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Hrabě Podstatzký se vrátil do Telče
Abych to upřesnil, navštívil nás Jan Pod-
statzký-Lichtenštejn, majitel zámku ve Vel-
kém Meziříčí, synovec posledního majitele 
telčského zámku Leopolda Podstatzkého. 
Bylo to příjemné setkání a tak trochu i ho-
dina dějepisu, když jsme společně s ním, je-
ho paní a synem za doprovodu náměstkyně 
hejtmana Jany Fišerové procházeli komna-
tami zámku. A i díky úžasným znalostem 
průvodce Petra Bartůška jsme poznávali 
rodinnou historii tohoto rodu. Bylo to pro 
všechny příjemné setkání.

Prázdninám patří velké poděkování
Letos to byl takový zvláštní ročník. Neby-
lo jasné, zda kvůli koronaviru vůbec bude, 
a i když byl, provázely jej obavy z toho, co 
by mohlo přijít. Na koncerty se muselo cho-
dit v rouškách a dodržovaly se předepsané 
počty diváků. A i přesto, nebo možná právě 
proto, byla atmosféra skvělá a bylo úžasné, 
jak všichni akceptovali daná pravidla. 
Samozřejmě názory se různily. V jednom 
mailu, který apeloval na zrušení festivalu, 
bylo napsáno: „To se nám vymstí – hláš-
ka z filmu Vesničko má středisková.“ A tak 

jsem rád, že vše nakonec dobře dopadlo, jak 
si můžete přečíst na jiném místě Telčských 
listů. Milane, Vojto, Ondro a Matěji Kolá-
řovi a další pořadatelé, všichni účinkující, 
všichni stánkaři a technické zázemí a všich-
ni telčští a přespolní diváci i účastnící Běhu 
městem šťastných lásek – DĚKUJI.
Přeji klidný školní rok
Ten minulý končil hodně zvláštně a teď 
mám před sebou Metodický materiál minis-
terstva školství k zahájení nového školního 
roku. Je to rozsáhlý dokument, který upřes-
ňuje pravidla chování ve školách v době 
„koronavirové“. Moc bych si přál, ale hlav-
ně bych to přál všem žákům, studentům, uči-
telům a ostatním zaměstnancům škol, aby se 
mohli v klidu věnovat výuce a nemuseli řešit 
žádnou mimořádnou situaci.

Roman Fabeš

Střelecký klub Telč, z. s., a Sdílení, o.p.s., 
se staly na chvíli partnery díky dobrému ná-
padu pana Pavla Machka z Telče. Ten přišel 
s nápadem, že bychom mohli darovat vý-
těžek ze startovného z pistolového závodu 
„Cyrilometodějské střílení“ na dobrou věc 
– Sdílení, o. p. s., v Telči. Členové Stře-
leckého klubu Telč, z. s., to následně jed-
nohlasně odsouhlasili. Tento závod nebyl 
vybrán náhodně. Bývá to jeden z nejnavště-
vovanějších, takže i startovné je nejvyšší. 
Všichni závodníci byli předem informováni 
o našem záměru a startovné bylo tentokrát 
nastaveno jako dobrovolné. Dne 5. červen-
ce 2020 se od 55 závodníků na startovném 
vybralo celkem 9.600,- Kč. Tuto částku ná-
sledně předali pan Pavel Machek a předse-
da Střeleckého klubu Telč pan Zdeněk Mi-
roniuk zástupkyni Sdílení, o. p. s., paní Janě 
Bělíkové. Jsme rádi, že i díky nám se motto 
Sdílení, o. p. s., „Pomáháme vám zůstat do-
ma“ může naplňovat snáze.

Text + foto: Vlastislav Soukup, 
Střelecký klub Telč

Střelecký klub Telč a SdíleníRoman Fabeš:

Zasedání 
zastupitelstva města

14. září v 16 hodin 
Společenský sál v Panském dvoře

Pan hrabě se zapisuje do návštěvnické 
knihy našeho zámku.       Foto: Jana Fischerová

Ve středu 16. září 2020 od 16.00 se v ob-
řadní síni radnice MěÚ Telč uskuteční veřej-
né projednání Změny č. 3 Územního plánu 
Telč. Dokumentace Změny je k nahlédnu-
tí na odboru rozvoje a územního plánování 
MěÚ Telč nebo na webových stránkách měs-
ta: https://www.telc.eu/mesto_a_samospra-
va/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_
projednavane_upd

Změna č. 3 Územního 
plánu Telč

Volby 2020 do kraj-
ských zastupitelstev

Více na stranách 2, 3 a 4
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43. schůze - 22. července
 - Rada města (dále RM) vzala na vědomí do-
poručení z jednání komise pro kulturu a ces-
tovní ruch.
 - RM vzala na vědomí informaci o vystavení 
40 motocyklů Honda Gold Wing na náměs-
tí Zachariáše z Hradce v sobotu 1. 8. 2020 
od 12 do 14 hod.
 - RM vzala na vědomí zápis z jednání komise 
životního prostředí.
 - RM schválila uzavření smlouvy o využívá-
ní služeb útulku pro opuštěná zvířata s Měs-
tem Třebíč.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 k rám-
cové smlouvě o prodeji zboží a poskytová-
ní služeb Vodafone OneNet a dílčí smlou-
vu o poskytování služeb Vodafone OneNet 
– Hlasové služby se společností Vodafone 
Czech Republic, a. s., nám. Junkových 2, 
15500 Praha 5, IČ 25788001.
 - RM schválila uzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene se spo-
lečností E.ON Distribuce, a. s., za účelem 
umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy na pozemcích města parc. č. 275/5, 
275/6, 275/7, st. 2435 v k. ú. Telč v souvis-
losti se stavbou „Telč, Masarykova, VN, TS, 
NN-poliklinika“.
 - RM schválila zveřejnění záměru uzavření 
dodatku smlouvy o nájmu bytu č. 3 v ul. Sla-
vatovské 137, Telč – Štěpnice, kterým se no-
vým nájemcem stane společnost Všeobecný 
lékař Prevent s.r.o., IČ 08617368, se sídlem 
1. máje 67, 281 63 Kozojedy.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 5/2020.
 - RM schválila uzavření nájemní smlouvy se 
společností E.ON Energie a. s., na části po-
zemku p. č. 344/2 a p. č. 344/3 v k. ú. Telč 
za účelem vybudování a provozování dobí-
jecí stanice.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. JI-014330060035/001 
se společností E.ON Distribuce, a. s., v sou-
vislosti se stavbou „Telč, J. Žižky, kab. NN, 
I. etapa“.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene se společností GasNet, 
s.r.o., za účelem umístění plynárenského za-
řízení „STL plynovodní přípojka pro rodin-
ný dům č. p. 125 na ulici Dačická v Telči, 
číslo stavby 9900104165“.
 - RM vzala na vědomí zápis z jednání doprav-
ní komise.

