
Petra Kadeřábka, Mistra kávy ČR 2010, 
o jehož umění jsme již v TL několikrát psali. 
Jaksi navíc si můžete prohlížet filmové pla-
káty, které uváděly „telčské“ filmy do kin.
Od Pyšné princezny přes Hudbu z Marsu 
a Kocoura až po pohádky Z pekla štěstí.
Časem se zde dočkáme i dalších překvape-
ní, včetně projekce „telčských“ filmů, slibu-
je současný majitel Ivan Křen.    /z/

těžké uvědomit si cenu diamantu, když 
ho nerozeznám od bižuterie, a proto pak 
není problémem ho zahodit.
Jak na Vás reagují v ordinaci spolužá-
ci a spolužačky? 
Myslím, že asi jsou zprvu trochu překva-
peni, když mě potkají nečekaně.
Je Vaše mládí před pacienty výhodou, 
nebo handicapem?
Řekl bych, že to záleží spíše na situaci a 
konkrétní osobě. Samozřejmě, že zatím 
nemohu mít 20 let praxe v oboru, ale na 
druhou stranu mohu na věci nabídnout 
jiný, progresivnější pohled.
Tentokrát obrátím tradiční otázku Co 
Vy a kuchyně na Co my a kuchyně. 
Vaše doporučení ke stravování?
Osobně nejsem příznivcem nějakých ex-
trémních diet. Pokud mám vybrat nějaké 
obecné dietní doporučení, tak by to byla 
rozmanitá strava v menších porcích ví-
cekrát denně.
Dodržujete ho?
Snažím se a myslím, že díky přítelkyni 
to docela funguje.
Telč má řadu kladných i záporných 
„nej“. Mají také její pacienti nějaké 
„nej“?
Takto jsem o tom nikdy nepřemýšlel a 
asi na to neumím odpovědět. Praxe mě 
naučila, že každý člověk je jedinečný. 
Neodpustím si ale Co Vy a sport?
Sport a já? Když to vezmu ve zkratce, 
tak pasivní sledování mě moc nebere. 
Aktivně rád, ale spíš rekreačně: běh, 
lyže, kolo, jeskyňařina, florbal… Nebrá-
ním se asi žádnému sportu, jen hokej a 
fotbal nepatří mezi moje oblíbené.
Jak odpočíváte?
Hraji v kapele na housle. Myslím, že to 
je asi nejlepší relax, co jsem poznal.
Co Vám udělá radost?
Když si někde pěkně zahrajeme s kapelou.
Co nemáte rád?
Agresivní pacienty.
Oblíbený spisovatel, kniha?
Terry Pratchett, série knih o Zeměploše.
Na co se zeptáte TL?
Zmínil jste, že Dotazník TL většinou vy-
plňují umělci či sportovci. Bylo pro Vás 
plánování rozhovoru s doktorem velkou 
změnou?
TL:
Zcela jednoznačně.  /z/ 

Připomínáme si 
30 roků
7. srpna 1981 zemřela Marie Hartma-
nová, první kvalifikovaná učitelka pro
mateřské školy v Telči. Bylo jí 75 roků. 
Absolventka školy Lidové malírny se celý 
život, vedle výchovy dětí, věnovala náro-
dopisným tradicím jihozápadní Moravy.

40 roků
31. srpna 1971 zemřel ve slovinské Celje 
František Vladimír Foit. (*1900). Absol-
vent telčské reálky se již před válkou zařadil 
mezi přední české sochaře. V roce 1947 od-
jel na studijní cestu do Afriky, ze které se již 
do Československa, kvůli komunistickému 
převratu, nevrátil. Umělecky i pedagogicky 
pak působil v řadě afrických zemí. Tragicky 
zahynul při návratu do Evropy, kde se chtěl 
v tehdejší Jugoslávii usadit. Od roku 2000 
je čestným občanem Telče.

130 roků
24. srpna 1881 zemřel v Telči Leopold Bílek 
(*1799). Syn zakladatele telčské historiogra-
fie Jana Pavla B. působil mj. jako učitel kres-
lení na zdejší hlavní škole. Byl propagátorem 
teoretické výuky učňů, které v neděli sám 
vyučoval. Sbírka jeho učebnic v městském 
muzeu, které nakreslil a napsal, je pozoru-
hodným dokumentem dějin vzdělávání.

