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Pomoc „v rámci možností“
Jsem rád, že skončil nouzový stav a postupně 
se vracíme k běžnému životu. Ale nyní nás 
čeká minimálně stejně složité období. Dopo-
sud jsme v rámci krizových opatření řešili za-
jištění ochranných pomůcek a základních po-
třeb pro náš každodenní život. Ale všem bylo 
jasné, že dříve nebo později budeme muset 
řešit i ekonomické dopady vzniklé krize. Ty 
jsou samozřejmě různé podle toho, jak kdo 
mohl pracovat, vyrábět či poskytovat služ-
by. A podle toho také každý očekává pomoc. 

Prioritně od státu, který vyhlásil řadu podpůr-
ných programů. Ale někteří také od města. 
Jak rada, tak i zastupitelstvo města se proto 
touto problematikou velice zodpovědně za-
bývaly. A vážím si toho, že jsme došli ke kon-
censu. Samozřejmě ale v rámci rozpočtových 
možností města. Je totiž třeba si uvědomit, že 
i město bude ekonomicky výrazně postiže-
no. Propad sdílených daní, které jsou hlavním 
příjmem města, se nyní odhaduje v rozmezí 
10 až 15 milionů korun. Zhruba 10 milionů 
jsme schopni pokrýt zůstatkem hospodaření 
z loňského roku. Ten zbytek pak budeme ře-
šit škrty provozních výdajů a malých inves-
tic. Na druhé straně ale nechceme zastavit 
dotované investiční akce, které dávají práci 
regionálním firmám. A na rozdíl od státu ani 
nemůžeme vydat dluhopisy... Jinými slovy, 
rozhodli jsme se řešit opatření v rámci těch 
prostředků, které město přímo získává v rám-
ci poplatků či nájmů nebytových prostor. 
Rada města na základě toho v rámci svých 
kompetencí schválila následující opatření: 
Město promine provozovatelům předzahrá-
dek poplatek za zábor veřejného prostranství 
za tento rok. Město promine provozovatelům 
ubytovacích služeb poplatek z turistického 
ubytování za rok 2020. Město umožní v le-
tošním roce bezplatnou inzerci činnosti pod-
nikatelů ve městě jednak v rámci webového 
Katalogu služeb a jednak v Telčských lis-
tech v rozsahu dvou čtvrtstránkových inzercí. 
A na webu města budou pravidelně aktuali-
zovány dotační tituly na podporu podnikatelů 
v důsledku koronakrize. Až po uzávěrce to-
hoto čísla bude zastupitelstvo města projed-
návat žádosti o prominutí nebo snížení ná-
jemného zdravotnickým subjektům v budově 
polikliniky. V případě jejich schválení by vy-
dalo město na všechna jmenovaná opatření 
více než milion korun.  (Pokračování na str. 3

Sobota 13. června od 9:00 do 15:00 hodin
na náměstí Zachariáše z Hradce.
Pořadatelé pro vás připravili:
mléčné výrobky a sýry, sušené ovoce, med 
a medovinu, víno, koření, oleje, sadbu 
a sazenice, výrobky z levandule, přírodní 
kosmetiku, proutěné zboží, drátování, ke-
ramiku, šperky, kožedělné produkty, dět-
ské oblečení.
Součástí trhu bude propagace konzumace 
sladkovodních ryb s ochutnávkou ZDAR-
MA v rámci projektu Ryba na talíř.

Farmářský a řemeslný 
trh opět v Telči

Roman Fabeš:

Zasedání 
zastupitelstva města

29. června v 16 hodin 
Společenský sál v Panském dvoře

Ode dne 1. 6. 2020 začíná a dnem 
1. 10. 2020 končí na náměstí Za-
chariáše z Hradce v Telči dopravní 
režim zákazu vjezdu.

Městská policie 
Telč informuje:Předseda Senátu PČR Miloš Vystrčil 

a starosta města Roman Fabeš uctili po-
ložením kytic k pamětní desce v ambitu 
kostela sv. Jakuba památku obětí druhé 
světové války.

Foto: Miroslav Brzek

Farmářské a řemeslné 
trhy v Telči 2020

22. srpna, 10. října, 31. října   
Vždy v sobotu od 9:00 do 15:00 hodin 

na náměstí Zachariáše z Hradce.

Kontakt na pořadatele: tel.: 722 499 299, 
farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
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37. schůze - 22. dubna
 - Rada města (RM) schválila rozpočto-
vé opatření pro §6171 Místní správa pol. 
5168 a 5137 ve výši 50.000 Kč z §6409 
Ostatní činnosti pol. 5901 Rezerva na pře-
místění elektronické úřední desky a poří-
zení UPS z důvodu rekonstrukce objektu 
radnice.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 smlou-
vy o dílo se zhotovitelem STARKON a.s. 
na akci „Revitalizace památek v historic-
kém centru města Telče, dílčí část: obnova 
domu č. p. 66“.
 - RM schválila přijetí daru ve výši 35 tis. 
Kč od dárce Kraje Vysočina za 1. mís-
to v hlavní soutěži „My třídíme nejlépe 
2019“.
 - RM na základě doporučení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek rozhodla, že 
zhotovitelem akce „Oprava rybníka Nadý-
mák, Telč“, bude společnost VHS Bohe-
mia a.s., IČ 47910305, se sídlem Haškova 
153/17, 638 00 Brno-Lesná. RM schválila 
uzavření smlouvy o dílo.
 - RM schválila provedení rozpočtového 
opatření RM 2/2020.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 k ná-
jemní smlouvě uzavřené s firmou STA-
NER CZ s.r.o. na pronájem nebytových 
prostor v objektu kotelny v ulici Květino-
vá č. p. 390 (dodatkem se prodlužuje doba 
trvání nájmu do 30. 6. 2025).
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. JI-014330059076/001 
se společností E.ON Distribuce, a.s. v sou-
vislosti se stavbou „Telč, Rybniční, kab. 
přípojka NN hřbit.“
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. JI-014330059085/001 
se společností E.ON Distribuce, a.s. 
v souvislosti se stavbou „Telč, Příční, kab. 
smyčka NN“.
 - RM schválila užití části veřejného pro-
stranství p. č. 7355/1 pro zřízení předza-
hrádky před domem č. p. 57 určené k po-
skytování hostinských služeb pro letní 
turistickou sezonu v roce 2020.
 - RM schválila přijetí daru ve výši 25 tis. 
Kč od dárce Vodárenské akciové společ-
nosti, a.s. 

38. schůze - 6. května
 - RM schválila uzavření dodatku č. 9 
ke smlouvě o dodávce a komplexní pod-
poře aplikačních programových produk-
tů a rozvoji systému se společností GOR-
DIC, spol. s r. o., Erbenova 4, 586 01 
Jihlava, IČ 47903783 týkající se aplikač-
ního vybavení pro městskou policii.
 - RM schválila záměr podání žádosti 
do grantového programu Regionální kul-

Z jednání rady města tura 2020, který je vyhlášen v rámci Fon-
du Vysočiny, na akci Folklor v máji v Telči 
15. května 2021.
 - RM schválila opatření ke zmírnění dopa-
dů nouzového stavu na podnikatele a oby-
vatele v Telči.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na stavbu „Zvýšení kapacity MŠ Komen-
ského Telč (část stavba)“. RM schválila 
složení komise pro otevírání, posouzení 
a hodnocení nabídek.
 - RM schválila uzavření smlouvy se spo-
lečností GasNet, s.r.o. o podmínkách na-
pojení, o spolupráci a součinnosti při rea-
lizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 
budoucí nájemní, jejímž předmětem je 
stanovení podmínek napojení v budouc-
nu realizovaného plynárenského zařízení 
v lokalitě Dačická.
 - RM schválila uzavření smlouvy se spo-
lečností GasNet, s.r.o. o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení v lokalitě Dačická 
a úhradě nákladů s ní souvisejících.
 - RM schválila uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene.
 - RM schválila realizaci záměru „II/406 
Dvorce – Telč“ na pozemcích města v uli-
cích Jihlavská a Batelovská (stavební 
úpravy křižovatky silnic II/112 a II/406-
-Jihlavská/Batelovská).
 - RM schválila uzavření smlouvy se spo-
lečností GasNet, s.r.o. o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene týkající se 
přeložky STL plynovodu a plynovodní 
přípojky na ulici Jihlavská a Na Kotnově 
(v souvislosti se stavebními úpravami kři-
žovatky silnic II/112 a II/406-Jihlavská/
Batelovská).

Turistická sezóna na 
Státním zámku v Telči
byla zahájena v pondělí 25. 5. 2020. Pro-
hlídky budou probíhat pouze na II. pro-
hlídkovém okruhu – byt posledního ma-
jitele zámku. Ostatní prohlídkové okruhy 
jsou návštěvníkům nepřístupné z důvodu 
rozsáhlých prací, které probíhají v rámci 
projektu Revitalizace památky světového 
dědictví UNESCO – Státní zámek Telč – 
Růže Vysočiny.
Stavební práce byly zahájeny v prvních 
měsících tohoto roku v prostorách jižní-
ho paláce, kde se v minulosti nacházelo 
Muzeum Vysočiny. V prostorách jižního 
paláce se připravuje celoroční prohlídko-
vá trasa pro návštěvníky. Na I. prohlídko-
vém okruhu, renesanční sály v prostorách 
Malého dvorku, v současné době probíha-

jí práce na venkovních fasádách, tyto prá-
ce začínají probíhat ale i na hospodářském 
nádvoří zámku. Po skončení této revitali-
zace bude pro návštěvníky novinkou zpří-
stupnění depozitáře v prostorách zámecké-
ho Pivovaru. V interiéru I. prohlídkového 
okruhu, renesanční sály v Rytířském sále, 
se začíná pracovat na restaurování dřevě-
ného kazetového stropu. 
Kulturní akce v letošním roce byly ome-
zeny již z důvodu revitalizace této památ-
ky. I přesto ale byly nějaké naplánované 
a s příchodem opatření s COVID 19 jsme 
byli nuceni zrušit velikonoční jarmark, 
který pořádáme ve spolupráci se Sdílením 
a dále tradiční řemeslné trhy, které probí-
hají na začátku července. 
Na konci srpna měl proběhnout koncert 
skupiny Čechomor v prostorách zámec-
kého parku, který se neruší, ale přesouvá 
z termínu 29. 8. 2020 na příští rok – tedy 
na 28. 8. 2021. 
Na začátku prázdnin, již potřetí, je naplá-
nované divadelní představení Strašidlo 
Cantervillské, které by se opět mělo usku-
tečnit v prostorách hlavního nádvoří. In-
formace ohledně divadelního představení 
budou umístěny na webových stránkách 
zámku. 

Provoz státního zámku
Státní zámek v Telči oznamuje, že v roce 
2020 bude otevřen v omezeném provozu, 
a to z důvodu stavebních rekonstrukčních 
prací na objektu a kvůli COVID 19.
Počet osob byl, s ohledem na COVID 19, 
upraven na 10 návštěvníků včetně průvodce.

Objekt bude otevřen v roce 2020 násle-
dovně:
Termín otevření: 25. 5. 2020 – 30. 9. 2020
Otevírací doba: 10:00 hod - 16:00 hod 
pondělí zavřeno
Poslední prohlídka v 16:00 hod
Zprovozněná trasa: TRASA  B – Byt po-
sledního majitele

Lucie Norková

Foto: Státní zámek Telč
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Sdílení poskytuje na Telčsku, Dačicku a Sla-
vonicku již třináctým rokem hned několik slu-
žeb. Mezi ty terénní se řadí především domácí 
hospicová péče, odlehčovací služba a domácí 
ošetřovatelská péče. Tyto služby by se nedaly 
provozovat, kdyby Sdílení nemělo k dispozici 
automobily. Díky nim denně lékaři, zdravot-
ní sestry a pečovatelky navštěvují své klien-
ty v jejich domácím prostředí. Sdílení již ně-
kolik let podporuje společnost Toyota Česká 
republika. Před dvěma lety Sdílení navázalo 
spolupráci i s jihlavskou společností HS AU-
TOMOBIL s.r.o. 
„Naše spolupráce začala pravidelnými ser-
visy na našich dvou pronajatých vozidlech 
značky Toyota, a to Proace a Aygo. A musím 
říct, že spolupráce je to více než výborná. Ať 
už se jedná o komunikaci, odbornost, ochotu 
vyjít vstříc, vždy jsme s celkovým servisem ve-
lice spokojeni,“ říká Eva Švecová, fundraiser-
ka Sdílení o.p.s. 
V dubnu se rozhodla společnost HS AUTO-
MOBIL podpořit organizaci pečující o ne-
vyléčitelně nemocné právě v jejích cestách 
ke klientům. 
„Organizaci Sdílení jsme zdarma poskyt-
li k provozování náš nový předváděcí vůz 
Toyota Yaris. Vnímáme důležitost služeb, 
které Sdílení občanům poskytuje. Po rozho-
voru se zástupci Sdílení vidíme, jak podstat-
ný je kvalitní vozový park organizace. Těší 
nás, že jsme mohli přispět k dalšímu posky-
tování služeb pro nevyléčitelně nemocné kli-
enty Sdílení,“ říká Aleš Pánek, fleetový spe-
cialista HS AUTOMOBIL. 
Automobil je již od začátku dubna v každo-
denním provozu a využívá jej zdravotní sestra 
domácí hospicové péče. 
„Za tuto podporu jsme opravdu vděčni. Ač 
má Sdílení v současné době k dispozici 12 
aut, stále máme sedm zaměstnanců, kteří mu-
sí využívat svá soukromá vozidla, abychom 
mohli služby poskytovat v takové míře, jaká 
je poptávka. To však obnáší zvýšené náklady 
na služby,“ vysvětluje současnou situaci Jana 
Bělíková, zástupkyně ředitelky Sdílení o.p.s. 
„Děkujeme společnosti TOYOTA a firmě HS 
AUTOMOBIL za jejich podporu a doufáme, 
že naše spolupráce bude nadále pokračovat,“ 
doplňuje Bělíková.

Dle TZ

Stavby úspěšně pokračují
Jak už jsem uvedl v předchozím textu, jednou 
z priorit města je v této době pokračovat v do-
tovaných investicích. A rád konstatuji, že se to 
daří. Díky tomu, že financování těchto akcí je 
kryto přijatými úvěry, neměla by být jejich re-
alizace postižena poklesem daňových příjmů. 
A naštěstí se nepotvrdily ani obavy z nedostat-
ku pracovních sil u stavebních firem, které ak-
ce provádějí. V současné době tak bez větších 
problémů běží čtyři projekty v celkové hodno-
tě zhruba 90 milionů korun. V rámci 2. etapy 
revitalizace sídliště Na Markových humnech 
v současné době firma Vlastimil Zelený se svý-
mi subdodavateli realizuje kanalizační a vodo-
vodní řady a podkladní vrstvy pod komunikace-
mi a parkovacími plochami v první části etapy. 
Ta bude hotova do konce června a po ní při-
jde na řadu zbytek sídliště s dokončením v říj-
nu. Zdárně pokračuje i rekonstrukce Domu dětí 
a mládeže Telč, kterou realizuje firma Starkon. 
Harmonogram je nastaven tak, aby se do budo-
vy vrátily kroužky na konci září. Do podzimu 
dokončí firma Pozemní stavby Telč vodovod-
ní a kanalizační sítě v rámci 1. etapy zasíťování 
pozemků v lokalitě Dačická. Souběžně nyní do-
končujeme prováděcí dokumentaci na povrchy 
a další sítě, které by měly být realizovány na ja-
ře příštího roku. A v rámci přípravy na rekon-
strukci radnice, která začne na podzim, provádí 
firma Terni úpravy prostor části administrativní 
budovy úřadu Na Sádkách.
GOB a SOŠ bude mít ředitelku
Nikdy v samostatné nebo společné historii 
Gymnázia a Střední ekonomické školy nestála 
v jejich čele žena. To se ale na základě proběhlé-
ho konkurzního řízení od 1. srpna změní. Na zá-
kladě doporučení komise a po jmenování radou 
Kraje Vysočina se ředitelkou stává Lenka Pro-
cházková. Chtěl bych jí popřát hodně úspěchů 
v nelehké funkci. Paní ředitelku určitě předsta-
víme v jednom z dalších čísel.
Současně bych chtěl na tomto místě poděko-
vat končícímu řediteli Stanislavu Mácovi. Ten 
spojil s gymnáziem v podstatě celý svůj kantor-
ský život a posledních 10 let řídil i obě spoje-
né školy. Pod jeho vedením dosáhla škola řady 
úspěchů a udržela si prestiž i výsledky matu-
rit a úspěšnost studentů na vysokých školách. 
A hlavně díky němu se v poslední chvíli podaři-
lo zachránit ekonomický obor školy. Chtěl bych 
mu popřát hodně zdraví a radosti s vnoučaty.
Dobrá zpráva pro Slavíčkovu ulici
Dobrá zpráva vždy potěší, obzvláště v této slo-
žité době. A věřím, že tomu tak bude i u oby-
vatel Slavíčkovy ulice. S nimi už delší dobu 
diskutujeme nad projektem rekonstrukce této 
ulice. Vážím si toho, že jsme loni došli ke sho-
dě na konečné podobě. Bohužel se ale nepo-
dařilo na letošní rok zajistit finanční prostřed-
ky, a tak se celá akce odložila. Jsem ale rád, že 
ne na dlouho. Náš projekt totiž nyní uspěl a byl 

Radosti a starosti telčského starosty
podpořen dotací ze Státního fondu dopravní in-
frastruktury. Vzhledem k potřebné administra-
tivě a výběrovému řízení na dodavatele bude 
vlastní rekonstrukce ulice zahájena až na jaře 
příštího roku. V rámci akce dojde jednak k vý-
měně vodovodního řadu, proběhne rekonstruk-
ce chodníků a konečně se v ulici z velké části 
vyřeší i stání pro automobily. Kopat se ale v uli-
ci letos přece jen začne. Je totiž nutné vybudo-
vat i nové rozvody elektrické energie. Po ne-
dobrých zkušenostech z náměstí Hrdinů firma 
EON položí kabely a před zimou uvede chod-
níky do schůdného stavu. A na jaře pak budou 
práce pokračovat vlastní rekonstrukcí.