44. schůze - 5. srpna
 - RM na základě doporučení komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek rozhodla, že 
zhotovitelem akce „Zvýšení kapacity MŠ 
Komenského Telč (část stavba)“, bude spo-
lečnost AGOS stavební, a. s., Pelhřimov. - 

Z jednání rady města

Volby
Hlasování do přenosné 
volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména 
zdravotních, důvodů Městský úřad Telč (te-
lefon 567 112 462 a 567 112 463) a ve dnech 
voleb (dne 2. října 2020 od 14.00 hod.) okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to v územním obvo-
du, pro který byla zřízena. V dohodnutém ter-
mínu vyšle okrsková volební komise k voliči 
dva své členy s přenosnou volební schránkou, 
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Volební okrsek č. 1 na Městském úřa-
du Telč - Vnitřní Město, nám. Zachariáše 
z Hradce č. 10 (I. patro, kancelář č. 4) - tel.  
567 112 435
nám. Zachariáše z Hradce, nám. Jana Kyp-
ty, ul. Hradební, Krátká, Kostelnomyslov-
ská, Mlýnská čp. 11, Na Hrázi, Na Můstku, 
Na Parkaně, Palackého, Polní, Seminářská, 
Srázná, U Horní brány, U Masných krámů, 
Úzká, Židovská, 9. května
Volební okrsek č. 2 v Základní škole Telč - 
Podolí, Masarykova ul. č. 141 (školní jídel-
na) - tel. 777 471 450
nám. Hrdinů; ul. Furchova, Masarykova (s vý-
jimkou nemovitostí čp. 163 a čp. 388), Maš-
kova, Mládkova, Mlýnská (s výjimkou nemo-
vitosti čp. 11), Na Korábě, Na Oslednicích, 
Rybniční, Slavíčkova, Svatoanenská, Těšíko-
va, Tobiáškova, Tyršova, U Štěpnického ryb-
níka, Zahradní
Volební okrsek č. 3 v Gymnáziu Otokara 
Březiny, Telč - Staré Město, Hradecká ul. č. 
235 (nová aula) - tel. 777 471 449
ul. Družstevní, Foitova, Hornomyslovská, Hra-
decká, Komenského, Svatojánská, 28. října

Vydávání občanských 
průkazů bez strojově 
čitelných údajů v době voleb
do zastupitelstev krajů 
ve dnech 2. a 3. října 2020
V případě, že volič s trvalým pobytem 
ve správním obvodu obce s rozšířenou pů-
sobností Telč nebude mít v době konání vo-
leb platný doklad totožnosti (občanský prů-
kaz nebo cestovní pas), může mu být vydán 
na počkání občanský průkaz bez strojově či-
telných údajů. K žádosti je nutné doložit 2 
fotografie a v případě, že nedochází k žádné 
změně povinně zapisovaných údajů, již pou-
ze občanský průkaz s prošlou lhůtou plat-
nosti. Pracoviště občanských průkazů MěÚ 
Telč, Na Sádkách čp. 453, bude v době vo-
leb otevřeno v pátek 2. října 2020 do 22 hod. 
a v sobotu 3. října 2020 od 8 do 14 hod.

Volební informace připravila pro TL
JUDr. Jana Matoušková,

ved. odboru vnitřních věcí MěÚ Telč

Orel jednota Telč a divadelní soubor 
Jana Lišky Třešť vás zvou na lechtivou 

komedii

Postel pro anděla
Účinkují: Třeštidla

Režije, scéna: Anna Fencíková
Pátek 25. září 2020 v 19.00 
Orlovna Telč, Jihlavská 77

Vstupné dobrovolné, doporučené 100,-
Bar s občerstvením otevřený od 18.00

RM schválila uzavření smlouvy o dílo s tou-
to společností.
 - RM schválila uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene č. JI-014330056493/001 
se společností E.ON Distribuce, a.s., za úče-
lem umístění a provozování zařízení dis-
tribuční soustavy na pozemku města p. č. 
123/75 v k. ú. Telč v souvislosti se stavbou 
„Telč, J. Husi, úprava přípojky č. p. 332“.
 - RM schválila uzavření smlouvy o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene č. 
1040017923/002 se společností E.ON Dis-
tribuce, a. s., za účelem umístění a provozo-
vání zařízení distribuční soustavy na pozem-
cích města p. č. 714/2, 735/2, 7322, 7324/4, 
7396, 7397/14, 7491/1, 7491/2, 7622 v k. ú. 
Telč v souvislosti se stavbou „Telč, TS Hra-
decká, kab. VN,NN“.
 - RM schválila společnosti H+H TECHNI-
KA, spol. s r. o., umístění reklamního ban-
neru na zimní stadion.

Volební okrsek č. 4 v Domě s pečovatelskou 
službou Telč - Staré Město, Špitální ul. č. 
611 - tel. 777 471 448
ul. Dačická, Křížova, Luční, Na Dlážkách, 
Příční, Radkovská, Špitální, U Háje, U Matky 
Boží, Zachariášova, Cihelna, Hladov, Kopři-
vův mlýn
Volební okrsek č. 5 v Mateřské škole 
Telč - Štěpnice, Nerudova ul. č. 352 - tel. 
777 471 445
nám. Bratří Čapků, ul. Batelovská, Beringero-
va, Dvorecká, Havlíčkova, Jana Husi, Jana Žiž-
ky, Jihlavská, Kovářská, Na Baště, Na Kotnově, 
Na Sádkách, Nerudova, Slavatovská, Štěpnic-
ká, Lesovna v Parku, Lipky, Roštýn, Salaš
Volební okrsek č. 6 v Základní škole Telč - 
Podolí, Masarykova ul. č. 141 (učebna) - tel. 
777 471 446
Oldřichovo nám., ul. Jiráskova, Květinová, 
Masarykova čp. 163 a čp. 388, Myslibořská, 
Na Posvátné, Staňkova, Třebíčská, Za Stí-
nadly
Volební okrsek č. 7 v objektu osadního vý-
boru ve Studnicích - tel. 777 471 447
Studnice



str. 3TL 9/2020

Není pochyb o tom, že jsme byli nějak ovliv-
něni zvýšeným letním provozem, a to zejména 
v samém centru města. Současně zjišťujeme, 
že takřka každý občan, případně podnikatel, 
má připravené své řešení, jak docílit lepšího 
stavu. Dopravní komise jako poradní orgán ra-
dy města nemá kompetence k tomu, aby roz-
hodla o změně, to přísluší radě města. 
V současné době dopravní komise finalizuje 
návrh na změnu dopravního režimu, který by 
měl nově stanovovat pravidla pro vjezd a par-
kování v centru města a okolí. Pokud dojde ra-
dou města ke schválení tohoto návrhu, bude 
následně v nejbližší možné době představen 