Více:
Kdo byl kdo z telčských osobností 

Dotazník Tomáše Noska

Půjčovní doba knihovny v srpnu
Út, Čt 9 – 11, 13 – 17 hod.
Pá 9 – 11 hod.
Od 1. do 15. srpna bude knihovna uza-
vřena.
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Přichází první muž festivalu.  ●  Poznáte úspěšného saxofonistu? 
Televizní rosnička na náměstí.  ●  Radost vítězů.

Foto: Ilona Jeníčková

Výsledky Arts&film 2011
Telč

GRAND PRIX Vojtěcha Jasného
Cigarety a pesničky, ŽURDO/Slovenský institut, Slovensko

CENA CzechTourism
za nejlepší propagaci umění v cestovním ruchu

Krátký film o dlouhé historii Litomyšle
České dědictví UNESCO / KLUCIvespolek, ČR

CENA České inspirace
Toulavá kamera, Česká televize, ČR

CENA Města Telče
1. místo

Rodina je rodina
Tým filmařů – studentů MTD, školy Výmolovy Praha

I. kategorie
Výtvarné umění ve všech oblastech a oborech

1. místo, Fenomén Mucha, Česká televize, ČR
2. místo, Museo Thyssen-Bornemisza, Španělsko

3. místo, Šestnáct hadů na hlavu, Česká televize, ČR
Prix Jury

Portréty ohňů, Východočeské sdružení filmových amatérů, ČR

II. kategorie
Architektura a design

1. místo, neuděleno
2. místo, Jak kašny přicházejí na svět, Gemini 99, s.r.o., ČR

3. místo, Západočeský lázeňský trojúhelník, Pavel P. Ries, ČR
Prix Jury

Vinohrady v průběhu věků, BULVARART, ČR

III. kategorie
Hudba, dramatické umění, film a literatura
1. místo, DANS.KIAS.DOC, DANS KIAS, Rakousko

2. místo, Čas grimás, AFP/Slovenský institut, Slovensko
3. místo, The Tap Tap, Česká televize, ČR

Prix Jury
Gustav Mahler, Česká televize, ČR

IV. kategorie – FILM FUTURE 3000
1. místo, Graffitiger, FAMU, ČR
2. místo, Holka 180, FAMU, ČR

3. místo, Autoportrét, kolekce filmů, VOŠG Jihlava, ČR

Více informací na www.arts-film.com



- 20 -

Kdo je doma v zookoutku

Pekari
Pokračujeme v představování obyvatel 
záchranné stanice volně žijících zví-
řat pana Pavla Dvořáka za zámeckým 
parkem při cestě ze Slavatovské ulice 
(výpadovka na Jindřichův Hradec) do 
areálu škol v Hradecké ulici.
Pekari páskovaný se podobá malému 
prasátku, váží 30-40 kg, jeho tělo je kry-
to hustou štětinatou tmavou srstí se svět-
lým páskem kolem krku. Obývá stepní i 
křovinaté oblasti a okraje lesních kom-
plexů. Je poměrně hojný a je často loven 
pro chutné maso. V přírodě žijí v malých 

Tip na výlet. 
Do Dačic na sladký život
Dačické muzeum připravilo pro letošní 
sezónu nově upravenou expozici připo-
mínající světové prvenství našich souse-
dů. V letech 1841 až 1843 byly právě v 
Dačicích vyrobeny první kostky cuk-
ru na světě! Dozvíte se na ní (a možná 