Roman Fabeš

Foto: Sdílení o.p.s.

Kosení na Mrzatci

Tradiční kosení rašelinné loučky u rybní-
ka Horní Mrzatec s telčským Spolkem Ja-
vořice letos proběhne v sobotu 27. června. 
Veřejnost vítáme, připojit se můžete kdyko-
li během dne. Začínáme ráno po osmé hodi-
ně a práce probíhají do pozdního odpoledne. 
A budeme nejen kosit, ale i hrabat, nakládat 
na vůz a redukovat nálet. Nejvíce se však 
svaly protáhnou při odnášení posečené trávy. 
A určitě nebude chybět bonus - opékání klo-
básek na ohni, budeme jich mít dostatek pro 
všechny.
Kdo by se chtěl připojit, tomu se budou ho-
dit pracovní rukavice a holínky nebo vyso-
ké boty. Podmáčená louka umí totiž v pří-
padě dostatku vláhy „překvapit“. Uvítáme, 
když si vezmete vlastní kosy a dřevěné hrá-
bě, ale v menším počtu můžeme nářadí i za-
půjčit. Kdyby snad někdo neznal, nejlepší 
cesta je po modré turistické značce od tábo-
řiště ve Lhotce směr Mrákotín a loučku na-
jdete nedaleko přítoku rybníka Horní Mrza-
tec. O rašelinnou loučku, kde se vyskytuje 
unikátní květena a společenstva, hmyz, ptá-
ci a obojživelníci, pečujeme pravidelně, letos 
budeme kosit již podeváté. Podrobnější in-
formace naleznete na telefonu 602 725 509 
a na emailu pykaljiri@centrum.cz.
Těšíme se na viděnou v přírodě!

Jiří Pykal, Spolek Javořice

Ke klientům s novým 
vozem od Toyoty 
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Jak to vidíme my 
Poslední týdny a měsíce rozhodně nebyly 
snadné pro nikoho z nás a stále před sebou 
máme mnoho výzev a dlouhou cestu do „nor-
málu”. Přejeme si, abychom to opravdu všich-
ni zvládli. Po uvolnění opatření se opět vrací 
i náš pravidelný zastupitelský klub pro ve-
řejnost, kde se s vámi rádi potkáme osobně 
a probereme vše, co vás trápí a zajímá. Tento-
krát se sejdeme na terase galerie Gamoneum 
(býv. synagoga), Na Parkaně 123, v úterý 23. 
června od 17:30. V případě nepřízně počasí 
uvnitř. Těšíme se na vás.

Jiří Pykal, Hana Hajnová, Petra Kujínek 
Polodnová, Helena Tomíšková, 

Petr Vařbuchta
Zprávy z komise pro životní prostředí
Tato komise rady města, které předsedá Pa-
vel Dvořák, se schází pravidelně, naposledy 
se stihla sejít ještě v únoru. V loňském roce 
jsme v komisi po terénních obhlídkách lokalit 
prodiskutovali všechny návrhy na úpravy ze-
leně, které členové předložili. Shodli jsme se 
na výběru těch nejdůležitějších a na způsobu 
realizace a připravili z nich koncepční mate-
riál „Návrh na řešení zeleně v zájmových lo-
kalitách”. Ten v říjnu rada města projednala 
a zařadila jako přílohu do Fondu projektů pro 
rok 2020. V rozpočtu města na letošní rok je 
také poprvé vyčleněn speciální paragraf s fi-
nancemi na tato opatření.
Trvalky v Telči trvale?
Nejviditelnější z iniciativ komise je nyní ur-
čitě trvalková výsadba, která měla v loňském 
roce svou premiéru v ulici Na Hrázi. Byl to 
takový první pokus, neboť prostředí tam není 
úplně příznivé, místy je velmi málo zeminy 
a tím i málo vláhy, v zimě neprospívá ani po-
sypová sůl. Rostliny se však chytly a již vloni 
krásně kvetly. Za rok zesílily a dnes je může-
te obdivovat v plném květu. A co víc - letos 
se dle koncepce výsadba rozšířila i do ulice 9. 
května. Opět díky spolupráci Služeb Telč, je-
jichž pracovníci výsadbu provedli, s Ondře-
jem a Monikou Semotánovými, kteří trvalky 
vybírali a navrhovali jejich rozmístění. Zbý-
vá již jen zakrytí štěrkovým mulčem, který 
drží vláhu a brání plevelům. Květiny budou 
během roku střídavě kvést a věříme, že také 
zde potěší obyvatele ulice i kolemjdoucí. Ne-
ní vyloučeno, že se ještě někde v Telči podob-
ně zajímavě „ozeleněná” místa objeví. 
A co dál?
Trvalky nejsou jediné z modernějších trendů 
v zeleni, které by chtěla komise do Telče při-
vést. Důležité je však vždy zohledňovat míst-
ní podmínky a sledovat zkušenosti z jiných 
obcí. Proto během května navštívíme jihlav-
ský magistrát, kde se s kolegy z komise bude-
me bavit mj. o zkušenostech s přizpůsobením 

Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Bylo, je a bude. 
Místostarosta informuje.

Nezmínit se o stávající 
situaci ohledně koro-
naviru prostě nelze
Možná k jistému rozdělení společnosti v ná-
vaznost na řešení nastalé situace došlo, ale 
rozhodnutí, která musí naši nejvyšší politici 
učinit, nejsou jednoduchá. Vždyť to zaznělo 
již několikrát. Toto jsme ještě nezažili. Pro-
to je postupné rozvolňování nouzového sta-
vu v naší zemi, které budeme určitě všichni 
kvitovat, ale především také všichni, neje-
nom ve svém zájmu, dodržovat, prostě nutné. 
Vždyť sportování  s rouškou na ústech není 
nic příjemného. A to nemluvím o společen-
ském, i když v maximální míře omezeném, 
styku. Přesto buďme ještě nějaký čas trpěliví. 
To, jak dlouho to ještě bude, je těžké odhad-
nout. Je mnoho aspektů pro a také proti. Prá-
vě v této době trávíme více času v kruhu ro-
dinném se svými blízkými. A právě zde nám 
naše chování, ohleduplnost a vzájemnou bez-
pečnost nikdo nehlídá. Zase bude líp.
První dny jarního počasí jsme převážně pro-
seděli doma, a tak si to právě nyní chceme 
tzv. vynahradit. 
Nemohli jsme oslavit Velikonoce jako ob-
vykle, a to měla letos děvčata možnost nám 
mužům a chlapcům vše oplatit. Je přeci pře-
stupný rok. Nebo uspořádat jako každoročně 
důstojnou oslavu pro naše maminky k jejich 
svátku 10. května. Či poděkovat zdravotním 
sestřičkám za veškerou laskavost a péči k je-
jich mezinárodnímu dni 12. května. Poděko-
vání za to všechno můžeme uskutečnit ale-
spoň touto cestou.
Rád bych popřál nám všem, abychom to-
to období zvládli s co nejmenšími zdravot-
ními potížemi. Ty finanční, jak se říká, jsou 
až na druhém místě. Vidíme, že si dokážeme 
v těžkých situacích pomáhat a vzájemně se 
podpořit. Toto vše se ukázalo v prvních dnech 
nákazy. Šití roušek, zajištění nákupů a dodání 
léků těm nejpotřebnějším. Našim seniorům.

Pavel Komín

sečí podle využití pozemku, o květnatých 
loukách ve městě, ale i o tom, jak v praxi fun-
guje horkovodní plečka namísto používání 
roundupu.
Oslednice a Romantika
Další materiál, který komise předložila radě 
města, je „Návrh obnovy lokality Osledni-
ce a Romantika”. Rada tento koncept, který 
za komisi zpracovala Ester Ekrtová, v úno-
ru schválila a nyní se bude o návrhu obnovy 
lokalit jednat s Lesním družstvem Borovná, 
které zde hospodaří. Vzhledem k napadení 
smrků kůrovcem je nutné neprodleně řešit, 
jak bude lokalita nadále udržována a jakými 
druhy stromů bude dosazována. Zda to bude 
dále hospodářský les nebo zda bude využi-
to současného stavu a budeme směřovat spí-
še k lesoparku, a to i se zohledněním toho, 
že v současné době zde již rekreační funkce 
zřejmě převažuje.

Členové komise podporují využití území 
formou lesoparku a nabízejí, že zpracují zá-
kladní návrh pro péči a směřování území 
s konkrétními návrhy na opatření. Vzhledem 
ke kůrovcové kalamitě a poškození porostů je 
nyní ideální doba na změnu způsobu hospo-
daření na kategorii les zvláštního určení, což 
by umožnilo realizaci předložených návrhů 

Ulice Na Hrázi

a výrazně pozvedlo rekreační funkci v lo-
kalitě. Koncept obsahuje návrhy na úpravu 
stávajícího porostu, dosadbu stromů, zaklá-
dání nebo úpravu alejí či stromořadí, ale i ste-
zek a také mobiliář (lavičky, stoly, hrací prv-
ky, třeba i s využitím padlého dřeva, obnova 
ohniště a další).
Jiří Pykal, zastupitel a člen komise ŽP za SPT
Více informací a kontakty na naše zastupitele 
najdete na www.spolecneprotelc.cz.

Ulice 9. května
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Domácí výuka očima žáků a studentů telčských škol 
Dvakrát týdně máme online hodinu s paní 
učitelkou. Na každý den mám úkoly, kte-
ré doma píšu s mam-
kou nebo taťkou. Líbí 
se mi, když se učíme 
doma, že o přestávce 
můžu vyběhnout ven 
za svými pejsky a ko-
čičkami. Často se tam 
zapomenu a přestáv-
ka se hodně protáh-
ne. Chybí mi kamarádky a moc se těším 
na svoji paní učitelku. 

Marijana Pavlíková, 1. A, ZŠ Masarykova

Já a moji spolužáci se učíme doma samo-
studiem. Učitelé nám posílají prezentace 
se zápisy, pracovní listy, úkoly na vypra-
cování a nebo odkazy na videa, kde je uči-
vo probrané vizuální 
formou. Z některých 
předmětů píšeme přes 
počítač písemné práce 
a v mimořádných situ-
acích se i zkouší přes 
videokameru. V jazy-
cích máme každý tý-
den i videohovory, kde 
se látka probírá a vysvětluje. Tato výuka 
mi v dané situaci zcela vystačuje. Mohu 
přes den dělat, co chci, naplánovat si uče-
ní podle sebe a hlavně nevstávat tak brzy. 
Ale samozřejmě, asi jako většina studen-
tů, bych raději byla ve škole a posloucha-
la učitele naživo a smála se o přestávkách 
se spolužáky. Zároveň se ale bojím přícho-
du do školy, kdy se na nás zřejmě nahrnou 
všechny písemné práce z učiva probrané-
ho přes internet a navíc nové učivo, které 
musíme probrat. Nemůžu mluvit za ostat-
ní, ale já osobně se do školy těším.

Alžběta Pavlíčková, 1. A, GOB a SOŠ

Vyučujeme se přes počítače, převážně sa-
mostudiem. Díky učitelům máme veške-
rý přehled o učivu, protože zápisy a vy-
světlení jsou pro nás 
velmi dobře přichys-
tané tak, abychom to 
dobře pochopili. Dá-
le nám jsou zasílány 
testy, které zjistí, jak 
chápeme látku. Dal-
ším plusem pro nás je 
i to, že jsou nám na-
hrávány hodiny s postupy vysvětlení, na-
př. v matematice. Proto je vždy kam se 
podívat, jak máme řešit úkoly, které jsou 
nám zadávány. Výuka doma se mi líbí, ale 
ve škole je to lepší. 

David Kernstock, 7. B, ZŠ Masarykova

Výuka v naší třídě probíhá v různých for-
mách. Český jazyk probíhá formou vi-
deokonferencí, děje-
pis formou prezentací, 
matematika skrz krát-
ká videa a angličtina 
skrz práci v učebni-
ci. Testy moc nepíše-
me, když, tak formou 
kvízů přes Micro-
soft Teams. Materiály 
jsou nám zasílány přes Bakaláře a Micro-
soft Teams. Většinou se jedná o prezen-
tace nebo pracovní listy. Vzhledem k to-
mu, že materiály jsou nám posílány přes 
více portálů, je velká šance, že nám něco 
unikne. I kdyby nám nic neuniklo, ten po-
cit, že jsem na něco zapomněl nebo o něja-
kém úkolu nevím, tam stále je. Nutno říct, 
že online výuka má i své klady. K nim pa-
tří například to, že máme větší svobodu 
na vypracování úkolů a jejich odevzdání. 
Samozřejmě máme limit odevzdání, ale 
na vypracování máme třeba týden. Výuka 
z domu mi přijde jednodušší. Úkolů není 
mnoho a máme tedy dost času na všechny. 
Celkově vnímám online výuku pozitivně, 
ale ve škole je to přece jen lepší. 

Radim Šalanda, prima, GOB a SOŠ

Paní učitelka nám posílá úkoly, které mu-
síme vyřešit a splnit. 
A jednou týdně máme 
online výuku angličti-
ny. Online výuka je na-
prosto úžasná, ale tro-
chu mne nebaví se učit 
doma s rodiči. Ško-
la mi chybí moc, paní 
učitelka i spolužáci.

Amálie Svobodová, 4. A, ZŠ Hradecká

Na situaci, kterou nyní všichni společně 
prožíváme, nebyl nikdo z nás připraven. 
Byli jsme postaveni před opravdu velikou 
výzvu, ze které jsme 
měli oprávněné oba-
vy. Právě proto si vá-
žím přístupu našich 
učitelů a učitelek, kte-
ří se k problému po-
stavili čelem a po ce-
lou dobu nouzového 
stavu se nám snaží se 
studiem co nejvíce pomáhat. Naše studi-
um probíhá prvotně formou naší samostat-
né práce, při které si zadané téma můžeme 
nastudovat každý svým vlastním tempem. 
Vše pak společně shrneme v pravidelných 
videohovorech, ve kterých máme i dosta-
tek prostoru k případným dotazům. Mys-

lím, že právě vzájemná komunikace mezi 
námi studenty a našimi učiteli je ze všeho 
nejdůležitější.

Markéta Svobodová, sexta, GOB a SOŠ

Naše třída se učí formou online hodin, 
prací s učebnicemi, různými stránkami 
(Techambition), také děláme kvízy v jazy-
cích. Touto formou mi to vyhovuje a ba-
ví mě to. Přijde mi to 
zajímavé v tom, že 
se každý musí spo-
lehnout sám na sebe 
a shánět si různé infor-
mace sám, podle toho, 
co potřebuje. Nic kon-
krétního mi na výuce 
tímto směrem nevadí. 
Do školy se určitě těším.