Počasí zbrzdilo některé stavby
Letošní léto se po řadě let vrátilo do podoby, 
kterou jsme znali z dřívějška. 
Déšť pomohl zažehnat katastrofální sucho, 
naplnil vodárenské nádrže a snad i pomohl 
v boji s kůrovcem. Na druhé straně ale přidě-
lal starosti na venkovních stavbách. Asi nejví-
ce problémů řešila firma Zelený na sídlišti Ja-
na Žižky. Vzhledem k opakovaným dešťům 
se nedařilo zhutnit pláně pod budoucími ko-
munikacemi na požadovanou míru a i práce 
ve výkopech pro vodu a kanály byly složitěj-
ší. Právě z tohoto důvodu se zdrželo dokon-
čení první části akce. A samozřejmě to přines-
lo problémy obyvatelům okolních domů. Žít 
na staveništi je už tak složité a teď se k tomu 
přidalo ještě bláto. Proto chci všechny obyva-
tele sídliště požádat o pochopení. V součas-
né době již práce pokročily a věřím, že i přes 
zpoždění akci zdárně dokončíme.
Podobně složitou situaci měli i pracovníci 
Pozemních staveb Telč, kteří pracují na po-
kládce vodovodů a kanalizací v obytné zó-
ně Dačická. I zde práce pokračují s menším 
zdržením, nicméně dokončení v letošním ro-
ce ohroženo není.
A do třetice bojuje s počasím firma Starkon 
při výstavbě cyklostezky mezi ulicí Hradecká 
a cestou kolem zámeckého parku. Ale i zde se 
už rýsuje konečná podoba stezky i jejího na-
pojení na Kaštánku. V návaznosti na tuto akci 
začne ještě Vodárenská, a. s., pokládat vodo-
vodní a kanalizační řady v rámci zasíťování 
obytné zóny Hradecká.
Od poloviny srpna pak začaly práce na re-
vitalizaci rybníka Nadymák. VHS Bohemia 
zde bude postupně opravovat opěrné zdi 
rybníka.
V termínu a výborné kvalitě dokončila firma 
Terni práce na kancelářských prostorách v bu-
dově městského úřadu Na Sádkách. A od kon-
ce srpna již zde najdete sociální a živnosten-
ský odbor. Tím se podařilo téměř celou státní 
správu přemístit do jedné budovy. Rádi by-
chom ještě dobudovali bezbariérový přístup, 
a tím zlepšili služby pro klienty úřadu.
Do finiše se dostává i rekonstrukce Domu dě-
tí a mládeže. Firma Starkon již v podstatě do-
končila práce na vnitřních prostorách a učeb-
ny, sály, sociální zázemí i administrativní 
prostory jsou připraveny na své uživatele. 
Během září ještě proběhne oprava fasády do-
mu a nutné stěhování, aby už od začátku říj-
na mohly kroužky DDM fungovat v novém.
Kraj má pro nás velký význam
Máme před sebou krajské volby, a to opět 
vyvolává polemiku o potřebnosti krajů. Sho-
dou okolností jsem začal starostovat v době, 
kdy kraj Vysočina vznikl. A tak mohu i po-
soudit jak jeho začátky, tak i jeho fungování 

Radosti a starosti telčského starosty

Pravidelná zpráva 
z dopravní komise 

Preferenčními hlasy - každý volič může za-
kroužkováním pořadového čísla nejvýše 4 
kandidátů na hlasovacím lístku strany, pro 
kterou se rozhodl hlasovat, vyznačit, kte-
rému z na něm uvedených kandidátů dává 
přednost.

Jak podpořit regionálního 
kandidáta do krajského 
zastupitelstva?

do současné doby, nyní i z pozice krajské-
ho zastupitele. Máme v kraji všude, a tím 
i k sobě, blízko. Když si představím, že bych 
měl jezdit vyřizovat záležitosti města do Br-
na, strávil bych v autě půl života. To vidí tře-
ba kolegové z Dačicka, když musí dojíždět 
do Českých Budějovic. Škoda, že nejsou 
na Vysočině… Tím, že kraj vznikl nově, mu-
sel si od počátku všechno vybojovat a od-
pracovat. A tím vznikly i velmi dobré vztahy 
mezi krajem a obcemi. Za to patří dík prv-
nímu vedení kraje v čele s hejtmanem Fran-
tiškem Dohnalem. A ta pracovitost zůstala 
i do současnosti. Je to vidět jak na výsledcích 
kraje, tak třeba i na jednáních zastupitelstva.
A i v našem městě a regionu je stopa kra-
je hodně zřetelná.  Stačí se podívat na řadu 
opravených krajských silnic. Kraj zřizuje tel-
čské Gymnázium Otokara Březiny a Střed-
ní odbornou školu a je tak garantem udrže-
ní středoškolského vzdělání v našem regionu. 
Třeba i investicí do rekonstrukce tělocvičny 
anebo spolufinancováním sportovního are-
álu. Zásadní byla pro nás pomoc při jedná-
ních o výstavbě nového domova pro senio-
ry. SeneCura SeniorCentrum Telč je prvním 
takovýmto zařízením v našem kraji. Stejně 
tak je nyní pro nás důležité partnerství v pře-
shraničním projektu při budování pobočky 
Muzea Vysočiny v budově bývalého Domo-
va na Starém Městě. Ve společné projektové 
přípravě máme nyní rekonstrukce ulic Jih-
lavská, Hornomyslovská a Radkovská, které 
by se měly realizovat v následujících letech. 
A nesmím zapomenout na finanční příspěv-
ky městům UNESCO, příspěvky na obnovu 
památek nebo Program obnovy venkova či 
Fond Vysočiny, ze kterých mohou čerpat jak 
obce, tak i řada organizací. Ten výčet by mohl 
být daleko širší, ale snad i toto je dostatečným 
argumentem, proč jít ke krajským volbám…

Roman Fabeš

● 2. a 3. října se uskuteční volby do zastupi-
telstva kraje.
● Oznámení o době a místě konání voleb je 
zveřejněno na úřední desce každé obce. 
● Přehled kandidátů ze správního obvodu 
Telče do zastupitelstva kraje: 
Mgr. Štěpán Komárek, Černíč, KDU – ČSL 
Marie Prknová, Černíč, KDU – ČSL
Pavel Komín, Telč, KDU–ČSL 
Ing. Tomáš Klejzar, Telč, Zelení 
Darina Kábelová, Bezděkov, SPD
Mgr. Hana Hajnová, Telč, Česká pirátská 
strana 
Mgr. Petra Kujínek Polodnová, Telč, Česká 
pirátská strana 
Mgr. Roman Fabeš, Telč, Starostové PRO 
VYSOČINU 
RNDr. Miloš Vystrčil, Telč, ODS a Starosto-
vé pro občany 
Stanislav Vyvadil, Telč, KSČM 
Dana Smrčková, Telč, Rozumní
Řazeno podle čísel volebních stran pro 
dané volby

Průvodce říjnovými volbami

nový návrh veřejnosti při veřejném projedná-
ní. Po zapracování připomínek občanů by no-
vá právní úprava ve formě nařízení obce měla 
platit počínaje obdobím roku 2021.  

Za dopravní komisi - Václav Kadlec, Tomáš 
Jirásek, Jaromír Nosek  

Ministerstvo zemědělství v letošním roce opět 
umožňuje vlastníkům lesa požádat si o poskyt-
nutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů 
kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 
2019. Příjem žádostí probíhá od 21. červen-
ce do 18. září 2020. Znění zásad pro poskyt-
nutí příspěvku, stručná příručka pro žadate-
le a vzor formuláře žádosti jsou uveřejněny 
na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec. Pro do-
tazy jsou také k dispozici e-mailová adresa 
prispevky-kurovec@mze.cz a telefonní linka 
221 815 031 (v provozu od pondělí do pátku 
do 8.00 do 15.00 hod.). Podrobnosti o tomto 
finančním příspěvku také vlastníkům lesa sdělí 
jejich odborný lesní hospodář. 