Brontosauři na 
Prázdninách v Telči
Stalo se již tradicí, že putovní ekoporad-
na na cestách Ekostan Hnutí Brontosau-
rus tráví své „prázdniny“ v Telči v rám-
ci stejnojmenného folkového festivalu. 
Kromě dobré hudby je pro návštěvníky 
„folkovek“ a města přichystán pestrý 
program.
Po celou dobu festivalu se bude bronto-
sauří ekostánek nacházet ve stínu arkád 
v zámecké zahradě (otevřeno každý den 
kromě pondělí od 9 do 17 hodin). Širo-
ké veřejnosti tak nabídne informace o 
letošních akcích Hnutí Brontosaurus a 
aktuálních tématech z oblasti ochrany 
životního prostředí. 
Pro děti jsou připraveny přírodovědné 
poznávací soutěže, výtvarný koutek s 
netradiční ekoplastelínou, puzzle a další 
hříčky. Dospělí si mohou otestovat své 
vědomosti v ekokvízu, koupit si českou 
brontosauří tašku nebo si pochutnat na 
„spravedlivě“ vyrobené čokoládě spo-
lečnosti Fair Trade. Rovněž nechybí vý-
stavy kresleného humoru „Ekofór 2011“ 
a výtvarných dětských prací „Máme rádi 
přírodu“.
Nedělní odpoledne jsou pak ve zna-
mení cyklu promítání „Brontosaurus 
na cestách“, který chce návštěvníkům 
představit zahraniční projekty Hnutí 
Brontosaurus. Připravujeme promítání o 
Brontosaurech v Himalájích, kteří v rám-
ci projektu La ngonpo – Krajní meze v 
severní Indii (oblast Ladakh) podporují 
vzdělávání a stavbu tamních škol. Také 
si budeme povídat o rumunském „čes-
kém Banátu“, kde dobrovolníci pomáha-
jí místním krajanům.
Letos je pro děti a rodiče nachystaný pro-
gram „Vodní hrátky“ společnosti Arnika 
na podporu zcela nové kampaně Člověk 
a voda. Vrcholem vodních aktivit je tře-
tí ročník cyklojízdy „kolmo za vodou“, 
která vyráží v sobotu 6. srpna ve 14 ho-
din z náměstí Zachariáše z Hradce.
„Nejen poradenství a informace přináší 
brontosauří ekostan. Ale zejména zába-
vu, netradiční aktivity a možnost zapo-
jit se do dobrovolnické činnosti u nás 
i v zahraničí,“ říká Monika Hornová, 
koordinátorka programu Ekostan Hnutí 
Brontosaurus.
Aktivity Hnutí Brontosaurus v Telči se 
konají za podpory Národní sítě environ-
mentálního vzdělávání, výchovy a osvě-
ty.

Monika Hornová
koordinátorka programu Ekostan

tel: 721 293 721, www.brontosaurus.cz

rodinných skupinách o 10-15 členech, 
poznají se navzájem podle pachu vydá-
vaného zvláštní pachovou žlázou umís-
těnou na hřbetě. Jako potrava jim slouží 
výhonky rostlin, bobule, semena, hlízy, v 
menší míře hmyz a obratlovci. Pekari se 
vyskytuje v jižní části Severní Ameriky, 
Novém Mexiku, Arizoně Texas v USA, 
Střední Americe a velké části Jižní Ame-
riky až po Argentinu. K rozmnožování 
dochází po celý rok a není vázané na roč-
ní období. Březost trvá 5 měsíců, samice 
rodí 1 - 3 mláďata do předem připrave-
ného hnízda, které si sama staví ze su-
ché trávy a výhonů rostlin. Mláďata jsou 
zbarvena do rezava a nejsou náchylná k 
podchlazení. Matka kojí mláďata 2 mě-
síce, pohlavně dospívají do 1,5 roku. Sa-
mice mívá obyčejně jeden vrh do roka.
Naše pekari jsme koupili v roce 2009 
ze ZOO Praha. V loňském roce jim byl 
vybudován nový, prostorný výběh se za-
teplenou ubikací, na který si velice rych-
le zvykli, a zcela ztratili svoji předchozí 
plachost. Zatím jsme se bohužel ještě 
nedočkali jejich potomků.