Marie Hauzarová, 2. AS, GOB a SOŠ

Protože jsem v devátém ročníku, tak už 
do školy dva dny v týdnu chodím. Spo-
lečně s ostatními žáky, kteří se chystají 
na SŠ, se připravuje-
me na přijímací zkouš-
ky. I nadále nám ale 
učitelé posílají úkoly 
do portálu Škola On-
Line, kde máme každý 
svůj účet. Úkoly musí-
me odeslat zpět do ur-
čitého termínu, nebo 
pouze potvrdit, že jsme úkol splnili. Ob-
čas míváme s celou třídou online hodiny, 
kde nám učitelé sdělují nové informace ne-
bo se společně učíme. Za asi jediný klad, 
který mi vyhovuje, považuji to, že učení je 
méně než ve škole. Na druhou stranu i to 
málo učení, co teď máme, se bez výkla-
du učitele občas špatně chápe. To tedy po-
važuji za zápor. Na své spolužáky jsem se 
moc těšila a doufám, že se už brzy ve ško-
le potkáme v plném počtu. Chodit do školy 
mi asi vyhovuje více než učení z domova.

Adéla Lupačová, 9. B, ZŠ Hradecká

Naše vyučování probíhá formou online vý-
uky, 3-4krát týdně. Učíme se pět základ-
ních předmětů: mate-
matika, český jazyk, 
vlastivěda, přírodově-
da a anglický jazyk. 
Online výuka trvá při-
bližně 45 minut den-
ně, další vzdělávání se 
odehrává formou sa-
mostudia. Výuka mi 
vyhovuje, ale raději bych chodila do školy.

Nicole Kloiberová, 5. B, ZŠ Masarykova
Ivana Holcová
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Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 15. 6. IV. 17. 6.
III. 16. 6. V. - VI. 18. 6.
Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská a Špitální, II 
– ulice 28. října u lávky přes Svatojánský potok, III – Po-
dolí, křižovatka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, 
IV – Štěpnice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

Dotýkání se mláďat, pouš-
tění psů či špatné parko-
vání. Jakých chyb se lidé 
v lese dopouští nejčastěji?

Vycházky do přírody jsou v současné době, pl-
né nejrůznějších omezení, oblíbenou činností 
řady lidí. Rodiny často vyrážejí zejména do le-
sů, kde není příliš pravděpodobné, že něko-
ho potkají. Myslivci ale upozorňují na to, že 
i v lese je třeba dodržovat určitá pravidla. „Li-
dé by neměli zapomínat na to, že jsou pouhými 
návštěvníky, doma jsou tam zvířata,“ podotkl 
člen Myslivecké rady Okresního myslivecké-
ho spolku Jihlava Roman Navrátil. 
Jarní měsíce jsou pro zvířata obdobím roz-
množování. Může se tak stát, že lidé narazí 
na opuštěné mládě, nejčastěji srnče. V tako-
vém případě udělají nejlépe, když se zvířete 
nebudou dotýkat ani ho přemisťovat a nebu-
dou se zdržovat v jeho těsné blízkosti. Když 
z mláděte jeho matka ucítí pach někoho jiné-
ho, nepřijme ho za své. „Srna má zpravidla 
dvě srnčata, která nejsou u sebe, ale v okru-
hu až třiceti metrů každé zvlášť. Jejich matka 
se u nich nezdržuje, pokud je zrovna nekrmí,“ 
přiblížil Navrátil. 
Starosti dělají myslivcům také volně pobíha-
jící psi. Své domácí mazlíčky by v lese jejich 
majitelé neměli pouštět vůbec. „Jednak je to 
legislativně ošetřené, ale nedělá to dobrotu 
ani pro zvěř,“ zmínil Navrátil s tím, že zvířata 
se proháněním mohou zbytečně vysílit. Neu-
stálým rušením se stresují a dělají větší škody. 
Pro mláďata navíc psi představují velké ne-
bezpečí. „V tomto případě nemusí jít jen o les, 
mláďata jsou převážně na okrajích luk a le-
sů,“ upozornil Navrátil. 
Dalším problémem bývá parkování u lesa. Ři-
diči by auta neměli nechávat na příjezdových 
cestách, mohou tím bránit ve vjezdu těžké tech-
nice potřebné pro těžbu dřeva. „Když už lidé 
stojí s vozem u lesa, měli by toto mít na pamě-
ti a parkovat na odstavných plochách. Na lesní 
cestu navíc platí zákaz vjezdu, i když tam není 
značka,“ objasnil Roman Navrátil. Co se týče 
těžby, místům, kde probíhá, by se lidé měli vy-
hnout a svou vycházkovou trasu raději změnit, 
především kvůli vlastnímu bezpečí. 

Marie Majdičová

Humanitární 
sbírka Charity
Sbírka se uskuteční v sobotu 13. 6. od 9 
do 12 hodin v prostorách bývalého škol-
ního statku. Přístup do objektu je pouze 
zadní branou z ulice Batelovské a stále 
přímo po místní komunikaci. Místo sbě-
ru je označeno logem Charity. Sbírá se 
čisté použité šatstvo (ne silonové, sa-
ka), přikrývky, lůžkoviny, ručníky, ply-
šové hračky, pouze nové boty. Prosíme, 
věci noste v pevných obalech (krabice, 
pytle). Další možnost odevzdání šatstva 
je ve Sběrném dvoře. Bližší informace: 
Jaroslav Kadlec, Hradecká 221, Telč, tel. 
732 157 552

I přijímací a maturitní 
zkoušky se musely při-
způsobit
Podoba přijímacích a maturitních zkoušek 
v roce 2020 je jedním z nejdiskutovaněj-
ších témat týkajících se současného škol-
ství. Abyste si mohli lépe představit, co 
právě prožívají maturanti z Telče a také ně-
kteří žáci 5. a 9. tříd základních škol, při-
nášíme vám dle informací od ředitele GOB 
a SOŠ Telč, RNDr. Stanislava Máci, pře-
hled změn v konání těchto zkoušek.
Maturanti mohou jako jediný ročník od 11. 
května docházet do školy na předem do-
mluvené konzultace se svými vyučující-
mi. Koncem měsíce jim také byla vydána 
jejich závěrečná vysvědčení. Právě těch se 
týká jedna z největších změn. Ve školním 
roce 2019/2020 nelze žáka, který se přihlá-
sil k maturitní zkoušce, hodnotit stupněm 
nedostatečný. Další změnou, jež jistě po-
těšila nejednoho maturanta, je úplné vyne-
chání písemných prací z českého i anglic-
kého jazyka.
V době vydání červnových Telčských lis-
tů už si někteří studenti mohli částečně 
oddechnout – 4. ročník SOŠ absolvoval 
v posledních květnových dnech praktic-
kou zkoušku či obhajobu svých maturit-
ních prací. Letošní maturanti jsou prvními 
studenty v historii SOŠ, kteří mohou zvolit 
druhé zmíněné zakončení studia, tato no-
vinka ale nijak nesouvisí s aktuální situací.
První červnové dny se nesou ve znamení 
didaktických testů z matematiky, českého 
jazyka a literatury a z angličtiny. Průběh 
didaktických testů se nebude lišit od před-
chozích let. Testy bude opravovat Centrum 
pro zjišťování výsledků vzdělávání, Cer-
mat, a jejich výsledky mají ředitelé obdr-
žet 8. června.
Poslední fázi maturitních zkoušek, ústní 
a profilovou část, budou studenti skládat 
ve dnech 10.–12. června. Protože je potře-
ba letošní maturity stihnout v limitovaném 
termínu a navíc se ve stejných dnech kona-
jí přijímací zkoušky nebo zápisy ke studiu 
na některých vysokých školách, pro vede-
ní GOB a SOŠ nebylo jednoduché vytvo-
řit rozpis maturit při snaze vyjít vstříc všem 
zapojeným osobám.
Maturanti bohužel přijdou hned o několik 
tradic spojených s ukončováním středo-
školského studia. Za běžné situace by se 
v dubnu konalo oblíbené poslední zvonění. 
Letošním maturantům naposledy zazvonil 
školní zvon v pátek 6. března, aniž by to 
kdokoli z nich tušil. Dále bude vynecháno 
společné zahájení zkoušek. Konat se nebu-
de ani slavnostní předávání maturitních vy-

svědčení, které se obvykle odehrává na tel-
čském zámku.
Těsně před vypuknutím ústní části matu-
rit, 8.–9. června, budou v hlavní roli ucha-
zeči o studium na GOB a SOŠ Telč. V ty-
to dny se budou konat přijímací zkoušky 
pro všechny obory školy – osmiletý a čtyř-
letý studijní gymnaziální obor, ekonomika 
a podnikání – čtyřletý studijní obor SOŠ se 
zaměřením na veřejnou správu nebo ces-
tovní ruch a nově také management kultur-
ního dědictví.
I tyto zkoušky budou podrobeny určitým 
změnám. Oproti běžným pravidlům podle 
školského zákona budou uchazeči ko-
nat přijímací zkoušku pouze jednou, a to 
ve škole, kterou uvedli na přihlášce jako 
1. v pořadí. K radostnější změně patří pro-
dloužení času trvání testů, a to na 70 minut 
pro český jazyk (o 10 minut více) a na 85 
minut pro matematiku (o 15 minut více). 
Přijímací zkoušky bude opravovat rovněž 
Cermat a jejich výsledky se žáci dozvědí 
do 8 dní.
Podrobnější pokyny a termíny zkoušek je 
možné dohledat na webových stránkách 
školy. Uchazeči o studium je najdou i v po-
zvánkách, které by měli obdržet nejpozději 
začátkem června.
Organizace všech zmíněných zkoušek je 
tento rok komplikovaná nejen stanovený-
mi změnami, ale dle slov pane ředitele také 
pozdním získáváním informací a provádě-
cích pokynů.
Přes všechny nepříjemnosti věříme, že se 
bude konec školního roku nést v pozitiv-
ním duchu a všem žákům a studentům, kte-
rých se zkoušky týkají, přejeme jen samé 
úspěchy. V příštím vydání Telčských lis-
tů najdete informace ze samotného konání 
jednotlivých zkoušek.

Ivana Holcová



str. 7TL 6/2020

Hasičské zprávy
Od 14. dubna do 14. května zasahovala jed-
notka Hasičského záchranného sboru Kraje 
Vysočina ze stanice Telč u devatenácti udá-
lostí. Jednalo se zejména o technické pomo-
ci, kterých bylo z celkového počtu třináct. 
Při tomto typu události hasiči prováděli dva-
krát transport pacienta, třikrát otevření uza-
vřených prostor při nebezpečí z prodlení, 
čtyřikrát odstranění ropných látek z komu-
nikace a u obcí Částkovice a Vanůvek od-
stranění padlého stromu. V Telči, v ulici 
Bratří Čapků, prováděli hasiči odchyt boda-
vého hmyzu a v ulici Batelovská a ve Sta-
ré Říši monitoring neohlášeného pálení. 
Do Panského dvora v Telči byla naše jednot-
ka vyslána na poskytnutí první pomoci zra-
něnému cyklistovi. U Sedlejova, Radkova 
a Krasonic likvidovali hasiči ze stanice Telč 
požáry po pálení větví. U obce Jihlávka za-
sahovalo při požáru, který se po pálení větví 
rozšířil na plochu přibližně 0,5 ha, celkem 
pět jednotek ze stanice Telč, z Počátek, Hor-
ních Dubenek, Jihlávky a Studené. U toho-
to požáru bylo rovněž provedeno poskytnu-
tí první pomoci jedné zraněné osobě, která 
utrpěla popáleniny a následně byla transpor-
tována leteckou záchrannou službou k další-
mu ošetření. 

 npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

Policie ČR Telč 
informuje

Krádež pily
V noci ze čtvrtka 30. dubna na pátek 1. květ-
na odcizil pachatel v Krahulčí řetězovou pilu 
a majiteli tak způsobil předběžně vyčíslenou 
škodu dvacet tisíc korun. Ke spáchání činu 
došlo v průjezdu u domu, odkud pachatel od-
cizil benzinovou motorovou řetězovou pilu. 
Místo činu policisté ohledali, zadokumen-
tovali a v lokalitě provedli šetření. Pachatel 
se dopustil dvou trestných činů, a to krádeže 
a porušování domovní svobody. Případ poli-
cisté prověřují.
Opilá žena skončila na protialkoholní zá-
chytné stanici
V úterý 21. dubna přijali policisté před jede-
náctou hodinou večer oznámení od ženy, kte-
rá byla zjevně pod vlivem alkoholu, a z její-
ho sdělení vyplynulo, že chce ohrozit svůj 
život. Policisté vytipovali, kde se žena zřej-
mě nachází, a do obce na Telčsku okamžitě 
vyjela hlídka. Policisté dvaadvacetiletou že-
nu nalezli, byla v pořádku, ale značně opi-
lá. Chovala se agresivně a nepředvídatelně. 
Policisté ženu zajistili a odvezli ji na protial-
koholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Při 
dechové zkoušce jí byla naměřena hodnota 
2,58 promile alkoholu.
Řidič je podezřelý ze spáchání dvou trest-
ných činů
Opilý a přes uložený zákaz řídil vozidlo sed-
mačtyřicetiletý muž z Jihlavska. V neděli 10. 
května jel po osmé hodině ráno s vozidlem 
Škoda Fabia v Telči po ulici Slavatovská, kde 
ho zastavila hlídka. Policisté provedli u řidi-
če dechovou zkoušku, při které mu naměři-
li hodnotu 1,81 promile alkoholu. Navíc se 
jednalo o muže s uloženým zákazem řízení 
všech motorových vozidel. Letos v dubnu byl 
totiž soudem potrestán mimo jiné zákazem 
činnosti na dobu dvou let. Policisté řidiči dal-
ší jízdu zakázali. Muž je podezřelý ze spáchá-
ní dvou trestných činů, a to maření výkonu 
úředního rozhodnutí a ohrožení pod vlivem 
návykové látky. Případ policisté prověřují.
Policisté objasnili sérii případů vloupání 
do objektů
V rukou policistů skončil nebezpečný recidi-
vista, který se na Jihlavsku dopouštěl majet-
kové a drogové trestné činnosti. Vloupal se 
do sedmi objektů, zejména prodejen, a cel-
ková škoda přesáhla částku 400 tisíc korun. 
Policejní komisař zahájil trestní stíhání de-
větatřicetiletého muže, který byl obviněn ze 
spáchání dvou trestných činů. V jednom pří-
padě se na vloupání do objektu podíleli ješ-
tě dva spolupachatelé, muž a žena. Také tito 
dva čelí obvinění ze spáchání trestného činu, 
muž je v současné době ve vězení.

Konzultační den 
rady města

středa 17. 6. 
od 15:00 do 17:00 hod.

Doporučujeme se předem objednat 
v sekretariátu MěÚ.