MěÚ Telč, OŽP, Ing. Vlastislav Soukup

Informace pro vlastníky lesa
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Slyšíme to v rádiu, vidíme v te-
levizi. Prostě Češi  našli Česko.
Jsme k tomu tak trochu  nedobrovolně donu-
ceni  stávající situací nejenom  v České re-
publice. Turisté jsou doslova všude. Nese to 
s sebou jak výhody, tak nevýhody pro nás 
všechny. Pořádek ve městech. Pořádek v Tel-
či pohledem turisty a občana našeho města.
Reaguji na zprávy, které se šíří po různých 
soc. sítích nejenom o Teči, ale pro mne hlav-
ně o Telči. Pořádek  okolo tzv. hnízd na od-
kládání vytříděných surovin, zde přistavené 
nádoby slouží na odložení tohoto materiálu, 
ale pouze pro občany města. Ne pro podni-
katele, majitele hotelů, restaurací a obchodů. 
Těm se naše „svozovka“ také postará o likvi-
daci  vytříděných surovin, ale jenom v přípa-
dě, že mají  s OHR Services uzavřenu smlou-
vu na likvidaci komunálního odpadu. A to 
přímo od jejich provozoven.  Prostě sběr-
ná místa, která jsou po Telči  v docházkové 
vzdálenosti pro občany města, jsou plněna 
papírem a plastem, kdy již při pohledu na ně 
vidíte, že to z domácností prostě není.
K vyvážení těchto nádob dochází každý tý-
den ve středu. Pouze na přelomu 1. a 4. týdne 
v měsíci  se papír vyváží v pondělí, a tak je 
tato doba o dva dny delší. Tím chci vysvět-
lit situaci, která může vzniknout s přeplně-
ním. Ale věřte mi, vše také záleží na našich 
kapacitách a hlavně na přístupu toho, kdo při-
jde k takto  přeplněné nádobě a vše odloží  
vedle. Chtěl bych touto cestou požádat obča-
ny, pokud máte více těchto odpadů, využívej-
te i sběrný dvůr Služeb Telč, spol. s.r.o.
Dále bych chtěl upozornit, že ve středu 16. 
září od 16.00 se v obřadní síni radnice usku-
teční veřejné projednání změny č. 3 Územní-
ho plánu Telč (dále jen „Změna ÚP“), na kte-
ré vás tímto zvu. Změna ÚP obsahuje drobné 
úpravy na návrh vlastníků pozemků, přede-
vším jsou ale řešeny úpravy z podnětů města 
Telče. Největší úpravou je návrh nové zasta-
vitelné plochy navazující na stávající sídliš-
tě v lokalitě Radkovská. Tato plocha je situ-
ována na městském pozemku a je uvažována 
pro výstavbu bytových domů. S tím je  spo-
jena i úprava technické infrastruktury, ze-
jména  přeložka nadzemního vedení elektři-
ny. Dále je řešena úprava hranice zastavitelné 
plochy podél Dačické ulice z důvodu vhod-
nější parcelace. Další úpravy se týkají ak-
tualizace zastavěného území města. Doku-
mentaci Změny ÚP najdete na webu města 
v sekci portál územního plánování – údaje 
o projednávané územně plánovací dokumen-
taci. Je zde i formulář pro podání připomínky 
či námitky ke Změně ÚP. 

Pavel Komín

Jak to vidíme my 
Doufáme, že jste si prázdniny i dovolené 
užili, ať již v tuzemsku, nebo i na cestách 
vzdálenějších, a že jste si odpočinuli a na-
čerpali inspiraci do dalších dní. Právě teď 
školáci i učitelé zahajují nový školní rok 
a můžeme si přát, aby proběhl pokud možno 
tak, jak jsme byli zvyklí dříve, a školy nesví-
rala omezující opatření. Kéž by byl letošní 
podzim „normální“ také pro všechny obča-
ny, podnikatele, na úřadech, ve zdravotnic-
tví, v sociálních i dalších službách...
Rádi bychom Vás pozvali na náš pravidel-
ný zastupitelský klub pro veřejnost, kde 
s Vámi osobně probereme novinky, program 
zářijového zastupitelstva i vše další, co Vás 
zajímá. Sejdeme se v galerii Gamoneum 
(býv. synagoga, Na Parkaně 123) v úterý 8. 
září od 17.00. Bude-li hezky, posedíme ven-
ku. Těšíme se na Vás.
Jiří Pykal, Hana Hajnová, Petra Kujínek Po-
lodnová, Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta

Regulační plán Dačická
Začátkem srpna se na radnici uskutečni-
lo první pracovní setkání s majiteli pozem-
ků v obytné zóně Dačická nad prvotním 
návrhem regulačního plánu v této lokalitě, 
který je v současné době pořizován. Vlastní-
ci, zastupitelé a členové souvisejících komi-
sí rady města byli vyzváni k podání připomí-
nek do 17.8. Zpracovatel na jejich základě 
návrh upraví a ten bude postoupen k další-
mu projednávání. Na tomto setkání také do-
šlo k dohodě s dalšími majiteli o prodeji po-
zemků nezbytných pro zasíťování 2. etapy. 
Na místě je poděkovat za vstřícnost k doho-
dě - majitelům i městu. Snad již tedy nic ne-
stojí v cestě, aby mohla být brzy řádně zasí-
ťována a připravena celá lokalita.

Jiří Pykal

Co to je střídavka a proč se jí nebát?
Střídavá péče neboli střídavka je pojem, se 
kterým se setkáváme v rámci rodinného prá-
va a úpravy poměrů k dětem stále častěji. 
Jde o střídavou péči rodičů o společné, zpra-
vidla nezletilé dítě. Každým rokem se zvy-
šuje počet dětí, které jsou do takové péče 
soudem svěřeny.
Proč se o střídavou péči zajímat? Dokud 
manželství nebo partnerství funguje, rodiče 
žijí ve společné domácnosti a o děti se sta-
rají společně, není třeba poměry k dětem ni-
jak upravovat. Jenže někdy vztah mezi rodi-
či nevyjde, no a poté je nutné si promluvit 
o tom, jak v péči o děti dále jako rodiče fun-
govat.
Střídavá péče principiálně probíhá tak, že 
dítě žije střídavě v domácnosti matky a stří-

Společně pro Telč – Piráti a Zelení davě v domácnosti otce. Obvyklý interval 
střídání jeden týden lze prodloužit i zkrátit. 
Střídavá péče velmi dobře funguje zejmé-
na v případech, kdy rodiče bydlí nedaleko 
od sebe, a dítě tak dochází do stejného škol-
ského zařízení, má stejný okruh kamarádů, 
střídáním domácností nejsou narušeny jeho 
sociální a rodinné vazby a zůstávají zacho-
vány stejné volnočasové aktivity.
Častým mýtem je, že při střídavé péči se ne-
platí výživné. Není to pravda. Rodiče jsou 
povinni si vzájemně platit výživné na výži-
vu nezletilého dítěte, a to procentuálně podle 
jejich příjmů. Má-li jeden z rodičů vyšší pří-
jem než druhý, platí vyšší výživné, i když 
dítě žije v jeho domácnosti stejný počet dní 
v roce jako u druhého rodiče. Vzhledem 
k tomu, že jde o výživné pro dítě, nelze se ho 
vzdát či ho bez dalšího započíst proti výživ-
nému, které je povinen platit druhý z rodičů.
Proč soudy stále častěji střídavou péči na-
řizují a pro koho vhodná není? S vývojem 
společnosti, rostoucím zájmem zejména 
mužů-otců podílet se v široké míře na pé-
či o dítě a se zvyšujícím se důrazem na zá-
jmy dítěte a jeho práva na péči obou rodi-
čů dochází k tomu, že střídavá péče se stává 
stále častější formou úpravy poměrů k ne-
zletilým dětem po rozvodu nebo rozchodu 
rodičů. Střídavá péče nebude nařízena sou-
dem či schválena v rámci dohody rodičů, 
pokud bude v rozporu se zájmy dítěte. Nej-
častějším důvodem rozporu je věk a zdra-
votní stav dítěte, které by ve střídavé péči 
neprospívalo. Pokud je dítě kojené, nelze ho 
odloučit od matky, rovněž velmi malé děti 
(cca do 3 let věku, kdy nastupují do mateř-
ské školy) se zpravidla do střídavé péče ne-
svěřují. U starších dětí může být problema-
tické, pokud mají vzhledem ke zdravotnímu 
stavu (např. autistické děti) problémy s při-
způsobením se novým situacím a vyžadují 
tak jednu domácnost a stálou pečující oso-
bu. Rovněž nebude střídavá péče doporuče-
na v případech, kdy jeden z rodičů pracuje 
ve směnném provozu, dítě je nižšího škol-
ního nebo předškolního věku a rodič nemá 
zajištěnou péči o dítě v době, kdy je v práci.
Bude soud zajímat názor dítěte na střída-
vou péči? Ano, bude, samozřejmě s ohledem 
na věk nezletilého. Čím starší a psychicky vy-
spělejší dítě je, tím více soud na jeho názor 
a přání bere ohled. Jak probíhá výpověď dítě-
te před soudem a jaké má dítě postavení v ří-
zení před soudem? Tak o tom zase jindy…
Střídavky se není třeba bát, stačí myslet 
na to, že dítě bylo zvyklé se většinou den-
ně vídat s oběma rodiči, má rádo oba rodiče 
a chce být s nimi. Ostatní je již na nás do-
spělých.