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.

budete překvapeni), že první cukrovar 
moderní doby v západní části rakouské 
monarchie byl postaven v roce 1829 v 
Kostelním Vydří. O několik roků později 
pak v samých Dačicích vznikla rafinerie
cukru, jejíž ředitel Jakub Kryštof Rad zde

Dětství na kolečkách
Unikátní výstava historických dětských 

kočárků a kočárků pro panenky
je v dačickém muzeu otevřena ještě 

do 4. září!
vyrobil první kostku cukru na světě! Protože 
součástí rafinerie byla i výroba cukrovinek,
najdete v nové expozici také řadu zajíma-

vých předmětů pro cukrářskou výrobu – for-
my, vykrajovačky, kuchyňské váhy a další 
nezbytné předměty pro „sladký život“.
V srpnu je stálá expozice muzea otevřena 
denně, kromě pondělí, od 9 do 12 hodin 
a od 13 do 17 hodin. Vydáte-li se za slad-
kým životem do Dačic v září, bude doba 
otevření o hodinu kratší, do 16 hodin.

Foto: Marie Kučerová
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Zámek v srpnu
Po celý měsíc
Hračky nestárnou
V srpnu je výstava otevřena každý den 
mimo pondělí od 9 do 18 hodin.

Lukostřelba v zámeckém parku
Každý den mimo pondělí od 10 do 18 
hodin si můžete vyzkoušet v zámeckém 
parku pod zámeckou terasou lukostřelbu 
z kuše a luku. Lukostřelba je určena pro 
dospělé i děti. Pro děti jsou připraveny 
dětské luky a kuše. Každý účastník obdr-
ží za účast certifikát.
30.7. - 13. 8.
Historický šerm 
Cesta tam a zase zpátky aneb
Zachariáš z Hradce jede do Itálie
Představení skupiny Cavalieri Moravi - 
každý den mimo pondělí od 11, 13 a 15 
hodin. Zámecká terasa.
2. - 31. 8.
Největší zázemí pro dítě
je zdravý táta
Putovní výstava fotoobrazů kalendáře 
Masarykova onkologického ústavu v 
Brně. Vystaveny budou fotografie tatínků
s dětmi, kterými organizátoři upozorňují 
na prevenci rakoviny varlat a prostaty.
Justiční sál, každý den mimo pondělí od 
9 do 18 hodin.
6. - 7. 8.
Dny královen na zámku 
Líčení profesionálními vizážistkami a 
kosmetickými poradkyněmi.
Zámecká zahrada

18. 8.
Mezinárodní hudební festival  
Petra Dvorského
Večer Zuzany Lapčíkové
Zuzana Lapčíková Kvintet. Směs mo-
ravské melodiky a jazzu.
Zámecké nádvoří od 20,30 hod.

Denní teplotní maxima a minima namě-
řená na meteostanici telčské radnice od 
18. 6. do 18. 7. 2011.

Červen v číslech
Průměrná teplota: 17,0 °C
Průměrný tlak:1016,1 hPa
Srážky: 52,4 mm
Maximální teplota: 30,8 °C, 22. 6. v 
16,38 hod.
Minimální teplota: 7,2 °C, 13. 6. v 5,45 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 25,9 km/h, 19. 6.

27. - 28. 8.
Šermířská škola Ballestra
Kocour v botách
Představení pro děti.
Každou hodinu od 10 do 17 hodin.
Zámecká terasa

19. - 21. 8.
Noční prohlídky na zámku 
Vigilie Bílé paní aneb Oživlý zámek,
prohlídková trasa A – renesanční sály 
Rezervace v Zámecké galerii, tlf. 567 
243 943 a na rezervace@zamek-telc.cz

Kdysi si tady hrály děti mateřské školy. Teď si zde hrají malí návštěvníci zámku.
Foto: Ilona Jeníčková

Zámek připravuje
10. - 11. 9.
Noční prohlídky na zámku 
Vigilie Bílé paní aneb oživlý zámek, 
prohlídková trasa A – renesanční sály 