Muže důvodně podezřelého ze spáchání 
trestných činů zadrželi policisté speciální 
jednotky Dukovany v časných ranních hodi-
nách v bytovém domě v Jihlavě. Při domov-
ní prohlídce zajistili policisté věci pochá-
zející z trestné činnosti. Policejní komisař 
zahájil na základě shromážděných důkazů 
trestní stíhání devětatřicetiletého muže, kte-
rý byl obviněn ze spáchání zločinu krádeže 
a přečinu nedovolené výroby a jiného na-
kládání s omamnými a psychotropními lát-
kami a s jedy. Muž je obviněn z toho, že se 
v sedmi případech vloupal do různých ob-
jektů, a to šesti v Jihlavě a jednoho v Telči, 
dále distribuoval v krajském městě pervitin. 
Vloni v prosinci se ještě se dvěma kompli-
ci vloupal do objektu firmy, kde způsobili 
škodu za více než 200 tisíc korun. Dva muži 
a žena tady odcizili peníze a nářadí. Dalších 
krádeží už se obviněný muž dopouštěl sám. 
V době od března do začátku května se vlou-
pal celkem do pěti různých prodejen a jed-
né kavárny. Škody za ním v některých přípa-
dech zůstávaly opět vysoké, v řádu několika 
desítek tisíc korun. Z objektů si odnášel ze-
jména peníze, dále cenné věci a prodávané 
zboží. Z cenných věcí se jednalo o spotře-
biče a elektroniku. Při posledním vloupání, 
ke kterému došlo na začátku května v Jihla-
vě, způsobil škodu za více než sto tisíc korun, 
kdy v obchodě odcizil peníze, dále straven-
ky, jízdenky, prodávané zboží a další věci.
Obviněný muž byl vzat do vazby a hrozí mu 
osmiletý trest odnětí svobody. V případě krá-
deže spáchané v době, kdy je na území re-
publiky vyhlášen nouzový stav, je totiž tento 
čin posuzován přísněji, a pachatel tak může 
být postižen vyšším trestem. 
Ze spáchání trestného činu krádeže byla ob-
viněna také osmadvacetiletá žena a stejně 
starý muž, těm hrozí trest odnětí svobody až 
na pět let. 
Pomoc seniorce
V úterý 5. května byli policisté před devá-
tou hodinou večer přivoláni k domu v Telči, 
kde bylo dle přijatého oznámení slyšet z do-
mu volání o pomoc. Na místo vyjeli policisté 
a hasiči. Otevřeným oknem se dostali dov-
nitř a nalezli v jedné z místností ležet na ze-
mi sedmaosmdesátiletou seniorku. Ženu po-
té odvezla zdravotnická záchranná služba 
na vyšetření do nemocnice. Policisté dohléd-

li na zabezpečení domu a informovali o udá-
losti příbuzné seniorky.
Řidič byl pod vlivem alkoholu
Policisté odhalili v sobotu 9. května v obci 
Býkovec řidiče vozidla, který usedl za volant 
pod vlivem alkoholu. Seniora zastavila před 
desátou hodinou večer hlídka a policisté pro-
vedli u řidiče dechovou zkoušku, při které 
mu naměřili hodnotu 0,67 promile alkoholu. 
Opakovaná zkouška ukázala u řidiče obdob-
nou hodnotu. Policisté mu na místě zadrželi 
řidičský průkaz a zakázali další jízdu. Muž 
je podezřelý ze spáchání přestupku na úseku 
dopravy, který policisté šetří.
Krádež 
Policisté řeší případ krádeže, ke které do-
šlo v katastru obce Olšany. Čin byl spáchán 
v době od pátečního večera 8. května do ne-
dělního odpoledne 10. května. Z pracovní-
ho stroje, který stál v lese, odcizil pachatel 
ocelový kryt hydraulických hadic a řezací 
lišty.  Krádeží způsobil předběžně vyčís-
lenou škodu pětadvacet tisíc korun. Poli-
cisté místo činu ohledali, zadokumentova-
li a v lokalitě provedli šetření. Pachatel se 
dopustil trestného činu krádeže, případ po-
licisté prověřují.

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení
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Žáci pak své výkony natáčeli a jako zvuko-
vé i obrazové stopy zasílali zpět,“ popsala 
dočasný školní systém Pavlíková. Pozadu 
nezůstal ani výtvarný obor, kde byla uplat-
něna „výtvarka na dálku“. Děti od vyučují-
cích každý týden obdržely e-mail s úkolem 
na dané téma. Některá zdařilá dílka byla 
k vidění na poslední straně květnového vy-
dání TL. Jak se ale pravděpodobně většina 
učitelů shodne, osobní kontakt internetové 
spojení nenahradí a po dlouhém odloučení 
se na něj všichni těší.

„Velké poděkování patří všem učitelům, žá-
kům i rodičům za to, jak se s touto nena-
dálou situací vyrovnali. Myslím, že mnozí 
v sobě díky ní objevili netušené technické 
nadání,“ shrnula ředitelka Pavlíková.

Marie Majdičová

Komerční sdělení

Nový obchod v Telči
Navzdory koronavirové krizi a nejistému 
budoucímu vývoji ekonomiky jsem se roz-
hodl v Telči na náměstí otevřít nový obchod 
Batavia. Obchody Batavia již roky exis-
tují např. v Třeboni, Českém Krumlovu, 
Znojmu, Jičíně a dalších městech. S velikou 
nejistotou k nim v červnu tohoto roku tedy 
nově přibude i Telč na náměstí Zachariáše 
z Hradce 46, vedle cukrárny Celerin. 
Kromě dekoračních předmětů a dárkového 
zboží zde zejména ženy najdou kolekci ori-
ginálních šatů a alternativní módy. Netradič-
ní volnočasové oblečení zde najdou i muži. 
Tradicí obchodů Batavia je široká nabídka 
aromaterapie, vonných tyček, olejů a tradič-
ních přírodních vykuřovadel, mimo jiné pra-
vého ománského kadidla. 
Kadidlo, zejména to z oblasti Zufar v dneš-
ním Ománu, je lidstvu známo a používáno 
více jak 2500 let . Patřilo k tomu nejcenněj-
šímu, co lidstvo mělo. Ostatně bylo, spolu 
s myrhou a zlatem, jedním ze tří darů, kte-
ré přinesli tři králové Ježíškovi do Betlé-
ma. Při současném koronavirovém dění stojí 
za zmínku, že po mnoho staletí lidé obdivo-
vali nejen vůni kadidla, ale věřili také v jeho 
schopnost čistit, dnes bychom řekli dezinfi-
kovat, vzduch. Pravdou je, že dodnes není 
potenciál všech látek obsažených v této pří-
rodní pryskyřici stromu Bosvelia sacra, ros-
toucího pouze na jihu Arabského poloostro-
va, v tzv. africkém rohu a na pár místech 
v Indii, plně prozkoumán!
Rádi bychom prostřednictvím TL informo-
vali místní občany o otevření této prodej-
ny a nabídli vašim čtenářům, před zahá-
jením turistické sezóny, možnost nákupu 
s 20% slevou na veškerý sortiment. Uve-
denou slevu by obdržel každý, kdo by se 
na prodejně „prokázal“ jakýmkoliv výtis-
kem Telčských listů.
Děkujeme. 

Roman Sauer

ZUŠka ztížené 
podmínky zvládla
Přizpůsobit se nastalé situaci a kompletně 
změnit styl vyučování museli také učitelé 
ze Základní umělecké školy v Telči. Podle 
ředitelky Evy Pavlíkové se distanční výu-
ku podařilo dobře zvládnout. 
„V hudebním oboru probíhaly online lekce 
přes různé aplikace jako Skype, WhatsApp 
či Messenger. Učitelé žákům touto cestou 
zasílali noty, nahrávky nebo doprovody. 

Paní učitelka Helena Tůmová se svou žač-
kou Sárou při online výuce.

Foto: ZUŠ Telč

Strážník Pavel Rella: 
K policii mě přivedla 
rodinná tradice
S novým městským policistou, jedena-
dvacetiletým Pavlem Rellou z Dačic, jsme 
se sešli po měsíci jeho působení v Telči. 
Tou dobou si pomalu zvykal na nové pra-
coviště a čekal, až dorazí nová uniforma. 
V současnosti už ho můžete potkat v uli-
cích města, kde se stará o dodržování 
předpisů a dohlíží na pořádek.
Jaké jsou vaše dosavadní policejní zkuše-
nosti?
Jak už věk naznačuje, u policie jsem krát-
ce. Práce v Telči je pro mě první větší pra-
covní zkušeností. Předtím jsem byl půl roku 
v Českých Budějovicích, rovněž na pozici 
městského policisty. 
Co vás v současnosti nejvíc zaměstnává?
Zatím se věnuji hlavně zařizování, a to jak 
kanceláře, tak i uniforem a dalších záleži-

tostí. Právě uniforma je pro mě klíčová, do-
kud ji nemám, nemohu konat. Všiml jsem si 
ale, že ve městě jsou poměrně časté doprav-
ní přestupky. 
Právě parkování a vjezd do centra je 
v Telči často skloňovaným tématem…
Ano, je to jeden z hlavních důvodů, proč vů-
bec městská policie vznikla. Právě parková-
ní a vjezdy mě pravděpodobně budou za-
městnávat nejvíc.
Máte představu o tom, jak bude vypadat 
váš běžný pracovní den?
To záleží hlavně na vedení. Vrchním velite-
lem je starosta, který nastíní nějaké problé-
my, a já je budu řešit. Primárně se ale bu-
du soustředit na zmíněné vjezdy na náměstí 
a parkování, a to hlavně v letní sezóně. Můj 
program se bude měnit také podle toho, 
s čím se na mě obrátí lidé.
Jaké jsou vaše první dojmy z nového pra-
coviště?
Je to pro mě něco nového, ale už jsem si po-
malu zvykl. V Telči se mi zatím líbí. S Čes-
kými Budějovicemi se to samozřejmě ne-
dá srovnat, o pořádek se tam stará více než 
stovka strážníků, tady jsem zatím sám. 
Myslíte, že budete pomoc kolegů postrá-
dat?
Zpočátku tady sice budu sám, ale do bu-
doucna by strážníků pravděpodobně mělo 
přibýt. Nicméně budu spolupracovat také se 
státní policií. 
Co vás vedlo k tomu zvolit zrovna povo-
lání policisty?
Jiné zaměstnání jsem vlastně ani nikdy ne-
zvažoval a svou budoucnost jsem vždy viděl 
v ozbrojených složkách, buď v armádě ne-
bo u policie. Ta nakonec vyhrála, především 
kvůli rodinné tradici, u policie je můj otec, 
byl tam dědeček a dokonce i pradědeček. 
Čemu se rád věnujete ve volném čase?
Vítězí u mě hlavně sport, turistika nebo 
četba. 

Marie Majdičová

Foto: Archiv Pavla Relly
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COVID-19 
očima lidí z Telčska
Co znamená koronavirová pandemie 
a s ní související vládní opatření pro 
umělce, majitele muzea či knihovnici? 
Jak se změnily jejich běžné dny a s ja-
kými problémy se nyní potýkají? Nava-
zujeme na první díl „seriálu“, který se 
objevil v květnovém vydání TL. Růz-
ných lidí vykonávajících rozličné pro-
fese jsme se opět zeptali na dvě otázky: 
„Jak moc COVID-19 ovlivnil váš život 
a vaši práci? Má na vás současná situace 
naopak i nějaký pozitivní dopad?“
Petr Píša
umělecký kovář, dirigent, divadelní he-
rec a zpěvák

Jako u každého, ovlivnila tato situace 
i moje dny. Nejvíce v těch činnostech, kte-
ré se týkaly příprav různých akcí pro fir-
my, plány jsme dle nařízení vlády museli 
zrušit.  Produkce Zatrestbandu se zastavi-
la úplně. Mám ale tu výhodu, že v kovárně 
mohu pracovat bez omezení, a tak si to po-
věstné „zlaté dno“ mohu hledat dál a dál, 
právě mezi výhní a kovadlinou.
Ztotožňuji se s povšechnými názory, že nás 
tato situace malinko přibrzdila a donutila 
všechny trochu víc přemýšlet o smyslu na-
šich dnů a našeho konání. I v této době se 
opět potvrdilo, jak velkou sílu představu-
jí média. Stejně tak, jako zprávy dovedou 
v lidech vyvolat obavy, by jim mohly po-
moci se zklidněním mysli. Jenže strach se 
hodí těm, kteří chtějí manipulovat a ovlá-
dat. Rád bych důvěřoval řídícím složkám 
státu a spoléhal na ně, ale kvůli jejich neu-
věřitelným a často chaotickým krokům se 
mi to bohužel nedaří. O to více obdivuji 
součinnost a aktivitu na komunální úrov-
ni. Těším se na chvíle, kdy se bude zase 
hrát a tančit. 

Nezaměstnanost v dubnu
ČR
duben 3,4 %, březen 3,0 %
(únor 3,0 %, leden 3,1 %, prosinec 2,9 %)
Kraj Vysočina
duben 3,0 %, březen 2,7 %
(únor 2,8 %, leden 2,9 %, prosinec 2,7 %)
Správní obvod Telče
duben 4,0 %, březen 3,9 %
(únor 4,6 %, leden 4,9 %, prosinec 4,4 %)
Telč
duben 4,2 %, březen 3,9 %
(únor 4,5 %, leden 4,6 %, prosinec 4,1 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí 
na konci dubna: Černíč (6,4), Hostětice 
(5,9), Klatovec (6,8), Radkov (6,0), Rozseč 
(6,0), Řásná (7,2), Řídelov (7,0), Stará Říše 
(6,6), Vanov (7,1), Vanůvek (8,0), Vápovice 
(7,1), Vystrčenovice (7,4)

Zdroj: Statistiky ÚP

Aleš Wimmer
majitel Muzea techniky Telč

Vzhledem k vládním opatřením jsme ne-
mohli zahájit sezónu v dubnu, ale až 11. 
května. Bohužel jsme tak museli mít zavře-
no o velikonočních a květnových svátcích, 
které se obvykle pojí s vysokou návštěvnos-
tí. Muzeum se nemohlo podílet na oblíbe-
né jarní vyjížďce na konci dubna ani na tra-
diční Veteránské revue 9. května. Dostávám 
dotazy, zda pro vyhledávanou přehlídku má-
me náhradní termín. Nicméně letos jsme se 
rozhodli vynechat, další revue se uskuteční 
v roce 2021. Myslím si, že lidé začnou mu-
zea, hrady či zámky navštěvovat až o prázd-
ninách. Co se týče zahraničních turistů, situ-
ace se nemění, protože zpoplatněnou kulturu 
zcela míjí. Uvítal bych proto vstřícné kroky 
ze strany města, například snížení daně z ne-
movitosti, což by se příznivě dotklo všech 
obyvatel města.
Díky současnému stavu mám více času 
na právě probíhající renovaci nového ex-
ponátu, automobilu Praga z roku 1927. Ob-
vykle se soustavnou prací končím v břez-
nu, letos zatím pokračuji dál. Vzhledem 
ke krásnému počasí jsem ale podnikl i ně-
kolik celodenních výletů po přírodních krá-
sách v okolí.
Lenka Zamazalová
knihovnice v Městské knihovně Telč

Změnilo se toho opravdu mnoho od zruše-
ní všech plánovaných akcí, úpravy půjčov-
ních hodin až po způsob půjčování. Pande-
mie knihovnu uzavřela na téměř šest týdnů, 
po jejím otevření 27. dubna jsme začaly půj-

Zdroj: FB Petra Píši

Zdroj: wiki.pirati.cz

Knihovnice se s omezeními popraly a po-
kračují v půjčování četby. 

Zdroj: Archiv Knihovny

čovat tak, jako nikdy předtím. Knihy jsme 
čtenářům předávaly skrze provizorně vytvo-
řená výdejová a příjmová okénka do dvora 
ZUŠ, naštěstí je knihovna v přízemí. Fungu-
je služba, kdy si lidé mohou knihy vyzved-
nout do druhého dne. Díky objednání předem 
se vyhnou případným frontám. Občas jsme si 
ale s kolegyní připadaly spíše jako v restau-
račním okénku, když naší nejčastější otázkou 
bylo: „Tak co si dnes dáte?“. Chutě čtenářů 
byly různé, někdy měli chuť na něco „slad-
šího“, jindy dali přednost „ostřejšímu“ kusu. 
Těm, kteří si předem nic nezamluvili, jsme se 
snažily vybrat čtivo přímo „na tělo“, uvidíme, 
jestli budou čtenáři příště chválit nebo hubo-
vat. Zájemci o rozebrané knihy musejí po-
čkat. Všechny vrácené knihy procházejí ka-
ranténou, která naštěstí netrvá čtrnáct dní, ale 
dva. Po tuto dobu si čtivo poleží v oddělené 
místnosti a zpět do oběhu se vrátí odpočinuté 
a bez viru. Od 18. května jsou dveře knihov-
ny opět otevřené a návštěvníci si budou moct 
vybrat sami. Na všechny už se moc těšíme. 
Češi patří k velkým knihomolům a větši-
na z nás má doma vlastní knihovničky. Jed-
ním z pozitiv tak může být oprášení vlast-
ních zásob. Někteří dali šanci četbě, která 
je původně nezaujala, či se naopak vráti-
li k osvědčeným klasikám a dárkům od Je-
žíška. Bylo velmi milé slyšet čtenáře říkat, 
že jim knihovna chyběla. 

Marie Majdičová

Telčské podzemí a věž sv. Ducha
Interaktivní zábavně-naučná expozice se 
zajímavými fakty z historie města. Pro-
hlídka je možná pouze po objednání v In-
formačním centru na radnici - osobně, tel. 
567 112 407, e-mail info@telc.eu
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Telč a jezuité. 
Řád a jeho  
mecenáši
—
Univerzitní centrum Telč, Masarykova univerzita
Nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč

10. června — 
13. září 2020

Telč and the Jesuits.  
The Order and its Patrons

—
Telč University Centre, Masaryk University
Nám. Zachariáše z Hradce 2, Telč
10 June 2020 to 13 September 2020

www.jezuitetelc.cz

Otevírací doba / Open:

Po/Mon–So/Sat:   10 –17 
Ne/Sun:                    10–15

Vstup volný / Free admission
Připraven doprovodný program /  
The exhibition is accompanied by  
additional events and activities

Ústav teoretické 
a aplikované mechaniky
Akademie věd ČR

Město
Telč

Financováno / Funded by:Partneři projektu / Project partners: Za podpory / Organized with the support of:
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Čalounictví Votava-Václavek. Opravy 
veškerého čalouněného nábytku i starožit-
ného. Zhotovení krycích plachet z PVC, 

Malý oznamovatel

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 4. 2020 do 18. 5. 2020.