Text vychází ze znění z. č. 89/2012 Sb. 
a z. č. 292/2013 Sb., 

Petra Kujínek Polodnová, advokátka

Bylo, je a bude. 
Místostarosta informuje.
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Hasičské zprávy
Od 14. července do 13. srpna zasahovala 
jednotka Hasičského záchranného sboru 
Kraje Vysočina ze stanice Telč u devate-
nácti událostí. V devíti případech se jed-
nalo o technické pomoci, jako například 
transport pacienta pro zdravotnickou zá-
chrannou službu v Sedlejově, odstraně-
ní padlých stromů a větví na dopravní ko-
munikace v obci Studnice, Vanůvek nebo 
Stranná. V obci Borovná jednotka řešila 
únik ropné látky do vrtu a v Telči odstra-
ňovala vosí hnízdo. Dopravních nehod by-
lo v uplynulém měsíci celkem sedm. U ob-
ce Hory došlo při dopravní nehodě jednoho 
osobního auta ke dvěma zraněním, v obci 
Krahulčí zraněného cyklistu transportoval 
vrtulník po střetu s osobním automobilem 
a v obci Zdeňkov byla ošetřena jedna zra-
něná osoba po nehodě dvou osobních au-
tomobilů. Telčští hasiči likvidovali také 
tři požáry. Dvakrát se jednalo o zeměděl-
ské stroje - v Telči, kde zasahovali společ-
ně s jednotkami sborů dobrovolných hasi-
čů z Telče a Mrákotína, a následující den 
ve stejném složení v obci Vanov. U Oře-
chova hasili požár hrabanky po pálení 
větví společně s jednotkou sboru dobro-
volných hasičů ze Staré Říše. V této sou-
vislosti bych chtěl upozornit čtenáře, aby 
věnovali zvýšenou opatrnost při lesních 
pracích. Zejména pálení větví v tomto hor-
kém počasí není vhodné.
V sobotu 26. září se na stanici HZS KV 
v Telči uskuteční již XIX. ročník Hasičské-
ho pětiboje – Firefighter Combat Challenge, 
kde změří své síly elita závodníků této dis-
ciplíny. Na místě bude zajištěno občerstvení 
i zábava pro děti. Srdečně všechny zveme.

 npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč

Policie ČR Telč 
informuje
Krádež jízdního kola
Policisté pátrají po pachateli, který v Tel-
či odcizil jízdní kolo a majiteli tak způsobil 
škodu přibližně šest tisíc korun. Ke spáchá-
ní činu došlo v noci ze čtvrtka 16. července 
na pátek. Pachatel vnikl do budovy na uli-
ci Mlýnská a odcizil jízdní kolo, které by-
lo odložené ve vstupním prostoru. Jedná se 
o horské kolo Author barvy stříbrno-modrá. 
Po přijetí oznámení o krádeži začali policis-
té případ prověřovat. Provedli v lokalitě še-
tření, místo činu ohledali, zadokumentovali. 
Případ policisté prověřují pro podezření ze 
spáchání trestného činu krádeže, po pacha-
teli a odcizeném kole pátrají.

Policisté osoby podezřelé z vandalství vy-
pátrali
Policisté řeší případ poškození lavičky, ko-
šů a kontejneru, ke kterému došlo v Telči 
ve středu 5. srpna v noci. Na ulici Masaryko-
va bylo poškozeno ukotvení odpadkových 
košů, ze země vytržen kovový sloupek, 
u dalšího koše ohnuté plechové úchyty, dá-
le bylo poškozeno ukotvení kovové lavičky 
a převrácen na stěnu budovy kovový kon-
tejner. Vznikla tak předběžně vyčíslená ško-
da osm tisíc korun. Po přijetí oznámení po-
licisté místo činu ohledali, zadokumentovali 
a provedli v lokalitě šetření. Zahájili úkony 
trestního řízení pro podezření ze spáchání 
trestného činu poškození cizí věci. Na zá-
kladě šetření se policistům podařilo vypátrat 
podezřelé osoby a v současné době provádě-
jí další úkony za účelem objasnění případu. 
Opilý muž havaroval
Ve čtvrtek 6. srpna jel po deváté hodině ve-
čer pětačtyřicetiletý muž na elektrické kolo-
běžce po silnici ve směru od obce Svojko-
vice na Bohuslavice a při jízdě havaroval. 
Při nehodě utrpěl vážné zranění a zdravot-
nickou záchrannou službou byl převezen 
do jihlavské nemocnice. Policisté u něho 
provedli dechovou zkoušku, při které muži 
naměřili hodnotu 2,39 promile alkoholu, 
a obdobnou hodnotu u něho ukázala také 
opakovaná zkouška. Místo havárie policis-
té ohledali a zadokumentovali. Dopravní ne-
hodu šetří. Muž je podezřelý ze spáchání zá-
važného přestupku na úseku dopravy.
Řidič měl přes dvě promile alkoholu
Policisté odhalili řidiče motorové koloběž-
ky, který měl přes dvě a půl promile alko-
holu. Ve čtvrtek 6. srpna jel před jedenáctou 
hodinou večer v Telči po ulici Na Posvátné 
směrem na Oldřichovo náměstí. Policisté ho 
zastavili a provedli kontrolu.  U osmatřice-
tiletého muže provedli dechovou zkoušku, 
při které mu naměřili hodnotu 2,66 promi-
le alkoholu. Policisté mu další jízdu zakáza-
li. Muž je podezřelý ze spáchání závažného 
přestupku na úseku dopravy, který policisté 
předali k projednání příslušnému správnímu 
odboru.
Vloupání do vozidla
Policisté prověřují případ vloupání do zapar-
kovaného vozidla, ke kterému došlo v obci 
Knínice. V době od dvou hodin odpoled-
ne v pondělí 27. července do ranních hodin 
28. července pachatel odcizil z uzamčeného 
vozidla Fiat Ducato vrtačky, bourací kladi-
vo a průmyslový vysavač. Způsobil škodu 
přibližně čtyřiadvacet tisíc korun. Policisté 
místo činu ohledali, provedli šetření a vše 
zadokumentovali. Případ prověřují pro po-
dezření ze spáchání trestného činu krádeže, 
po pachateli a odcizených věcech pátrají. 
V souvislosti s tímto případem policisté ape-
lují na občany, aby si nenechávali ve vozi-