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

umístěné na radnici
na náměstí Zachariáše z Hradce

Léto více než rozmarné
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Pohodový výlet spojený s koupáním a po-
vídáním o přírodě si mohou užít návštěv-
níci Prázdnin v Telči. Arnika spolu s Hnu-
tím Brontosaurus a organizátory Prázdnin 
v Telči pro ně připravuje cyklojízdu in-
spirovanou vodou a jejím významem pro 
člověka a krajinu. Cyklojízda se koná v 
sobotu 6. srpna a start je naplánován na 
14 hodin z náměstí Zachariáše z Hradce. 
Na asi 25 km trase bude několik zastávek. 
„Přímo v přírodě si názorně ukážeme, jak 
funguje koloběh vody v krajině. Právě v 
okolí Telče je k vidění nejen několik uká-
zek přírodních mokřadů, ale také velmi 
zdařilá revitalizace, která poskytuje úto-
čiště mnoha živočichům a rostlinám, je 
zajímavým bodem na turistických trasách 

Sport
Fotbal
Rozpis zápasů mužstev SK Telč na do-
mácím hřišti:
 7. 8. 16.30 muži A Mohelno
 13. 8. 16.30 muži B Střížov B
 20. 8. 9.00 dorost ml. Kamenice n.L.
 20. 8. 11.15 dorost st. Kamenice n.L.
 21. 8. 16.30 muži A Rozsochy
 27. 8. 9.00 dorost ml. Pacov
 27. 8. 11.15 dorost st. Pacov
 27. 8. 16.30 muži B Stará Říše C
 28. 8. 10.00 žáci st. Vrchovina
 28. 8. 11.45 žáci ml. Vrchovina
 4. 9. 16.00 muži A Jakubov

Střelectví
Cyrilometodějské střílení
Střelecké soutěže 5 a 7. července na střel-
nici Dyjické mosty z velkorážné pistole a 
revolveru se zúčastnilo 30 soutěžících.
Pořadí pistole
1. místo - David Nikodým, SKP Pelhřimov
2. místo - Zdeněk Mironiuk, SK Telč 
3. místo - Jan Jungwirth, KVZ Vltava,      
                Týn n. Vltavou
Pořadí revolver
1. místo - Zdeněk Mironiuk, SK Telč
2. místo - Jiří Švihálek, KVZ Fruko
                Jindřichův Hradec 
3. místo - Pavel Červenka, SSK Benešov
28. 8.               Dyjické mosty
Moravská Dyje cup
otevřená střelecká soutěž z velkorážné 
pistole a revolveru
www.streleckyklubtelc.cz

Jezdectví
Jezdecký areál Hospodářského dvora v 
Bohuslavicích
www.hospodarskydvur.cz
6. 8. 9.30
Drezurní závody
Hodnocení cviků na obdélníku ve všech 
chodech. Harmonie jezdce s koněm, lad-
nost a lehkost jezdeckého umění.
27. 8. 9.00
Skokové závody
Hobby soutěž – 70-80 cm a 90 cm
Oficiální soutěž (pro koně a jezdce s licen-
cí) – stupň. obtížnost do 110 cm, Z a L

Cykloturistika
6. 8.
Kolmo za vodou s Arnikou
Na výlet spojený s koupáním a povídá-
ním o přírodě zve Arnika spolu 
s Hnutím Brontosaurus, trasa cca 25 km.
Start ve 14 hod. z náměstí Zachariáše z 
Hradce.

Motokros
27. 8.                                Dyjické mosty
Motokrosové závody O pohár města 
Telče, 3. kolo
třídy 50, 65, 85 ccm, junior, hobby, vete-
rán, open a Dámský pohár
9.00 trénink
12.30 závody
www.motoklubtelc.cz

20. 8. Nová Bystřice
4. 9. Telč - Dyjické mosty
Chalupa cup
Závod 11dílného seriálu
Region Jihovýchod Telč
http://www.chalupa-cup.wbs.cz/