Přehled počasí v Telči
Duben v číslech
Průměrná teplota:  9,5 °C
Průměrný tlak:  1018,4 hPa
Srážky:   18,6 mm
Max. teplota:  24,3 °C, 28. 4. v 15:59
Min. teplota:  -6,5 °C, 1. 4. v 6:23
Max. rychlost větru: 32 km/h, 25. 4.

Počasí v Telči
www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Římskokatolické
6. 6. so 18.00 Matka Boží
7. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
13. 6. so 18.00 Matka Boží
14. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
20. 6. so 18.00 Matka Boží
21. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
27. 6. so 18.00 Matka Boží
28. 6. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby

přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čiště-
ní koberců, sedacích souprav, matrací. Tel. 
721 123 595.

Autoškola Vladi-
mír Roupec - učeb-
na v Telči na Mysli-
bořské ulici, výuka 
a výcvik na osob-
ní automobil. Ví-
ce info na www.au-
toskolaekol.wz.cz 
a tel. 607 185 517.
Ordinace Všeobecného praktického lékaře v TELČI, hledá zdra-
votní sestru, která bude navštěvovat naše registrované pacien-
ty doma. 200 - 400 Kč čistého/hod. Náplň práce : odborná péče 
o pacienty v domácím prostředí – měření TK, P, odběry, převa-
zy. V případě zájmu výpomoc v ordinaci VPL. Nabízíme: 200 až 
400 Kč čistého na hodinu, flexibilní pracovní dobu - čas a trasu 
návštěv si určujete sama, OOP zajištěny. Požadujeme: SŠ vzdělání 
v oboru všeobecná nebo praktická sestra, řidičský průkaz sk. B - ak-
tivní řidič! V případě Vašeho zájmu kontaktujte Bc. Petru Hejhalovou 
- tel. 608 763 664
Prodám vanu, plastová 160 x 70 v dobrém stavu. Cena 1500,- Kč. Tel. 
č. 777 092 653
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Gábinka Matoušková, 8 let 
- Kytička Krásnoočko 

Vikča a Jolanka Ježkovy, 9 a 12 let 
- Čarodějnice

Martinka Hadravová, 8 let 
- Na Zelený čtvrtek

Jindra Máca, 7 let - Tisk bramborou

Maxík Návrat, 7 let - Kraslice jako od...

Nikolka Matoušková, 11 let 
– Na Zelený čtvrtek

Štěpánek Vojtíšek, 8 let 
- Postavičky na dřívkách

Alenka Buláková, 8 let 
- Kraslice od Botticelliho...

„Výtvarka 
na dálku II“
Přestože v „době rouškové“ nechodily děti 
tvořit do výtvarky, doma nezahálely. Ne-
chyběla kresba, malba, grafika ani modelo-
vání, jen jsme museli činnosti přizpůsobit 
domácím podmínkám, jak dokazují přilo-
žené snímky. A tak jsme vyzkoušeli mno-
hé techniky, kterým bychom se pravděpo-
dobně nevěnovali ve škole, jako je třeba 
kresba kávou, tisk bramborovým razítkem 
apod., nebo jsme se naučili vařit plastelí-
nu. V březnu a dubnu, měsících bohatých 
na svátky, jsme tematicky zacílili na kras-
lice, tradiční pokrmy a činnosti. Zde je 
pestrá mozaika dětských výtvorů jako 
ohlédnutí za jarem, na které nikdo zřejmě 
nezapomeneme... 

Pavla Doležalová, Lenka Bláhová
ZUŠ Telč
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Tajné výlety Fany a Beryho. Druhý díl knihy 
z pera autorky Ivany Fexové se zanedlouho 
objeví v knihkupectvích. Učitelku z jihlavské-
ho gymnázia jsme v TL představili už vloni 
na podzim, kdy podepisovala první díl Dobro-
družství Fany a Beryho na náměstí v Telči. In-
spiraci absolventka místního gymnázia mimo 
jiné čerpá na chalupě v Kostelní Myslové, od-
kud pocházejí i psí hrdinové z knih. S Ivanou 
Fexovou jsme si povídaly například o tom, 
jestli má při online výuce více času na psa-
ní nebo proč se neplánuje stát spisovatelkou 
na plný úvazek. 
V jakém stavu je v současnosti vaše druhá 
kniha? 
Kniha by měla vyjít 10. července, takže v sou-
časné době je v tisku a myslím, že nejpozději 
13.7. bude na pultech knihkupectví.
Už její název napovídá, že jde o pokračová-
ní vaší prvotiny, doporučila byste čtenářům, 
aby knihy četli popořadě, nebo mohou začít 
druhou?
Ten, kdo četl první díl, si už určitě dokáže před-
stavit, jací jsou jeho hlavní hrdinové, a může se 
těšit na pokračování jejich dobrodružství. Ten, 
kdo první díl nečetl, se ale nemusí bát, že by 
o něco přišel, něco nepochopil. První kapito-
la znovu seznamuje čtenáře jak s prostředím, 
kde se děj odehrává, tak i s hrdiny Fany, Berym 
a krkavcem Emanem, kteří žijí na farmě pana 
Kloboučka.
Zmiňovala jste, že příběhy ve vaší první knize 
jsou z poloviny reálné, vycházela jste z vlast-
ních zážitků také při tvorbě pokračování?
Určitě, Fany s Berym jsou skutečně inspirativ-
ní psi.
Plánujete autogramiádu v Telči, podobně ja-
ko u příležitosti první knihy?
Samozřejmě jsem se i letos dohodla s panem 
Šilhavým, který má knihkupectví na náměstí, že 
uděláme autogramiádu. Všechny zájemce bych 
na ni chtěla pozvat 17. července ve 14 hodin. 
Moc se těším na fanoušky Fany a Beryho.
A co autorská čtení pro děti? 
Čtení pro děti ze základních škol byla velice pří-
jemná. Pomohli mi s nimi moji studenti, kteří pří-
běhy četli. Bylo zajímavé pozorovat osmnáctileté 
mladé lidi a jejich kontakt s menšími dětmi. Ta-
ké bylo hezké sledovat, jak velký skok v myšle-
ní udělají děti třeba mezi první a třetí třídou. Bo-
hužel naše naplánované akce přerušila karanténa.
Co všechno obnáší proces vzniku knihy?
Vydat knihu v dnešní době je opravdu náročné. 
Já jsem měla situaci ulehčenou tím, že se první 
díl dobře prodával, za což bych chtěla všem, kte-
ří mě takto podpořili, moc poděkovat. Bez nich 

by pochopitelně druhý díl vyjít nemohl. Vzhle-
dem k tomu, že jsem ho už měla napsaný, ne-
musela jsem na nic čekat a předala jsem rukopis 
redaktorce Daně Bryndové, které také patří můj 
velký dík. Pak už jsme jen obě čekaly na schvá-
lení, že se tento titul zařadí do edičního plánu 
a následně vydá. Koncem dubna byly hotové ilu-
strace Lucie Vávrové a kniha šla do tisku. Pro mě 
je samozřejmě nejzábavnější psát příběhy, proží-
vat je, trochu se v textu přehrabovat, aby byl co 
nejvýstižnější a nejzajímavější.
Při psaní je jistě nápomocná vaše profese, vy-
užijete kromě znalosti češtiny a literatury ta-
ké psychologii?
Určitě se píše lépe člověku, který se literaturou 
nějakým způsobem zabývá. To ale neznamená, 

že by něco kopíroval, prostě se mu četba a ná-
sledné psaní lépe dostanou do krve. A psycho-
logie? S tou se přece setkáváme v životě na kaž-
dém kroku, stává se běžnou součástí při našem 
myšlení, a tím pádem provází i tvorbu.
První kniha se setkala s pozitivními ohlasy, 
byla nějaká reakce, která vás potěšila nejvíc 
a kterou si hned vybavíte?
Nejvíc mě potěšila reakce jedné holčičky, kte-
rá po knížce hrozně toužila a byla nadšená, 
když ji její paní učitelka koupila do čtenářské-
ho kroužku.
Plánujete psát i další pokračování příběhů 
o Fany a Berym?
Plán je jedna věc a realizace druhá. Znovu mu-
sím říct, že záleží na čtenářském úspěchu kníž-
ky, tedy druhého dílu, bez toho by žádný další 
díl, který mi už mimochodem leží v zásuvce, ne-
mohl vyjít.
A co jiné žánry pro jiné věkové kategorie, 
chtěla byste vydat například i něco pro do-
spělé?
Mě vlastně nikdy nenapadlo, že budu psát pro 
děti. Inspirovala mě k tomu naše Eliška, pro kte-
rou první příběhy psů vznikaly. Moc ráda bych 
vydala své povídky, které jsou určené dospělým, 

Foto: Achiv Ivany Fexové

ale je to vcelku nereálné, takže je zveřejňuji ale-
spoň na svém blogu. (www.ivana-fexova.web-
node.cz, pozn. red.)
Umíte si představit, že byste přestala učit a pl-
ně přešla na spisovatelskou dráhu?
Tak to určitě neplánuji. Jednak mě práce se stu-
denty skutečně baví, a navíc bych se psaním ne-
uživila. Na to, aby to pro někoho byla jeho jediná 
profese, musí být autor opravdu slavný.
Co si ráda přečtete vy sama? Jaká kniha prá-
vě teď leží na vašem nočním stolku?
Ráda si přečtu jakoukoliv dobrou knížku růz-
ných žánrů. Samozřejmě musím jako učitelka 
české literatury sledovat, co se u nás v součas-
nosti vydává, takže na stolku mi leží, teď už pře-
čtený, Šikmý kostel od K. Lednické.
V minulém rozhovoru pro TL jste mluvila 
o tom, že brzy budete bydlet v Kostelní Mys-
lové, je tomu nyní tak?
Letos na jaře jsme teprve začali stavět, takže po-
čítám, že bychom se mohli stěhovat příští rok. 
Zatím budeme domek využívat jen jako chalupu, 
protože pracujeme v Jihlavě, ale jakmile odejde-
me do důchodu, budeme tady žít. I tak ale jsme, 
myslím, pevnou součástí téhle úžasné vesnice 
a jejích obyvatel.
Co vy a online výuka? Měla jste díky korona-
virové pandemii více času na psaní či naopak?
Asi si dokážete představit, jaká je výuka, když 
se studenty nejste, nemůžete bezprostředně rea-
govat na to, co říkají a jak se tváří. Nakonec vám 
nezbyde nic jiného, než se situaci přizpůsobit, ale 
na učení bez přímého kontaktu se zvyknout ne-
dá. Pravda ale je, že času na psaní jsem měla roz-
hodně víc.
Přinesla vám současná situace něco pozitiv-
ního?
O tom, co mi přinesla koronavirová krize klad-
ného, jsem uvažovala často, protože vím, že 
je v takové situaci důležité hledat to pozitivní, 
a ne negativní. To nám pak dodá sílu, abychom 
v ní obstáli. A tak jsem přišla na to, že jsem si 
opravdu naplno užila jaro. Nepamatuji si, kdy 
naposledy jsem byla tak intenzivně v přírodě. 
Daleko častěji jsem také navštěvovala svou 
třiaosmdesátiletou matku, měla jsem víc času 
mluvit s dcerou. Také jsem se naučila spoustu 
nových věcí, zjistila jsem leccos o sobě i o dru-
hých. Jednoduše řečeno, jsem moc ráda, že snad 
krize končí, ale díky za možnost pracovat na so-
bě a za vymanění se z určitého stereotypu, který 
běžný život přináší.

Marie Majdičová

Vydat knihu je v dnešní době opravdu náročné, říká Ivana Fexová
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Knihovnička 
v Květinové ulici
Po čtyři roky je k dispozici kolemjdoucím 
knihovnička – knihobudka umístěná v bý-
valém rozvaděči transformátorové stanice 
v Květinové ulici, pod obchodním domem 
Tesco. 

Vyzdobena je kresbami dívek ze sousedství, 
které připsaly i slogan „Close your eyes & 
wish something - Zavři oči a něco si přej“.
Za dobu své životnosti se v ní vystřídalo ví-
ce než 500 knih s různým zaměřením i růz-
ného stáří. 
Lze zde na jednom místě najít vše od po-
hádek, detektivních a špionážních příběhů, 
trilerů, náboženské literatury a naučné lite-
ratury, strojních a stavebních tabulek, po-
hádkových knih a knih pro mládež. Nechybí 
zde ani červená knihovna z edice Harlequin. 
Díky spoluobčanům, kteří původní hubený 
obsah doplnili a i nadále občas doplňují, je 
možné vybrat si knihy od českých a sloven-
ských či dalších světových autorů i sovět-
skou literaturu. 
V knihovničce jsou knihy z 19. století, knihy 
vydávané za časů I. Československé repub-

Novinky Knihovny UC
John Fiske: Jak rozumět populární kultuře
Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruza-
léma
Autorský kolektiv: Kniha náboženství
Michal Kolář: Nová cesta k léčbě šikany
Maria Montessori: Absorbující mysl
Gabriel García Márquez: Devadesát dnů 
za železnou oponou
Petr Šámal: Literární kronika první re-
publiky
Magdalena Křenková: Měsíc nad Kladi-
nou

Letní otevírací doba (červen–srpen)
PO, ST  8:30–12:00
  13:00–17:00
PÁ  8:30–12:00

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ 
Hamrlová: Nástěnná malba v městském 
prostředí 16. a počátku 17. století na pome-
zí Čech a Moravy; Somer: Víra, zbožnost, 
mecenát: páni z Ronova a Přibyslavi a církev 
ve středověku; Kopecká: Metody průzkumu 
historických materiálů; Skřivánek: Poodha-
lená minulost Golčova Jeníkova; Konečný: 
Hrad Šternberk; Oulíková: Klementinum

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Haratischwili: Osmý život; Mlynářo-
vá: Dvakrát dole, jednou nahoře; Řeháč-
ková: A přece mám život ráda; Dempsey: 
Najdi Rebeccu; Karika: Na smrt; Hano-
ver: Dvojníci; Halls: Naděje pro Fleetwo-
od; McMahon: Pozvaní; Thilliez: Strach; 
Březina: Vzplanutí; Hunter: Není úniku; 
Valpy: Moře vzpomínek; Zindelová: Tak 
daleko, tak blízko; Harasimová: Doktor-
ka Viktorie; Barker: Šesté dítě; Moriar-
ty: Sedm dopisů z lásky; Pattison: Spo-
lubydlící; Cole: Konec hry; Patterson: 
Vražedná hra; Keleová-Vasilková: Slib; 
Masterton: Červená lucerna; Avit: Znám 
tě ze svých snů; Petersen: Sedm hro-
bů a jedna zima; Fields: Dokonalé ticho; 
Graham: Poldark: cizinec z moře; Star-
none: Tkaničky
Naučná
Vojáček: Umění být zdráv; Jazairiová: 
Z Etiopie a odjinud; Mára: Jaká je Ame-
rika?
Dětská
Taylor: Múza nočních můr; Brezina: Hro-
zivé pařáty; Šandera: Kamarádi ze za-
hrady; Anderson: Amálie Zubatá a půl-
měsíční prázdniny; Gecková: Florentýna 
a kouzelná kniha; Neuhaus: Elena. Tajem-
ství Dubové farmy; Russell: Deník Mi-
moňky. Příběhy nejhorší nejky v historii; 
Bradley: Ruce v hlíně; Krolupperová: 
Zprávy z pelíšku; Pospíšilová: Starostlivá 
veverka; Griffiths: Ztřeštěný dům na stro-
mě: 65 pater; Sunková: Medvídek Vilda 
se nenudí; Gecková: Liška Šiška ve škol-
ce; Laurie: Kdy?; Cantini: Mortina a pří-
zračný kamarád; Simon: Darebák David: 
hurá do oblak!