Policie ČR
Obvodní oddělení Telč

Luční 625
GPS:49.1787983N, 15.4538292E
tel.: 974 266 721 - 724 846 692

974 266 720 (vedoucí OOP Telč)
974 266 722 (zástupce vedoucího)

e-mail: ji.oop.telc@pcr.cz

dle, v případě jeho opuštění, žádné cenné 
věci. Pachatele může lehko zlákat jakáko-
li hodnotná věc, která je viditelně odlože-
ná ve vozidle. U cenných věcí nelze spo-
léhat na to, že ji před pachatelem uchrání 
ukrytí pod sedačky či uložení v zavazadlo-
vém prostoru. Automobil nenechávejte ote-
vřený, i když se vzdalujete od vozidla jen 
na chvilku. Přesvědčte se osobně, že je vo-
zidlo uzamčené a že jsou zavřena všechna 
okénka.
Dopravní nehody cyklistů
Policisté prověřují dopravní nehodu, která 
se stala ve středu 29. července před šestou 
hodinou odpoledne na silnici I/23. Řidič 
vozidla Škoda Fabia projížděl po silnici 
ve směru od Mrákotína na Telč. Při jízdě za-
vadil o jízdní kolo, na kterém jel ve stejném 
směru cyklista, který po nárazu spadl. Při 
dopravní nehodě došlo ke zranění cyklisty, 
který byl transportován zdravotnickou zá-
chrannou službou do brněnské nemocnice. 
U řidiče vozidla policisté provedenou de-
chovou zkouškou požití alkoholu vyloučili, 
u cyklisty vzhledem k jeho zranění nebylo 
možné provést dechovou zkoušku, byl naří-
zen odběr krve. 
Další cyklista havaroval v pátek 31. čer-
vence. Před čtvrtou hodinou odpoledne 
jel na jízdním kole ve směru od Janštejna 
na Horní Dubénky. Při jízdě v klesání na pří-
mém úseku vjel na nezpevněnou krajnici 
a poté do příkopu, kde havaroval. Při do-
pravní nehodě utrpěl cyklista poranění a byl 
zdravotnickou záchrannou službou trans-
portován do nemocnice. 
V neděli 2. srpna došlo k dopravní nehodě 
v obci Řásná. Před desátou hodinou dopo-
ledne jela cyklistka na elektrokole ve směru 
od centra obce, do jízdní dráhy jí vběhli psi 
a došlo ke střetu s jedním z nich. Cyklistka 
utrpěla při nehodě zranění, které si vyžádalo 
ošetření v jihlavské nemocnici. Pes z místa 
odběhl. Požití alkoholu policisté u cyklistky 
provedenou dechovou zkouškou vyloučili.
Na místech dopravních nehod provedli po-
licisté šetření, ohledání a zadokumentování. 
Dopravní nehody šetří.

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení
Celý příspěvek v Listárně TL
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Pravidelné novinky 
z UCT
Zahájení školního roku 2020/21 v UC Ma-
sarykovy univerzity  
Zahájení Akademického roku 2020/21, tedy 
vlastně takové zahájení školního roku na vy-
sokých školách, je na Masarykově univerzitě 
plánováno tradičně až na začátek října, přesto 
je podle programu akcí na září (viz níže) pa-
trný konec prázdnin i v našem univerzitním 
centru. Jaký bude ten příští rok, je zatím hodně 
nejasné. Samozřejmě zejména proto, že neví-
me, jak moc bude omezena kontaktní výuka, 
tedy i pobytové akce v Telči. Každopádně nás 
na MU čeká první rok s novou farmaceutic-
kou fakultou a také se mnohem více budeme 
věnovat odkazu zakladatele genetiky Gregora 
Johanna Mendela, od jehož narození uplyne 
v roce 2022 rovných 200 let. Možná nevíte, 
že Masarykova univerzita spravuje v Augus-
tiniánském klášteře v Brně vlastní Mendelovo 
muzeum. K připomenutí této mimořádné vě-
decké osobnosti chystáme už v příštím roce 
řadu akcí, které se zcela jistě dotknou i našeho 
telčského univerzitního centra. 
V září pokračují v našich prostorách i obě vý-
stavy. Ta o jezuitech ale skončí už 13. září. 
Rád bych znovu velmi poděkoval všem ko-
legyním a kolegům z NPÚ, v čele s panem 
ředitelem Pavlem Macků a Petrou Hnilico-
vou, za to, že jezuitské téma pro Telč objevili. 
Kromě zámku a náměstí je to další významný 
prvek, nejen stavební, který zásadním a ne-
přehlédnutelným způsobem formoval dneš-
ní podobu naší krásné Telče. Vaší pozornos-
ti vřele doporučuji sborník vydaný k výstavě. 
Jedná se o velkorysou publikaci, která je 
svým záběrem i obsahem možná počinem ne-
opakovatelným. 
Poslední poznámka patří naší Univerzi-
tě třetího věku (U3V). Bohužel jsme stále 
ve stavu velké nejistoty. Přesto doufáme, že 
se nám ve spolupráci s telčskou pobočkou 
NPÚ povede opět otevřít alespoň jednoletý 
kurz. V září by se měly začít podávat přihláš-
ky, ale vše bude záležet na aktuálních epide-
miologických opatřeních. Pro aktuální infor-
mace prosím kontaktujte paní kolegyni Ilonu 
Martinů – tel. 774 886 640, martinu@rect.
muni.cz.  

Jakub CERMAQUE + Trio 
19. 9. 2020 

na své nové desce Lament dokazuje, 
že rap a folk se dají krásně spojit.

Bezobav Dyjice
Kulturní domek
Začátek 20.00

Vstupné 100,-, děti zdarma

Orel jednota Telč a Základní umělecká 
škola si Vás dovolují pozvat na

Benefiční koncert 
pro orlovnu

Účinkují: 
Ivana Moravcová – zpěv, Eva Pavlíková – 
zpěv a klavír
Hosté: Milena Svobodová (klarinet), Hele-
na Tůmová (housle), Evžen Mašát (trubka)
Neděle 6. září 2020 v 19.30 Olovna Telč, 
Jihlavská 77  
vstupné dobrovolné
bar otevřený od 18.30
Výtěžek z koncertu baru bude věnován 
na opravy orlovny. Všichni účinkující i po-
řadatelé dělají tuto akci bez nároku na ho-
norář.
Děkujeme, že pomáháte.

Telč zažije zcela nový, 
moderní formát 
festivalů!
A to rovnou dvakrát, poprvé 4.-5. září 
a podruhé 24.–26. září.
Dej si FOOD i Prostě pojď! je koncept, 
který lidi spojuje. Atmosféra, kterou tvo-
je město ještě nezažilo! S Prostě pojď po-
znáte takové malé olympijské městečko 
a s Dej si FOOD ti představíme kombina-
ci klasického street foodu od foodmakerů 
z celé České republiky, ale i regionální pro-
ducenty a nabídku od lokálních podniků. 
Užiješ si celodenní doprovodný tematický 
program opravdu pro každého. Ochutnáš 
moderní akci přímo ve svém městě. 
Právě Telč je pro nás novou výzvou, nepo-
znaným městem, které dosud vyzařovalo 
hlavně svojí architekturou a také třeba vel-
mi oblíbenými Prázdninami v Telči. Chceme 
vytvořit v Telči minimálně stejně oblíbenou 
a tradiční akci, která bude otevřená a dostup-
ná opravdu každému, kdo touží po zážitku. 
„Naše motto je Spojovat je naše poslání! 
Proto chceme do programu co nejvíce zapo-
jit místní podnikatele a všechny, kteří se sna-
ží město zatraktivnit pro jeho obyvatele i tu-
risty,“ popsala vizi festivalu Lada Salátová 
z pořádající jihlavské agentury P-TEAM. 
Doplnila, že se organizátoři domluvili také 
s Panským dvorem, který pravidelně pořádá 
kulturní akce pro veřejnost, a proto celý festi-
val vyvrcholí vždy o víkendu právě zde. Lidé 
uvidí například letní kino, zažijí koncert ka-
pely Poetika a zapojí se do originální soutěže 
„Zvedáme Česko z gaučů“.
Festivalem v obou termínech ožije doslova 
celé město. Návštěvníci si sednou do zelené 
trávy s doprovodem skvělé hudby, vyzkou-
ší adrenalin v podobě sportovních stano-
višť a nebo se jen tak projdou mezi stánky 
a ochutnají netradiční pokrmy. Do programu 
se zapojí i lokální podniky, které připraví je-
dinečné festivalové menu.  
„V areálu Panského dvora se vytvoří zážitko-
vé zóny a chybět nebudou ani food trucky se 
zajímavou nabídkou pro všechny gastro nad-
šence. Program vyvrcholí vždy v pátek a so-
botu. Pátek odpoledne a sobota budou nabi-
té zážitky. Objeví se divadelní herci, kouzelník 
a možná i horkovzdušný balón,“ prozradila 
city manažerka Lada Salátová, která vede po-
řadatelský tým festivalu. Kromě agentury P-
-TEAM se na přípravě čtyřdenní akce podílí 
právě i Panský dvůr Telč a Město Telč.
Speciální nový formát skupinové vstupenky 
na Festival Dej si FOOD a startovací karty 
na Prostě pojď! budou k dostání během festi-
valu na tzv. pointech, více se dozvíte na www.
dejsifood.cz a stejně tak na www.prostepojd.cz. 