Sport v TL aktuálně
Sportovní výsledky můžete zasí-

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

nebo tel.: 774 584 841

Pozvánka na cyklojízdu

Kolmo za vodou s Arnikou
a navíc pomáhá chránit Telč před povodně-
mi,“ zve na cyklojízdu Jana Vitnerová, kte-
rá v Arnice vede kampaň Člověk a voda.
Trasa cyklovýletu povede po málo frek-
ventovaných vedlejších silnicích a lesních 
cestách. Orientační mapku dostanou účast-
níci před startem, kde na ně budou čekat 
organizátoři v tričkách s logem Arniky. Na 
výlet potřebují kolo, přilbu, plavky, pláš-
těnku, pití, energii a dobrou náladu. 
Arnika se svým infostanem setrvá v Tel-
či od úterý 2. do neděle 7. srpna. Děti i 
dospělí si u nás krom jiného mohou ově-
řit své znalosti o vodě a vodním prostředí 
ve speciálním „stříkacím“ kvízu, zkusit 
poskládat puzzle s motivem mokřadu či 
vyrobit recyklované míčky.  TZ

NABÍDKA PRO VŠECHNY
SPORTOVCE

Nabízíme k pronájmu od 1. září
nově vybudovanou sportovní halu

Základní školy Telč, Hradecká.
Bližší informace na tel. čísle

567 243 339

Veronika Kovářová na koni Gen 7 při  parkuru st. L na skokových závodech v Bohu-
slavicích.                                                             Foto: Lukáš Krajíček
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Kulturní kalendář
Pro letní měsíce je vydán samo-
statný tisk Telčské léto 2011.

Koncert KPH
31. 8. 19.30                        sál ZUŠ
Stamicovo kvarteto

Hnutí Brontosaurus
29. 7. – 14. 8.         zámecká zahrada
Ekostan Hnutí Brontosaurus
Putovní ekoporadnu na cestách najdete 
pod arkádami v zámecké zahradě do 14. 
8. každý den kromě pondělí od 9 do 17 
hod. www.brontosaurus.cz
více na str. 20

Chovatelé
14. 8. 7 – 11 hod.   areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva 
– výkup kožek

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Na Posvátné 29
Jízdní řád o prázdninách:
Po, St, Čt 13.00 – 17.00 hod. (klub)

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Petr Bureš, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Robin Dejmek, Pelhřimov
 a Tereza Smetanová, Pelhřimov
Zdeněk Antoň, Telč
 a Eva Štěrbová, Telč
Jiří Pařil, Nevcehle
 a Lenka Mikšíčková, Dačice
Zdeněk Beneš, Telč
 a Kamila Pelechová, Telč
Tomáš Antoniazi, Třebíč
 a Pavla Mastná, Třebíč
Josef Tumpach, Nasavrky
 a Jana Zejfartová, Luže
Hynek Vohoska, Dačice
 a Dagmar Zabloudilová, Velká Lhota
Lukáš Pejčoch, Praha
 a Lucie Šebestová, Jihlava
Jiří Ouhrabka, Praha
  a Andrea Konecká, Brtnice
Jakub Franc, Praha
 a Kateřina Pavelková, Praha
Michal Kovařík, Stařeč
 a Petra Prášková, Stařeč
Martin Preis, Třešť
 a Renata Šebestová, Jihlava
Lukáš Frydrychovský, Rohozná
 a Lucie Hájková, Batelov
Luděk Tomíšek, Řásná
 a Helena Vařbuchtová, Telč
Callum Richard Leslie, Velká Británie
 a Lenka Brussmannová, Jihlava

Opustili nás
František Štambera, Staré Město 86 let
Ludvík Sládek, Podolí 59 let
Jarmila Buzková, Staré Město 86 let
Naděžda Červenková, St. Město 84 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u 
narozených dětí na základě písemného 
souhlasu obou rodičů, u sňatku na zá-
kladě písemného souhlasu obou novo-
manželů a u zemřelých podle úmrtního 
oznámení zveřejněného rodinou (vypra-
vitelem pohřbu).