Půjčovní doba knihovny 
od 1. 6. do 31. 8.
Po, St 8:30 – 12:00 13:00 – 17:00
Pá 8:30 – 12:00

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Sběratelskou burzu pořádají 
Přátelé techniky 
v neděli 14. června 

od 8.00 do 10.30 hod. 
v areálu Muzea techniky (Na Sádkách) 

tel. 724 238 327

Oznámení
Milí spoluobčané, 
pokud to všechna vládní opatření dovo-
lí, budu v sobotu 20. 6. 2020 v brněn-
ské katedrále vysvěcen na kněze, proto 
bych vás rád pozval v neděli 21. 6. 2020 
od 15:00 na náměstí v Telči, kde budu 
slavit svoji první mši svatou. Tuto mši 
z telčského náměstí bude přenášet tele-
vize Noe na svém Youtube kanále. Moc 
rád se z každým z vás potkám osobně ne-
bo alespoň virtuálně. Všechny aktuální 
informace najdete nejpozději týden před 
primiční mši na webu www.primice.cz.

Jan Patty Pavlíček

liky, z doby před rokem 1989 a nechybí ani 
knihy vydávané po roce 2000 či před něko-
lika málo lety.
Uvedu některé příklady. Jsou to třeba „Vlas-
tivěda Moravská“ od Jana Tiraye, nedato-
vané vzpomínky pátera Václava Kosmáka, 
„Všeobecný dějepis“ od profesorů Josefa 
Hrbka a Josefa Odehnala z roku 1935, „Čes-
koslovenské dějiny“ od týchž autorů z roku 
1947 nebo „Všeobecný dějepis“ od Dr. Hu-
go Hrbka z roku 1920. V knihobudce byl 
i anglický manuál pro, dnes bychom řekli 
manažera, z roku 1906. Z románů uvedu jen 
dvoudílný román od Václava Štěcha „Slad-
ké vody“ z roku 1933. 
Ze starších tisků to je ruský slovník 
„Bukvar“ z roku 1910 a Atlas map z polo-
viny 19. století.
Zdrojem historických informací je mi 
i z knihobudky získaná publikace „Tak vládl 
panský národ“ od švédských žurnalistů Bo 
Enandera a F. Arheima z roku 1946, podrob-
ně popisující obsazování evropských států 
fašistickým Německem. Nebo kniha „Taj-
ní spojenci Adolfa Hitlera“, kterou napsal 
James Pool, či publikace „Atentát na Hei-
dricha“ od kolektivu autorů z Post Bellum 
a Paměti národa.
Ještě poznámku na závěr.
Mile mne překvapil zájem telčských občanů 
o zde uložené knihy, na nichž se v některých 
případech silně podepsal zub času.
Také množství návštěv ze strany čtenářů je 
pro mne osobně odměnou za vynaložený 
čas s opatrováním knihobudky.

Text + foto: jk
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Koronavirus s sebou nenese jen to špatné. 
My Telčané jsme se díky němu mohli pře-
svědčit, že umíme spojit své síly a navzá-
jem si pomoci, ať už výrobou ochranných 
pomůcek, přímou dobrovolnou činností ne-
bo organizováním zmíněného. V následují-
cích řádcích si představíme několik forem 
poskytnuté pomoci i pohled těch, kteří měli 
možnost ji přijmout.

Hledání dobrovolníků i potřebných
Pro tyto účely vznikla facebooková skupi-
na DOBROVOLNÍCI TELČ založená Lucií 
Váchovou z organizace Na Větvi. Paní Vá-
chová nám sdělila informace o zprostředko-
vávání pomoci: „Na počátku karantény jsem 
vytvořila a sdílela dotazník, který sbíral kon-
takty na dobrovolníky a ochotné lidi, kteří se 
hlásili k pomoci v době nouze. Chtěla jsem 
nabídnout případnou pomoc v případě nej-
větší krize - hlavně s dovážením nákupů pro 
seniory apod. Nakonec se ukázalo, že toto 
vše zvládl krizový štáb města s místními or-
ganizacemi. Ozvalo se mi však více než 20 
dobrovolníků, kteří nabízeli svou pomoc - 
především s rozvozem, ale i jinou. Měli jsme 
sdílenou tabulku, kam jsem se snažila pra-
videlně dolňovat nabídky, a dobrovolníci se 
do ní mohli pod svými iniciály zapisovat.“
Díky skupině našly své dobrovolníky na-
příklad potraviny COOP na Dačické, další 
pomoc se hodila pro rozvážení roušek seni-
orům. Skupina pomohla i se zviditelněním 
nabídek různých brigád či volných pracov-
ních míst a také se sdílením potřebých infor-
mací, třeba o možnosti využití doma vyro-
bených ochranných pomůcek.
Roušky
Roušky šilo celé Česko. A Telč nezůsta-
la pozadu. Paní Haně Hajnové, která ušité 

Když spojíme síly… 
roušky vybírala a poskytovala potřebným, 
prošlo rukama celkem 2387 kusů těchto ba-
vlněných pomůcek. Do šití, shánění materi-
álu a distribuce se zapojilo na čtyři desítky 
dobrovolníků. Roušky pomohly v jihlav-
ské nemocnici, krizovém štábu města,  telč-
ském domově pro seniory, ve Sdílení, v ob-
lastní charitě, u telčských zubařů a lékařů 
i na mnoha dalších místech. 
Paní Hajnová se s námi podělila i o své poci-
ty z celého procesu: „Chvílemi jsem se cítila 
jak za bývalého režimu, když jsem sháněla 
nedostatkový materiál - s látkami nám po-
mohl Kraj Vysočina, který nám věnoval 100 
m2 látek a 600 m tkalounu. Ale tkaloun a gu-
mičky byly i přes to velmi nedostatkovým 
zbožím a aby člověku nedocházela dobrá 
nálada a chuť pokračovat, pouštěl si např. 
legendární scénky Kaisera a Lábuse „Těž-
ký týden referenta Kubrta“. A ona se potom 
vždycky objevila nějaká dobrá duše, která 
doma nějaký kus gumy našla a dovezla mi 
ho do „sběrného košíku“, abych ho mohla 
předat švadlenkám.“
Senecura Seniorcentrum Telč
Senecura je jedním z těch míst, kde byla na-
bízená pomoc s radostí uvítána. Domov při-
jal kromě již zmiňovaných roušek a štítů 
i v dnešní době tak potřebné drobnosti pro 
radost, kterými jsou zaslané dopisy nebo po-
hlednice. Do dobrovolné činnosti se zapoji-
li soukromí dárci, zaměstnanci a jejich ro-
dinní příslušníci i Kraj Vysočina, město Telč 
a Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
ČR, která ve spolupráci s Chartou 77 a Phi-
lip Moris ČR věnovala seniorům tablety, dí-
ky nimž se mohou jednodušeji spojit se svý-
mi rodinnými příslušníky.
Nechyběl ani kulturní program: „V rámci 
pomoci se zajištěním programu jsme v zaří-
zení přivítali žesťový soubor Brass Q pana 
Evžena Mašáta, svým hudebním vystoupe-
ním naše klienty potěšil klient Nízkopraho-
vého zařízení ZASTÁVka Telč Vašek, vystou-
pili také učitelé ZUŠ Telč. Paní Simková 
spolu s panem Kadlecem pak seniorům za-
zpívali za doprovodu harmoniky.“
Senior Home Telč
Poskytnuté pomoci si váží i telčský Domov 
se zvláštním režimem pro seniory (Senior 
Home, s.r.o.). Zdejší zaměstnanci a klienti 
dostali od soukromých osob, firem i nezná-
mých dárců mnoho ochranných pomůcek – 
500 respirátorů, desítky pratelných roušek, 
ochranných štítů a ochranných kombinéz. 
Mezi dárce výše zmíněného patří například 
Sparta Praha nebo město a Státní zámek 
Telč. Méně tradičním darem jsou mycí pro-
středky do myčky nádobí nebo ovoce a zele-
nina, kterou zdarma dostávali po celou dobu 
nouzového stavu nejen klienti, ale i zaměst-

nanci centra od jejich pravidelného doda-
vatele. Kraj Vysočina pak domovu věnoval 
mléčné výrobky.
Kromě hmotné pomoci domov uvítal i za-
pojení dobrovolnic, některé z nich hlídaly 
děti zaměstnanců a další pomáhaly s péčí 
o klienty.
Závěrem
Uvedený výčet poskytnutých služeb a darů 
je jen částí z toho, co pro sebe místní lidé 
v nouzovém stavu udělali. Mnozí z nich vy-
tvářeli a rozdávali ochranné pomůcky samo-
statně. Dostávali je pak nejen jejich členo-
vé rodin, přátelé a kolegové, ale i další lidé, 
třeba zaměstnanci telčských obchodů.  Při 
procházkách městem si i v květnu může-
me všimnout roušek zavěšených na plotech 
a určených k rozebrání. Občané si pomáha-
li i dalšími způsoby, například hlídáním dětí 
nebo sousedskou výpomocí s nákupy.
Za Telčské listy i za oslovené osoby a or-
ganizace, díky nimž mohl vzniknout tento 
článek, bychom chtěli poděkovat všem, kte-
ří se jakýmkoli způsobem podíleli na ochra-
ně zdraví, na usnadnění práce ostatních 
i na zlepšení nálady v průběhu současné ne-
lehké situace.

Ivana Holcová

Roušky na plotě, Špitální ulice. 
Foto: I. Holcová Vzpomínáme 

na 20. století

Zřízení Protektorátu Čechy a Morava v le-
tech 1939-45, kdy se psalo „Bóhmen und 
Móhren“, znamenalo pro naši zemi těžké 
období. Tuto skličující atmosféru se snažil 
v Telči zpříjemňovat v rámci svých možnos-
tí také zdejší peněžní ústav - spořitelna, exis-
tující samozřejmě pod dvojjazyčným ně-
mecko-českým názvem Sparkasse der stadt 
Teltsch, Spořitelna města Telče.
Novorozencům rodičů klientů se dostával 
kromě peněžního daru vepsaného na jejich 
nově založenou vkladní knížku i originální 
pamětní list.

Jiří Ptáček

Foto: Archiv Jiřího Ptáčka
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První pravidelná 
zpráva z komise 
pro dopravu
Stalo se poměrně běžným pravidlem, že ob-
čané, kteří nejsou spokojeni s dopravním re-
žimem, parkováním, vjezdem na náměstí 
včetně např. výstavby kruhového objezdu, 
hledají oporu pro svá stanoviska u komise 
pro dopravu. Předpokládají, že se tato ko-
mise nějak automaticky podílí na změnách 
dopravního systému v Telči. Domníváme se 
proto, že je vhodné občany informovat o za-
kotvení této pracovní komise i o jejích kon-
krétních činnostech. 
Komise, která byla zřízena radou města, je 
pouze poradním orgánem. To znamená, že 
může doporučovat a navrhovat vedení měs-
ta svá stanoviska. Schválení projednávané 
záležitosti je v kompetenci rady města, pří-
padně zastupitelstva, rada města může žádat 
komisi o stanovisko k určité otázce. Komise 
pro dopravu se může zabývat připomínka-
mi k novým dopravním stavbám, případně 
změnám dopravního režimu.  Dále se za-
bývá záležitostmi, které vyplývají ze zadá-
ní rady města, přičemž doporučení a závě-
ry komise nejsou pro vedení města závazná, 
pouze doporučující.
V přechozí době vyplynul z rady města po-
žadavek na vypracování změny v doprav-
ním režimu pro vjezd na náměstí Zachariá-
še z Hradce a v parkování na něm. Prioritní 
zadání bylo omezit a zklidnit provoz na ná-
městí, samozřejmě s přihlédnutím na zacho-
vání nezbytné obslužnosti, současně tak, 
aby nedošlo k diskriminaci oprávněných 
osob, vlastníků a nájemců nemovitostí. De-
tailně propracovaný návrh změn od Petra 
Vařbuchty byl po schválení všemi přítom-
nými členy komise pro dopravu předložen 
vedení města. Z únorového jednání zastupi-
telstva potom vyplynul souhlas s tím, že je 
třeba dořešit problematiku parkování a vjez-
du u spoluvlastníků nemovitostí na náměs-
tí tak, aby nový systém mohl být realizován 
od počátku r. 2021. 
Komise se domnívá, že je třeba občany in-
formovat o připravovaných změnách, a pro-
to bylo záměrem uspořádat seminář pro 
širokou veřejnost, kde by byla řešena i pro-
blematika zapojení městské policie. Z dů-
vodů pandemie však nebylo možno ter-
mín semináře stanovit. Předpokládáme, že 
po odeznění omezujících opatření bude se-
minář uspořádán a občané se budou mo-
ci po prezentaci vyslovit k připravovaným 
změnám. 
Členové komise pro dopravu: Jaromír No-
sek, Tomáš Jirásek, Petr Vařbuchta a Václav 
Kadlec - předseda

Ochranné štíty 
z Telče pomáhají
V době koronaviru se zapojila naše rodinná 
firma Optika Kočová Telč z důvodu nedo-
stupnosti ochranných prostředků do výroby 
a darování ochranných štítů, zejména pro nej-
více potřebné profese v Telči, Jihlavě a oko-
lí, tj. pro ty, kteří pracují v přímém kontaktu 
s lidmi. Jde především o lékaře a další zdra-
votníky, pečovatelky v domovech seniorů, 
prodavače, kadeřnice, pedikérky a další.

Ochranný štít se skládá z čelní opěrky, fólie 
a děrované gumy. Čelní opěrky na štíty tisk-
nul na své 3D tiskárně náš kamarád Michal 
Uhlíř. Zasklíval, kompletoval, desinfiko-
val, rozdával a rozvážel je náš optik - opto-
metrista Karel Kočí, materiál sponzorovala 
naše optika. A poté, díky sdílení příspěvku 
na Facebooku, se přidal ke 3D tisku Miroslav 
Brychta z Mrákotína a Luděk Tomíšek z Tel-
če. Jejich tiskárny v některých dnech jely 24 
hodin v kuse, stejně jako oni samotní. A dá-
le nám nabídl spolupráci Zdeněk Babor a je-
ho jihlavská firma ZBT s.r.o., která se zabývá 
konstrukcí a výrobou forem na plastové vý-
lisky. S kamarádem zkonstruovali vlastní for-
mu a následně vstřikolisem vyrobili 12 000 
kusů ochranných štítů, z kterých dodali např. 
4 000 ks do jihlavské nemocnice. 
Během jednoho měsíce jsme vyrobili a da-
rovali zhruba 500 ochranných štítů. Nejprve 
na Polikliniku Telč, lékařům a zubařům pod 
Poliklinikou Telč, do telčského Sdílení, Tes-
ca, Horpa, na poštu Telč, do Coop Telč, zu-
bařům a sestrám do Dačic, kadeřnicím a pe-
dikérkám z Telče, do místního azylového 
domu, do ZUŠ Telč, MŠ Telč, MŠ Mrákotín, 
MŠ Radkov a MŠ Studená, kam jsme napří-
klad darovali štíty s dětskými vzory vyrobe-
né z balicího papíru pro učitelky, aby se jich 
děti nebály.
Další štíty dostal Senior Home Telč, Senior 
centrum Telč, domácí péče Třešť, poliklini-
ka Třešť, kadeřnice a pedikérky z Třeště, ne-
mocnice Jihlava, domov pro seniory Jihlava 
- Stříbrné terasy, DPS Jihlava - Lesnov, DPS 
Luka nad Jihlavou, domácí hospic Bárka Jih-

lava, občanské poradny Jihlava a mnoho dal-
ších. Pár štítů jsme dovezli i onkologickým 
pacientům, kteří se chystali na léčbu. Tam to 
bylo nejsrdcovější. Nejdále jsme štíty doda-
li do mateřské školy Praha 10 a také lidem 
z Havlíčkova Brodu. 
3D návrh na ochranný štít vyrobil a dal vol-
ně na web Josef Průša, podle kterého tisklo 
mnoho dalších dobrovolníků v ČR i po ce-
lém světě. Podle prvního návrhu trval 3D 
tisk jedné čelní opěrky 1,5 hodiny. Pro 
zrychlení výroby byl vymyšlen odlehčený 
model, který se tisknul 28 minut. Pro srov-
nání, odlévání čelní opěrky vstřikolisem tr-
valo 10 sekund. Na výrobu ochranných štítů 
jsme spotřebovali cca 7,5 kilometru fila-
mentu PET-G a RPET a použili jsme asi 180 
metrů děrované gumy a zhruba 300 jednorá-
zových ochranných rukavic. 