Dle TZ

A úplně na závěr mi dovolte, abych popřál 
všem kolegyním a kolegům pedagogům, je-
jich žákům i rodičům pohodový vstup do dal-
šího školního roku. Snad se v něm budeme 
moci opět naplno věnovat pouze tomu, co je 
pro naše vzdělávací instituce nejdůležitější, 
tzn. rozvoji vědomostí a dovedností našich 
žáků a studentů.
Přehled vybraných vzdělávacích akcí UC 
– září 2020
5.–7. září   Kurz DUVOD 
pořádaná Fakultou informatiky MU
10.–12. září   Seminář SitSem 
pořádaná Fakultou informatiky MU
14.–16. září   Letní škola pe-
dagogických pracovníků, pořádá Kraj Vyso-
čina 
17.–18. září   Školení perso-
nalistů Masarykovy univerzity 
19.–20. září   Setkání stu-
dentů Masarykovy univerzity zapojených 
do dobrovolnického centra MUNI
23.–24. září   Výjezdní zase-
dání Odboru pro kvalitu, pořádá MU
25.–28. září   Výjezdní zase-
dání Ústavu hudební vědy, pořádá Filozofic-
ká fakulta Masarykovy univerzity 
1.–4. října   Letní škola EU-
SOC pořádaná Fakultou sociálních studií MU
Výstavy 
Letní instalace Ireny Armutidisové ml. a Ni-
kose Armutidise, nádvoří univerzitního centra 
(volně přístupná denně od 9 do 17 hodin)
Výstava Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši, 
knihovna univerzitního centra 
(vstup volný, pondělí–sobota 10-17, neděle 
10-15), výstava končí 13. září 
Podrobnější informace o všech akcích jsou 
k dispozici na internetových stránkách ne-
bo u Jaroslava Makovce, ředitele UCT, tel. 
777 119 220, www.uct.muni.cz, www.face-
book.com/UniverzitnicentrumTelc
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Celý týden se mohli lidé účastí na Běhu 
městem šťastných lásek zapojit do sbír-
ky pro organizaci Sdílení. Startovní brána 
na náměstí vítala od 2. do 9. srpna každé-
ho návštěvníka Telče. Běh pořádalo telčské 
Sdílení již počtvrté, avšak tentokrát muse-
ly organizátorky na poslední chvíli celou 
akci přeměnit z jednodenní na týdenní. 

„Počáteční obavy, zda lidé přijdou, i když ne-
zažijí krásnou atmosféru společného běhu, 
se rozprášily hned první den. Lidé byli úžas-
ní! Jejich hlavní motivací bylo podpořit na-
ši činnost a vážíme si toho, že mnohdy přije-
li na běh z velké dálky. Během celého týdne 
jsme se setkávali s rodinami, kterým pečuje-
me nebo jsme pečovali o blízkého člověka, 
a vyslechli jsme díky tomu spoustu osobních 
příběhů. Lidé nám také zasílali fotky z běhu 
a vyjadřovali velkou podporu,“ říká Eva Šve-
cová, organizátorka akce.
Cílem letošní běhu bylo sehnat dostatek pro-
středků na dofinancování automobilu pro do-
mácí hospicovou péči a velkým přáním zdra-
votních sester a lékařů hospice je v letošním 
roce i zakoupení přenosného ultrazvuku. 
„Doufali jsme, že se nám podaří sehnat část-
ka na dofinancování auta, což je 90 000 ko-
run. Ale lidé předčili všechna naše očeká-
vání. Výtěžek z běhu je nádherných 272 000 
korun! Přenosný ultrazvuk je velmi drahý 
zdravotnický přístroj, avšak díky našim běž-
cům máme velmi dobře našlápnuto k tomu, 
abychom jej v letošním roce pořídili,“ dopl-
ňuje Švecová. 
„Ráda bych poděkovala všem, bez kterých by 
se běh vůbec nemohl konat. Předně se jed-
ná o Město Telč a Prázdniny v Telči. Děkuje-
me za velmi dobrou dlouhodobou spoluprá-
ci. V této nelehké době děkujeme také firmám 
a sponzorům, kteří při nás stojí. Letošní rok 
nás také podpořila Nadace Divoké husy, a to 
zdvojnásobením výtěžku akce až do 60 tis. 
korun. Největší díky však patří našim dobro-
volníkům, kteří v dešti i horku stáli na stánku 
a starali se s úsměvem o naše běžce a neběž-
ce“, děkuje Švecová.

Foto: Sdílení, o. p. s.
Dle TZ

„Pokud někdo neví, jak naložit s volným ča-
sem, a chtěl by jej smysluplně využít, umí na-
slouchat, hrát na hudební nástroj, zpívat, je 
kreativní a hravý, tak přesně takové lidi hle-
dáme jako dobrovolníky do našeho domova 
pro seniory,“ říká Bc. Monika Smejkalová, 
aktivizační pracovnice SeniorCentra Telč.

Práce dobrovolníků spočívá v tom, že si se 
seniory povídají, čtou, luští křížovky, hrají 
hry, tvoří, procvičují jemnou motoriku, trénu-
jí paměť nebo chodí na procházky. Seniorům 
zase dobrovolnictví přináší prostor pro vytvá-
ření nových přátelství, předávání zkušenos-
tí, sdělování vzpomínek a pozitivní naladění, 
čímž dochází ke zlepšení jejich psychické-
ho i fyzického stavu. Například v sousedním 
Rakousku je dobrovolnictví v zařízeních 
pro seniory naprosto běžnou součástí živo-
ta ve městech i v obcích. Lidé z okolí chodí 
do domovů pomáhat nebo trávit svůj volný 
čas. Tato dlouholetá tradice vytváří funkční 
komunitní společnost a buduje vztahy mezi 
generacemi založené na úctě a respektu.
Stát se dobrovolníkem není nic těžkého. Ko-
ordinátor Dobrovolnického centra Oblastní 
charity Jihlava (OCHJ) společně s vedením 
domova vždy pečlivě vybírá daného dobro-
volníka k jednotlivým seniorům, aby si co 
nejlépe rozuměli. Dobrovolníkům je také za-
jištěno školení, pojištění, supervize, certifikát 
dobrovolníka a nabídka různých zajímavých 
akcí, jako je například účast na akci Dobroch. 
Zájemci o dobrovolnictví se mohou při-
hlásit v SeniorCentru Telč na aktivizace1.
telc@senecura.cz a telefonních číslech 
702 296 857 nebo 608 980 640. Kontakto-
vat také mohou koordinátora OCHJ Roma-
na Mezlíka na adrese roman.mezlik@jihla-
va.charita.cz či na telefonu 737 536 131.
SeneCura SeniorCentrum Telč nabízí sociál-
ní služby Domov pro seniory a Domov se 
zvláštním režimem (zaměřený na péči o se-
niory trpící Alzheimerovou chorobu či jinou 
formou demence). Kromě zdravotní, ošet-
řovatelské a sociální péče poskytují širokou 
škálu doplňkových služeb i bohatý výběr vol-
nočasových aktivit. Cílem SeniorCenter Se-
neCura, kterých je v Česku patnáct, je stát 
se komunitními centry v daných lokalitách 
a maximálně podporovat a rozvíjet soužití 
klientů, jejich příbuzných, zaměstnanců Se-
neCura, dobrovolníků a veřejných orgánů.
Kontakt: 4JAN PR, Jana Barčáková, tel.: 
603 820 382, jana.barcakova@4jan.cz