Bohoslužby
Římskokatolické
6. 8. so 18.00 Matka Boží
7. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
13. 8. so 18.00 Matka Boží
14. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
15. 8. po 8.00 Matka Boží
  18.30 Matka Boží
20. 8. so 18.00 Matka Boží
21. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
27. 8. so 18.00 Matka Boží
28. 8. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
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

Srpnový koncert KPH na CD
Stamicovo kvarteto
Koncert 31. srpna v Telči v podání Sta-
micova kvarteta navazuje na letošní vy-
stoupení v jihlavské gotické síni s podti-
tulem „Slavní rodáci z Vysočiny“.
Na koncertu v Telči zazní dosud neuve-
dená díla „Mistrů Vysočiny“ Františka 
Vincence Kramáře (rodáka z Kamenice 
u Jihlavy, 1759 - 1831) a Antonína Sta-
mice (rodáka z Havlíčkova Brodu, (1750 
- 1800?) s doplněním o tvorbu Franze 
Schuberta. Stejně jako loňský a předloň-
ský koncert Stamicova kvarteta v Nové
31. srpna v 19,30 hod. v sále ZUŠ

Říši bude i letošní koncertní program za-
znamenán a v produkci Karla Plocka vy-
dán na CD. Záznam koncertu na CD bude 
možné zakoupit v Informačním centru.
Renomované Stamicovo kvarteto ve slo-
žení Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Jan 
Pěruška a Petr Hejný působí na našich a 
zahraničních koncertních pódiích více 
jak 25 let s vynikajícími výsledky. 

Mgr. Lubomír Zadina

Počasí v červnu
Po celý měsíc byla velmi proměnlivá 
oblačnost letního rázu s častými srážka-
mi. Obvyklý průběh byl takový, že ráno 
bylo jasno nebo skoro jasno, během dne 
se vytvářela a přibývala kupovitá ob-
lačnost a odpoledne přicházely přeháň-
ky, někdy i bouřky. Večer a během noci 
potom ubývala oblačnost a vyjasňovalo 
se. K narušení tohoto rytmu docházelo 
občas při přechodu frontálních systémů, 
které svou kompaktnější vrstevnatou 
oblačností přinášely trvalejší srážky i 
celkové ochlazení. Během převažující 
části měsíce dosahovaly maximální den-
ní teploty hodnot mezi 20 až 27 °C, je-
nom v několika málo dnech zůstaly pod 
20 °C. Při bouřkách občas docela pěkně 
napršelo a 7. června i fouklo – 24 m/s, 
tj. 86 km/h. Výraznější škody však ne-
vznikly.
Měsíc hodnotíme jako teplotně mírně 
nadprůměrný, srážkově slabě podprů-
měrný.

Z pozorování meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Uzávěrka příštího čísla
18. srpna

Byl v Telči!
František Ringo Čech 
to prozradil
Na jakém nejbláznivějším místě 
jste hrál vy?
Na obrněném transportéru při písničce 
Nadi Urbánkové nebo na žebřiňáku ve 
filmu Až přijde kocour.
V rozhovoru s Janem Malindou v Maga-
zínu Dnes 30. června 2011
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Našli se v Telči. 
Nehledáte je?
Kříženec bígla a pitbulteriera hnědé bar-
vy s černým melírem a žíháním byl nale-
zen v areálu Židovského hřbitova. Jedná 
se o dvouleté zvíře.

Už jsme v roce 2012
Kde? V Informačním středisku na radnici, kde děvčata nabízí kalendáře Lucie Suché 
(na snímku) a Jindřicha Bednáře (str. 17) na příští rok.

Kdo si hraje, nezlobí

Hračky nestárnou. Na zámku
Letošní pokračování úspěšné výstavy přináší pro návštěvníky stále nová překvapení. 
Dnesna snímku Lucie Norkové představujeme čtyřpokojový elektrifikovaný dům pro
panenky z počátku 20. století. Zaujme nejen děti, ale i tatínky, protože má elektrifiko-
vanou každou místnost, ovládanou vypínačem na zdi!

Fena dalmatina černo-bílé barvy. Byla 
nalezena na Dačické ulici. 

Fena kří-
žence zlaté 
barvy s bí-
lým znakem 
na hrudi. 
Fena je po 
štěňatech a 
má zdravot-
ní problémy 
se srstí. Na-
lezena na 
v l a k o v é m 
nádraží.

Více informací poskytne:

Útulek pro opuštěné psy
Ligy na ochranu zvířat ČR.

Třebíč
areál bývalého Školního statku 

nad bazilikou sv. Prokopa.
Tel.: 568 824 241
nebo 733 764 510;

www.utulek-trebic.cz.