Kompletace ochranných štítů v bytě panelo-
vého domu byla velmi zajímavá. Děrovačkou 
jsem vytloukal otvory do fólií doslova na ko-
leni, abych nerušil sousedy. Zjistil jsem, že 
zápach při vytváření děr páječkou do prádelní 
gumy není zrovna ideální pro dýchání, a tak 
jsem tuto činnost prováděl raději zásadně 
v noci. Když jsem se snažil co nejlépe vyde-
sinfikovat ochranné štíty a použil proto hodně 
silnou desinfekci, moje hodná manželka mě 
málem uškrtila, protože vedle v pokoji spal 
náš měsíční syn. Velmi těžké bylo odhadnout, 
kolik dalších štítů máme vyrobit. V té době 
byl velký nedostatek hlavně děrované gu-
my, kterou jsem díky tomu několikrát sháněl 
v galanterii v Dačicích a v Třešti. Jednu dobu 
byl dokonce i problém sehnat filament (ma-
teriál na 3D výrobu čelní opěrky), ale sháněli 
jsme, kde se dalo. 
Z každého poděkování jsme měli velkou ra-
dost, např. od záchranné služby Telč, ale ta-
ké od jednotlivců. Asi nejmilejší poděkování 
bylo od 83leté paní, která pro nás ručně vyro-
bila háčkované postavičky. Radost nám udě-
lala pochvala od pana starosty Romana Fabe-
še, MUDr. Jana Řičánka a také ocenění naší 
snahy v třešťských novinách. Moc nás těší, 
že jsme mohli pomoci, a teď už hurá do brýlí!

Text a foto: Karel Kočí
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Telčské osobnosti
Z druhého dodatku biografického slovníku 
Kdo byl kdo z telčských osobností – výroční 
zpráva Muzejního spolku v Telči 2017

BRABEC, Bohuslav 
* 16. července 1926 
Závist u Velkého Meziříčí
† 28. listopadu 2008 
Závist u Velkého Meziříčí
římsko – katolický kněz, čestný občan Telče

Voda pro Telč od středověku 
po současnost – 2. část 
Telečské (původní název) panství do přícho-
du Zachariáše z Hradce do Telče v roce 1550 
využívalo vodu v tehdejším Telečském poto-
ce, jehož průtok byl navyšován přítokem vo-
dy z Malého Pařezitého vybudovaným umě-
lým kanálem.
Rozvoji mlýnů budovaných na Telečském 
panství bránil nedostatečný průtok vody v Te-
lečském potoce a pro jeho posílení bylo nutné 
vybudovat další a vydatnější zdroj povrchové 
vody. 
Volba vybudovat vodní nádrž padla na Javo-
řický potok protékající mokřady a údolím nad 
obcí Řásná. Potok pramenící  na východním 
svahu pod Javořicí odvádí vodu z řady malých 
lesních pramenů a před zaústěním do Velko-
pařezitého rybníka vydatně zavodňuje mokřa-
dy nad ním. 
Po přehrazení údolí sypanou hrází, těsněnou 
jílovým jádrem, vznikla v roce 1565 16ha 
vodní nádrž zadržující 280 tisíc m3 vody. 

Pod hrází rybníka byl na Javořickém poto-
ce vybudován rozdělovací objekt, kterým by-
la protékající voda odkláněna z Javořického 
potoka do koryta umělého  kanálu  vedeného 
přes obec Řásná. 
Pod obcí kanál kopíroval vrstevnici a ústil 
po několika stech metrech do koryta Telečské-
ho potoka. 
Dnes je označován jako pravobřežní přítok 
Telčského potoka vlévajícího se do rybníka 
Smrk. 

Původní rozdělovací objekt se do dnešních 
dnů nedochoval a využívaný rozdělovací ob-
jekt, jak jej můžeme vidět dnes, je z roku 2002.
Javořický potok z Velkopařezitého rybníka 
směřuje pod silnicí na Plodový rybník, protéká 
v Řídelově rybníkem Pilný a za ním, stále jako 
Třešťský potok, směřuje k rybníku Drdák. Dá-

Seriál o historii vody pro Telč od Jindřicha Kaupy

le po průtoku soustavou rybníků v okolí Třeště 
končí u Kostelce jako pravobřežní přítok ře-
ky Jihlavy.

V době budování Velkopařezitého rybníka již 
byly na Telečském potoce vybudovány a hos-
podářsky využívány další rybníky; od roku 
1513 rybník Smrk a Roštejnský rybník vybu-
dovaný v roce 1530. 
Za připomenutí stojí, že umělý kanál z Malé-
ho Pařezitého zvyšující průtok Telečským po-
tokem plnil vodou původní středověký rybník, 
vytvářející ze starobylé Telče vodní pevnost. 
Byl zde pravděpodobně po staletí, než jej Za-
chariáš z Hradce rozdělil na tři velké rybníky - 
Křížovský, Ostrovský a Seminární.
V první polovině 19. století se při velké po-
vodni protrhla hráz Křížovského rybníka a ten 
již nebyl na dnešních Mokrovcích obnoven.  
Rybníky Štěpnický (Ostrovský) a Ulický (Se-
minární) nebyly povodní poškozeny. 
Zachariáš z Hradce současně s Velkopařezi-
tým rybníkem nechal vybudovat i vodáren-
ský rybník Nadýmák (Nadýmač), plněný vo-
dou z Roštejnského rybníka umělým kanálem 
vedeným podél mlýna Kotnov, v dnešní Bate-
lovské ulici.
Městské kašny, hospodářské budovy panství 
a zámek byly zásobovány vodou z Nadýmáku 
přiváděnou dřevěnými rourami. Ty byly zho-
tovovány z borových klád a spojovány kovo-
vými zděřemi.

Zajištění dostatečného zdroje vody pro mlýny, 
zámek, hospodářské budovy a obyvatelstvo 
vedlo k prosperitě Telečského panství, umož-
ňovalo rozvoj řemesel a v konečném důsledku 
i přírůstek obyvatel ve městě.
Zdroj: Kniha „Dějiny Telče v dílech místních 

historiků“ od Drdácký-Aristocrat-Telč
Fotografie ze sbírky Martina Nováka

Bohuslav Brabec 
Foto: Římskokatolická Farnost Telč

V roce 1950 byl vysvěcen na kněze, po-
té působil v řadě farností na Moravě. 
V srpnu 1958 byl zatčen a odsouzen na tři 
roky pro „podvracení republiky“ přede-
vším za některé výroky ve svých kázáních. 
Až do amnestie v roce 1960 byl vězněn 
ve Valdicích. Poté pracoval v podniku Ga-
la v Měříně. V roce 1964 mu bylo dovole-
no vrátit se do duchovní služby. Od roku 
1972 působil jako administrátor a později 
farář v Telči. V letech 1986 až 1992 vy-
konával funkci třešťského děkana se síd-
lem v Telči. Od roku 1992 až do své smr-
ti byl farářem v Radostíně nad Oslavou. 
Po roce 1990 byl p. Brabec první osobnos-
tí, které v říjnu 1992 telčské městské za-
stupitelstvo udělilo čestné občanství města 
za péči o církevní památky ve městě v do-
bě pro církev nepříznivé. P. Brabec zcela 
určitě výrazně přispěl k tomu, že v témže 
roce byla Telč zapsána na Seznam světo-
vého kulturního dědictví UNESCO. V ro-
ce 2000 ho papež Jan Pavel II. jmenoval 
kaplanem Jeho Svatosti.
L: TL 1-2 2009 (oz) /z/
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Petenti k Pařezáku: 
„Nikdo se našimi při-
pomínkami nezabýval“
Přestože ve Velkopařezitém rybníku už 
mnoho vody nechybí a milovníci koupá-
ní se nemohou dočkat léta, hotová rekon-
strukce hráze stále vyvolává řadu otázek 
a názory na ni se různí. Rozhodně by mě-
la být u vjezdu ze silnice k hrázi dána ce-
dule zákaz vjezdu, včetně závory, protože 
již řada řidičů nerespektuje to, že na hráz 
se nesmí jezdit motorovými vozidly. Dále 
pak je nutné na lávku u požeráku dát ce-
duli s výstrahou možnosti těžkého zraně-
ní při skocích do vody, protože svah hrá-
ze je nyní velmi pozvolný. Do dubnového 
čísla TL přispěl svým textem na toto téma 
celoživotní vodař Václav Zeman. Zástup-
ci Spolku Pařezáček 2018 a Petice za Paře-
zák se rozhodli na článek reagovat a pole-
mizují s několika hlavními body.
Naším cílem bylo, na základě doporučení 
a diskusí, bojovat za provedení rekonstruk-
ce hráze v menším, k přírodě ohleduplnějším, 
rozsahu, způsobem, který bude nejvhodnější 
a cenově dostupnější. Nebýt názorů Václava 
Zemana, zřejmě bychom proti mega rekon-
strukci hráze Pařezáku nic nepodnikli. Vyjád-
říme se k některým bodům jeho článku z tro-
chu jiného úhlu pohledu.  
1. Průsaky, které měřil pan Zeman a po něm 
paní Marečková deset let, nebyly typu hava-
rijních, jak zmiňuje. Výsledky byly předány 
technickobezpečnostnímu dohledu (TBD). 
Následná dozorová organizace INSET, kte-
rá pro TBD zpracovala závěrečnou zprá-
vu za období od prosince 2014 do listopadu 
2018, shrnuje: „Souhrnně lze konstatovat, 
že v hodnoceném období ve srovnání s před-
chozím obdobím nebyly na hrázi ani objek-
tech Velkého Pařezáku zjištěny závažné jevy, 
skutečné závady nebo jiné anomálie, které by 
bezprostředně ohrožovaly jeho bezpečnost 
a provozuschopnost a tím i obecné zájmy tím-
to dotčené.“ Dále pak z předchozích zpráv 
vyplývá, že nebyly zaznamenány žádné jevy, 
které by signalizovaly nežádoucí deforma-
ce spodních výpustí a bezpečnostních přeli-
vů, které byly, včetně požeráku, opraveny asi 
před dvanácti lety. Tento rozpor v hodnoce-
ní stavu hráze Pařezáku se závěry uváděnými 
panem Zemanem a také s veřejnými prohlá-
šeními pana Hlaváče, ředitele pobočky Agen-
tury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) 
Havlíčkův Brod, je ještě podivuhodnější tím, 
že naše výzva, na základě zákona 106/1999 
Sb., k poskytnutí porovnání měřených průsa-
ků, opakovaně nebyla vyslyšena. 
2. Argument týkající se odtokové vlny z pro-
tržené hráze, která měla údajně v některém 

z minulých století utopit několik lidí až v Jih-
lavě, je pouze legendou. V místních kronikách 
nebyla žádná taková událost zaznamenána. 
3. Co se týče vlastní výměny původního dře-
věného potrubí, kvůli kterému se musel pro-
vést výkop do hloubky osmi metrů a pokácet 
staleté buky, archeologové jihlavského mu-
zea po řádné prohlídce konstatovali, že po-
trubí staré 450 let bylo zachovalé a funkč-
ní. Tuto skutečnost dokládá i jejich písemné 
potvrzení. Bourání hráze a kácení stromů te-
dy bylo zbytečné, jak je rovněž patrné z řa-
dy fotodokumentací zachycujících homogen-
ní a v profilu kolem středu neporušenou hráz. 
Navíc bylo možno bez rozsáhlého bagrová-
ní opravu provést obdobným způsobem, jako 
byla provedena v případě Štěpnického rybní-
ka v Telči. 
4. Pan Zeman dále nepravdivě uváděl, že 
jsme informovali o tom, že Studánka Páně 
pod Javořicí údajně vyschla vlivem vypuštění 
Pařezáku. My jsme ale pouze upozorňovali, 
že její vyschnutí způsobila nedávná extrém-
ní sucha. Dobře víme, že tato studánka nemá 
s Pařezákem nic společného, chtěli jsme zdů-
raznit výrazné klimatické změny v posled-
ních letech.
5. Rovněž jsme měli uvádět, že při povodních 
v roce 2002 nebyla v Řásné žádná voda. Po-
vodňová voda ale byla v obci v takové míře ja-
ko téměř ve všech vesnicích a městech. V Řás-
né však při této staleté vodě nedošlo k žádným 
újmám na zdraví občanů a dle zjištěných in-
formací z pojišťovny nebyly nahlášeny žádné 
výjimečné škody. Zdůvodnění nutnosti opra-
vy hráze Pařezáku, které bylo uvedeno na bill-
boardu při opravě rybníka i v oficiální žádosti 
o přidělení dotace, že „oprava hráze Pařezá-
ku zabrání ohrožení majetku a životů občanů 
Řásné,“ bylo klamné. Podle zátopového plá-
nu třešťských hasičů by vlna v případě havá-
rie zasáhla Třeštici a Třešť.
6. Údajně jsme také neměli ani trochu přehle-
du o problému sehnat na opravu částku 50 mil. 
Kč. Dovolujeme si poznamenat, že o způso-
bech získávání takovýchto částek víme daleko 
víc než pan pisatel. Podivné při tom bylo již 
to, že původní projektový záměr počítal s da-
leko menším rozsahem rekonstrukce v obje-
mu přes 20 mil. Kč. Získaných 50 mil. Kč se 
tak muselo včetně takzvané vaty prostavět, 
a tak vznikl projekt, který zbytečně silně zasá-
hl v místě přírodní rezervace do přírody.
Václav Zeman se zmiňuje o tom, že petenti 
stavbu v tomto rozsahu zpochybňovali a psali 
různé petice, kterým nikdo nepřikládal váhu. 
Není to pravda. Dne 13. 9. 2018 v této věci 
interpeloval ministra životního prostředí Ri-
charda Brabce (ANO) poslanec Vít Kaňkov-
ský (KDU-ČSL) s dotazem na odůvodněnost 
rozsahu a načasování této rozsáhlé opravy.  
Ministr Brabec při interpelaci nepřipustil 
na toto téma diskusi a postavil se za projekt. 

Nicméně v přímém přenosu prokázal jen vel-
mi chabou přípravu a nepatrnou znalost pro-
blematiky, když například Pařezák, který je 
mnoho let součástí přírodní rezervace, řadil 
mezi rybníky rybolovné. 
Petice byla napsána pouze jednou, ostatní by-
lo řešeno osobními dopisy adresovanými mi-
nistru Brabcovi, parlamentu, krajskému úřa-
du či prezidentské kanceláři. Jak žádosti, tak 
i odpovědi na ně, máme k dispozici, velká 
část byla zveřejněna na facebookovém pro-
filu Spolek Pařezáček 2018. Mnoho z oslo-
vených, včetně prezidentské kanceláře, ne-
reagovalo vůbec.  Každý, kdo si odpovědi 
státních orgánů přečetl, nabyl dojmu, že jsou 
psány velmi podobným stylem, nikdo tedy 
neměl zájem se připomínkami zabývat. 

Spolek Pařezáček 2018

UC v červnu
Končí doba zákazová! UC Masarykovy 
univerzity se chystá na léto. 
Červnový příspěvek z univerzitního centra 
bych rád uvedl zmínkou o důležité historické  
události, která v záplavě epidemiologické-
ho zpravodajství možná tak trochu zapadla, 
a která se týká naší Masarykovy univerzity.  
Od 1. července přibude na Masarykově uni-
verzitě ke  stávajícím devíti nově také farma-
ceutická fakulta, která byla dosud součástí 
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 
Ta se pod značku MU vrací po šedesáti letech 
(farmaceutická fakulta byla součástí MU už 
v letech 1952 až 1960). Naše univerzita tak 
bude mít rovných deset fakult a pro nás v Tel-
či to znamená možnost spolupráce s novými 
kolegy, na které se už těšíme. 
Pro červnový režim snad konečně bude platit, 
že končí doba zákazová a my všichni se více-
méně vracíme k obvyklým činnostem. Pravi-
delné letní akce jsou bohužel téměř všechny 
zrušeny, ale chystáme s kolegy novou nabíd-
ku, která by měla naše studenty a pedagogy 
do Telče přeci jen přivést. Už teď se těšíme 
na letní jazykové kurzy AJ, o kterých všech-
ny potřebné informace naleznete na https://
jazykovka.phil.muni.cz/leto/telc.   
A na závěr také dobré zprávy a dvě pozván-
ky. Od 25. května je plně v provozu univer-
zitní knihovna. A na léto jsou připraveny dvě 
výstavy – avizovaná výstava Telč a jezuité. 
Řád a jeho mecenáši, kterou můžete shléd-
nout v prostorách naší knihovny od 11. červ-
na, a instalace soch akademika Nikose Armu-
tidise, jež na letní měsíce dozdobí prostory 
nádvoří našeho univerzitního centra. 
Podrobnější info na www stránkách ne-
bo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel. 
777 119 220, www.uct.muni.cz, www.face-
book.com/UniverzitnicentrumTelc.

Jaroslav Makovec
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Otevírá se nový Ranč 

Oáza uprostřed přírody zvaná Ranč. Místo, 
jehož vznik sahá do dob knížete Podstatské-
ho. V letošním roce zde vyrostl nový areál, 
ve kterém najdete místo k odpočinku a rela-
xaci, plný zvířat, rostlin a zážitků. Celý ten-
to projekt je vybudován hlavně pro rodiny 
s dětmi. Najdete zde něco, co v Telči není, 
ale do Telče rozhodně patří. Jsou to stáje pro 
16 koní pod jednou střechou v prostorných 
boxech s přilehlými výběhy, vybavené na-
páječkami s vodou. Především poníci výšky 
90 cm jsou zde připraveni pro mladé jezd-
ce, kteří si je se svými rodiči mohou půjčit 
a procházet se s nimi na přilehlé louce ne-
bo na cestě k Telči a zpět. V současné době 
na vás čeká devět krásných a hodných zví-
řat. Najdete zde také dva krásné cikánské ir-
ské tinkery pro větší děti nebo jejich rodi-
če. Určitě stojí za to se podívat na krásné 
andaluské osly, kteří k nám přijeli až z již-
ního Španělska, od Gibraltaru. Jejich oje-
dinělý a výjimečný chov je rovněž ke spat-
ření v Hospodářském dvoře v Bohuslavicích 
(www.hospodarskydvur.cz).
Rádi bychom zde nahradili „školní statek“ 
v úplném slova smyslu, protože ten v Telči 
chybí. Místo, kde si mohou děti přímo sáh-
nout na zvířata, seznámit se s nimi, dozvědět 
se, jak se o ně starat.
Čeká na vás stylová restaurace pro případné 
oslavy, jako jsou svatby, školní přednášky, 
promítání filmů a odborných přírodovědec-
kých seminářů, především o zvířatech a je-
jich chovu.
Z rostlinné říše zde najdete téměř dva tisí-
ce rostlin, stromů a keřů. Aleje, které lemují 
hranice Ranče a přilehlé louky jsou osáze-
ny jabloněmi, hruškami, třešněmi, jeřabina-
mi, švestkami, angreštem, rybízy, malinami, 
ostružinami. Zde si mohou všichni utrhnout 
zralé plody. Děti uvidí, jak která rostlina 
a strom vypadají, jak kvetou, jaké mají plo-
dy a jak chutnají.
Příjezd od města lemuje alej malých lip a jil-
mů, která v dospělosti dnes malých dětí po-
skytne stín a příjemné prostředí pro další ge-
nerace.

Nová zážitková plavba 
na paddleboardech 

Telčské listy představují novinku pro na-
še město – paddleboarding. A nepůjde jen 
o sport jako takový. Více nám o tom řek-
nou dva hlavní organizátoři - Iveta Fabešová 
a Roman Čermák, v následujícím rozhovoru: 
Nejdříve se nám trošku představte. Jaký 
máte vztah k Telči?
Ivet:
Kromě toho, že strašně ráda cestuju po světě, 
jen tak s baťohem a Romanem , tak mám 
velkou zálibu v historii. Obor jsem také vy-
studovala na Karlově univerzitě a téma mé 
bakalářské práce se vztahovalo k telčským 
památkám. Před pár lety v zahraničí jsme si 
našli zálibu v paddleboardech, která nám vy-
držela až doteď. 
Roman: 
Jsem telčský rodák, a proto i vztah k Telči 
mám velmi kladný, jelikož jsem tu 19 let žil 
a doteď se domů rád vracím. Zažil jsem tu 
spoustu super zážitků a doufám, že jich zaži-
ji ještě mnohem víc, právě ve spojení s pad-

Na Ranči je pamatováno i na takové dě-
ti, které jsou odkázány na invalidní vozík 
a svoji maminku. Pro tyto děti máme vy-
budováno pět prostorných bezbariérových 
apartmánů se sociálním zařízením pro inva-
lidy. Další čtyři jsou pro náročnější kliente-
lu, jako jsou svatebčané a další hosté. Další 
ubytování pro dobrodruhy bude v táboro-
vých stanech, teepeech a cikánských marin-
gotkách. Ubytování bude možné také přímo 
na seně v malých dřevěných „chlévech“.
Naším cílem jsou šťastné a spokojené dě-
ti, které si od nás odnesou nejen zážitek, ale 
i vědomosti, které jim nemůže dát ani sou-
časné školství, ani rodina. Jsme tu pro vás 
a chceme být jiní než ti ostatní.
Letošní sezóna je první, startovací, tak pro-
sím omluvte případné drobné nedostatky.
V případě zájmu kontaktujte vedoucí Ran-
če Ing. Jolanu Simkovou, tel.: 602 491 230.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Jiří Kovář, rančer

dleboardovými prohlídkami. Navíc jsem zde 
před 11 lety poznal Ivet, se kterou jsme plav-
by vymysleli. 
Proč zrovna paddleboarding a proč zrov-
na Telč?
Paddleboardy nás baví už více než 5 let a za ty 
roky jsme si vyzkoušeli paddleboarding růz-
ně po světě. Tahle vodní aktivita totiž spojuje 
sport, zábavu a poznávání nových míst z vod-
ní hladiny, ale také známých míst z jiné per-
spektivy. S paddleboardem se totiž dostanete 
i na jinak nedostupná místa. Telčské rybníky 
pomáhaly formovat historický ráz města, jeli-
kož tvořily přírodní hradby a do dnešní doby 
dotváří nezaměnitelnou atmosféru Telče. Náš 
cíl je ukázat město z trochu jiné perspektivy 
a přitom zábavnou formou. 
Na jaká místa se s Paddleboardem podí-
váme?
Připravili jsme 120minutovou zážitkovou 
plavbu po městských rybnících, kterou zce-
la jistě oživí piknik s občerstvením na klid-
ném ostrově uprostřed Štěpnického rybníka. 
Troufáme si říct, že ostrov mnoho místních 
nenavštívilo, a přitom nabízí úchvatné výhle-
dy na Telč. Ta nejzajímavější část trasy se bu-
de odehrávat v zámeckém parku, ale nechte 
se překvapit. 
Kdy plánujete začít s prohlídkami?
Možná už nás někteří místní zaregistrova-
li plout po hladinách městských rybníků. 
Během května jsme totiž spouštěli testova-
cí jízdy a snažili se naplánovat trasu do po-
sledního detailu, abychom mohli nabídnout 
opravdu jedinečný zážitek. 
První plavby startují v sobotu 30. 5. a věříme, 
že počasí nám bude přát až do září, abychom 
mohli uspokojit všechny zájemce. 
Jak si s vámi vyjížďku nejlépe dohodnu?
Rádi bychom zmínili, že plavby budou probí-
hat pouze o víkendech na základě rezervace. 
V sobotu i v neděli si zájemci mohou vybrat 
ze 3 časových možností. 
V ideálním případě doporučujeme provést re-
zervaci přes naše webové stránky www.pad-
dleboardytelc.cz. Na stránkách si zájemci do-
hledají všechny podstatné informace včetně 
emailového a telefonního kontaktu na nás 
dva. Zároveň doporučujeme sledovat naši 
FB a IG stránku - Paddleboardy Telč, kde se 
všichni dozví ty nejčerstvější informace. 
Jako Čech se musím zeptat: Budou i něja-
ké zaváděcí akce?
Naprosto správná otázka, Petře.  Jelikož se 
jedná o novou aktivitu v Telči, rádi bychom 
poskytli slevu pro čtenáře Telčských lis-
tů. Pokud si během června zarezervují plav-
bu a použijí heslo „telčské listy“, dostanou 
od nás slevu 100 Kč z celkové ceny zážitku. 
Budeme se na všechny moc těšit.

pm

Den otevření  Foto: Ilona Jeníčková

Foto: David Falat
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Výstavy
10. 6. - 13. 9. Univerzitní centrum Telč
Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši
1. 6. – 6. 7. vstupní síň radnice
Ondřej Němec – Underground 
autorské provedení výstavou ve čtvrtek 2. 7. 
v 16:00 hod., úvodní slovo Ondřej Němec, hu-
dební doprovod Joe Karafiát - kytarista The 
Plastic People of the Universe
6. 6. - 31. 10.        nádvoří Univerzitního centra
Irena Armutidisová ml. a Nikos Armutidis: 
Výstava.
Vernisáž výstavy 6. 6. v 15 hod.
Mužský pěvecký sbor Láska opravdivá zve 
na koncert českých a moravských klasiků 7. červ-
na od 15.00 hod. na nádvoří Univerzitního centra
2. 7. – 18. 10.   Městská galerie Hasičský dům
Rudo Prekop, Martin Mlynarič a Jiří Mül-
ler  - KŘÍŽKY, spirituální krajina Dačicka 
– výběr fotografií ze stejnojmenné publikace
Jiří Müller: Krajinou Vysočiny – fotografie 
inspirované okolím Javořice. 
Vernisáž společné výstavy ve čtvrtek 2. 7. 
v 17:00 hod.
Úvodní slovo Rudo Prekop - profesor FAMU, 
hudební doprovod Joe Karafiát - kytarista The 
Plastic People of the Universe a hosté
Trhy
13. 6. 9:00 - 15:00 náměstí
Farmářský a řemeslný trh
Chovatelé
14. 6. 7:00 – 9:00              areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Sport
Florbal
Konečně se po předčasném ukončení florbalo-
vé sezóny pomalu rozbíhají sportovní aktivi-
ty malých i velkých sportovců.  Spolek Flor-
bal Telč připravuje letní přípravu a několik akcí 
na léto. Od 19. května až do konce června to 
budou pravidelné tréninky v úterý a ve čtvrtek  
od 16:00 hodin ve sportovním areálu Hradecká 
Telč dle věkových kategorií. V sobotu 13. červ-
na - „Dětský den“ - od 9:30 hod - se spoustou 
zábavy, dovednostních soutěží, her a sladkých 
odměn. Zároveň se potkají děti se staršími ko-
legy, rodiče s malými dětmi, hráči A mužstva 
mužů, naši obchodní partneři i zástupci spon-
zorů. Také zde bude probíhat nábor nových zá-
jemců o rekreační, nesoutěžní registraci hráčů 
do spolku Florbal Telč, z.s. dle věkových sku-
pin: mini přípravka - předškolní děti - 3-6 let 
- přípravka - děti ročník narození 2012-2013 
a dívky 2011 - elévové - kluci - 2010-2011 
a dívky 2009 - mladší žáci - kluci 2008-2009 
a dívky 2007 - starší žáci - kluci 2006-2007 
a dívky 2005 - dorost - kluci 2004-2005 - juni-
oři - kluci 2002-2003 - noví zájemci, děti, kluci 
a dívky, kteří nechtějí soutěžit a jen si zasporto-
vat,   rozděleni podle věku a zájmu. Rádi uví-
táme zájemce do mužstva mužů, odkud odešli 
hráči na studium a nebo pracují mimo bydliš-
tě. Hledáme další trenéry, zapálené rodiče, kte-
ří chtějí pomoci při organizaci akcí, soutěžních 
turnajů a při dalších činnostech.

Jaroslav Novák

Vítáme nové občánky
Václav Smrčka, Staré Město
Šarlota Jančová, Staré Město
Roman Molcar, Staré Město
Filip Koranda, Štěpnice
Blahopřejeme novomanželům
Jiří Kratochvíl, Telč
a Jaroslava Čechová, Telč
Opustili nás
Zdeněk Bureš, Krahulčí 66 let
Jana Nosková, Dačice 51 let
Ing. Jiří Zahradníček, Šašovice 74 let
Karel Kameník, Podolí 81 let
Věra Zásmětová, Krahulčí 80 let
Bedřiška Vondráková, Štěpnice 86 let
Alois Aldorf, Hodice 86 let
Jaroslav Skořepa, Staré Město 66 let
Milada Němcová, Vanov 71 let
Karel Kubernát, Staré Město 79 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených dě-
tí na základě písemného souhlasu obou rodičů, u sňat-
ku na základě písemného souhlasu obou novomanželů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení zveřejněného 
rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Kulturní kalendář
HRADEC KRÁLOVÉ
Bílá věž letos s Gočárem a královnou
Návštěvníci se cestou za výhledem do kra-
je budou moci prolistovat na dotykových 
obrazovkách životem 
a dílem urbanistického 
velikána Josefa Gočá-
ra. Kromě dospělých si 
na své ale přijdou i dě-
ti, a to s průvodkyní krá-
lovnou. S ní mohou děti vystoupat na ochoz 
v těchto termínech: 20. června, 4. července, 
29. srpna a 12. září.

CHEB
13. - 16. 6. - Chebské dvorky
Na zdech, plotech i zábradlích, ve vzduchu 
i na zemi se ocitnou fotografie, malby, gra-
fické práce, kresby a prostorové instalace. 
Představíme výtvarné a fotografické projek-
ty mladých tvůrců, studentů a uměleckých 
seskupení, obrazy a fotografie, profesionálů 
i nadaných amatérů včetně prezentace nezá-
vislých designerů.

JINDŘICHŮV HRADEC
Výstavní dům a galerie Stará radnice – vý-
stava Broučci architekta Zdeňka Podhůr-
ského - průřez tvorbou jednoho z našich nej-
větších výtvarníků a tvůrce legendárních 
večerníčků.

KUTNÁ HORA
Do dubna 2021 - „Jak to bylo před 
UNESCEM“ - Kutná Hora – 25 let na
seznamu UNESCO. Dačického dům
Retrospektivní výstava prezentuje zdevas-
tované historické jádro, mapuje obnovu nej-
významnějších památek, nabízí konfrontace 
proměn města v nejznámějších ulicích. Vý-
stava fotografií je doplněna archivními filmo-
vými dokumenty a připomene dobové zábě-
ry stavu historických památek, jejich obnovu 
či slavnostní zasedání při zapsání Kutné Hory 
na Listinu UNESCO.

LITOMYŠL
Od 12. 6. bude opět zpřístupněno rozšířené 
Portmoneum - Museum Josefa Váchala. Kro-
mě nového videomappingu Josef Váchal - 

Inspirace z České inspirace Kumštýř boha i ďábla bude k vidění i se-
zónní výstava Krvavý román Josefa Váchala.

POLIČKA
Do 18. 10. 2020 - Imaginárium v Poličce 
aneb Živá výstava Divadla bratří Forma-
nů a jejich přátel - interaktivní a hravá vý-
stava uměleckých a řemeslných prací osobi-
tých výtvarníků a tvůrců. Centrum Bohuslava 
Martinů.

TELČ
Navštivte Telčské podzemí a prostřednic-
tvím interaktivní zábavně naučné expozice 
se přímo v tajemných sklepeních můžete se-
známit se zajímavými fakty z historie města. 
Zpřístupněna je i vyhlídková věž sv. Ducha 
s multimediální expozicí z historie i součas-
nosti města.

TŘEBOŇ
Do 28. 6. 2020 - výstava Kresby a grafika 
Miloslava Nováčka a expozice Třeboňské 
rybníkářské dědictví v Domě Štěpánka Ne-
tolického na Masarykově náměstí 89, denně 
kromě pondělí 10 - 17 hod.

Bližší informace a mnohem více tipů na vý-
let naleznete na našich webových stránkách 
www.ceskainspirace.cz
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Rekonstrukce zámku…Malířka, restaurátorka, nyní i básnířka Magdaléna Křenková 
ze Staré Říše vydává vlastním nákladem svou novou knihu ver-
šů s názvem Měsíc nad Kladinou. Sbírku básní dotváří předmluva 
Ivana Martina Jirouse, dvě ilustrace Michaely Křenkové a návrh 
obálky Vojtěcha Křenka.
Knihu si můžete zakoupit v Informačním centru v Telči.

Na závěr se vracíme k rekonstrukci zámku – zde opravy v místnos-
tech dřívějšího muzea.                                            Foto: Státní zámek Telč

Opravám se nevyhne ani rytířský sál…                 Foto: Státní zámek Telč

Pracuje se i na velmi zajímavých prostorách bývalého zámeckého 
pivovaru.                                                                  Foto: Státní zámek Telč

Přijďte si prohlédnout fotografie Ondřeje Němce z Undergroundu 
ve vstupní síni radnice MěÚ Telč. Viz. kulturní kalendář – str. 21.

Pohled z věže Sv. Jakuba na staveniště u ulice Dačická.     Foto: Pavel Boček

Uctění obětí druhé světové války se uskutečnilo i v Krahulčí…
                                                                  Foto: SDH Telč