Léto v SeneCura 
SeniorCentru Telč
S příchodem teplých dnů celá zahrada v na-
šem SeniorCentru ožívá. Již ráno klienty budí 
zpěv ptáků, kuňkání žab, a díky tomu je vstá-
vání hned příjemnější. Odpoledne si klienti 
pochutnávají na zmrzlině v nově vystavěném 
altánku, chytají bronz nebo pozorují klapají-
cí čápy. Zahrada je osazena ovocnými stro-
my a keři, jejichž plody právě dozrávají. Kli-
enti netrpělivě očekávají, až poprvé ochutnají 
naše jablíčka, angrešt nebo borůvky. Když se 

žene bouřka nebo počasí nenabízí příležitos-
ti k opalování či procházkám, je pro ně při-
praven bohatý aktivizační program. Klien-
ti SeniorCentra si mohou vybírat například 
z tvorby koček či telčských renesančních do-
mů z keramické hlíny, zpěvu lidových písní, 
hraní společenských her, šití tašek a kabelek, 
malování mandal, trénování paměti, relaxace, 
aromaterapie, masáží, fyzioterapie a z mnoha 
dalšího. 
Obyvatelům i návštěvníkům domova udělala 
radost instalace prodejního automatu a mra-
záku, kde mohou vybírat z pestré nabídky 
zmrzlin a pochutin.
Velmi se nám líbila Zahradní slavnost s bo-
hatým doprovodným programem i občerstve-
ním, která se konala 26. 8. 2020 v areálu Se-
niorCentra Telč.

Text + foto: Monika Smejkalová

Dobrovolníci, 
věnujte seniorům v Telči 
hodinu týdně
Dobrovolnická činnost by měla neodmysli-
telně patřit k životu a péči v domovech pro 
seniory. Cíl vybudovat tuto tradici i v Čes-
ké republice má společnost SeneCura, kte-
rá se s touto formou pomoci z řad veřej-
nosti běžně setkává ve svých domovech 
jinde v Evropě. Proto také SeneCura Se-
niorCentrum Telč navázalo spolupráci 
s Oblastní charitou Jihlava, aby přivítalo 
nadšence, kteří chtějí pomáhat, podílet se 
na volnočasových aktivitách a zkvalitňo-
vat život klientům telčského domova. 

Dobrá věc 
se zase podařila… 
Běhalo se pro Sdílení
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V rámci výstavy Telč a jezuité. Řád a je-
ho mecenáši uspořádalo telčské pracoviště 
Národního památkového ústavu  ve čtvrtek 
23. července 2020 komentovanou vycházku 
na téma Barokní architektura v Telči.
Představila sochařskou výzdobu ve městě, 
která vznikala zejména v období baroka, te-
dy v 17. a 18. století. Během vycházky se zá-
jemci o toto téma prošli po náměstí Zachari-
áše z Hradce a poté ulicí Na Dlážkách, kde 
obdivovali zajímavý soubor sedmi barokních 
soch, který býval objednavatelsky spojován 
s řádem jezuitů. 
Velkým a nepříjemným překvapením byl 
pro účastníky vycházky nález ulomené ru-
ky jedné ze soch – archanděla Rafaela. Za-
žili tak vandalství takřka v přímém přenosu, 
socha totiž musela být dle svědků poškoze-
na nedlouho před touto akcí. Kdo a proč so-
chu úmyslně poškodil, je otázkou. Pracovníci 
územního odborného pracoviště Národního 
památkového ústavu v Telči ulomenou ruku 
sochy zajistili a poté předali majiteli, kterým 
je Město Telč. To zajistí restaurování sochy 
ještě letos na podzim.
K vandalství v lokalitě na Starém Městě, 
v ulici Na Dlážkách, nedošlo v tomto přípa-
dě poprvé, ale  sochy zde byly poškozeny již 
několikrát. Právě socha archanděla Rafaela je 
poškozena již počtvrté, tentokrát jde o levou 
ruku, která je ulomena v zápěstí. Sochy a stro-
my v ulici Na Dlážkách také utrpěly újmu při 
silném větru charakteru húlavy (TL9/2013). 
Po této bouři v červenci 2013 byly vyvráceny 
dvě vzrostlé lípy u sochy sv. Vendelína, a tím 
došlo i k poničení sochy. Pádem byl oddělen 
žulový sokl od sochy a došlo k oddělení hla-
vy od trupu, k uražení částí ruky a odlomení 
částí v zadních partiích sochy. 
Celý soubor sedmi barokních soch byl po-
stupně restaurován před několika lety.

Účastníci komentované 
vycházky nalezli 
poškozenou sochu

Cestování po Evropě 
bez obav z koronaviru
Historická společnost Veritas připravila v Do-
mě Beneše Optáta z Telče (na náměstí Zacha-
riáše z Hradce č. 21) pro období od začátku 
školního roku do 31. prosince 2020 zajímavý 
pořad, který zájemce provede po málo zná-
mých památkách a krajinách v Evropě. Kaž-
dý se může inspirovat pro své budoucí cesto-
vatelské plány.
Pořad se týká třicetiletého jubilea Konferen-
ce evropských protestantských muzeí, z nichž 
jedna, v r. 2001, se konala jako reprezentace 
České republiky právě u nás v Telči. Každý 
týden se od začátku září objeví za výlohou 
nové podněty. Jako bonus se budou konat ko-
mentovaná promítání několika vybraných, tu-
risticky téměř neobjevených, krajin a objektů.
Bližší informace sledujte na vstupních dve-
řích do místnosti v přízemí domu, kde je 
připravena řada dalších zajímavostí (včetně 
možnosti literatury k zakoupení) pro mladé 
i starší návštěvníky.

Petr Melmuk

Vzpomínáme 
na 20. století

Věhlasný zvuk náležel v druhé polovině 
dvacátého století také telčské provozovně 
Český křišťál Chlum u Třeboně. Nacháze-
la se ve čtvrti Štěpnice Na Posvátné v ob-
jektu p. 181, kde dříve v prvních deseti-
letích dvacátého století působila Národní 
jednotou pro jihozápadní Moravu v Telči 
r. 1908 založená Lidová malírna v Telči, 
jejíž vysoce kvalitní výrobky byly expor-
továny nejen do zemí západní Evropy, ale 
i do Spojených států amerických a Austrá-
lie, kde se stávaly magnetem zájmu zdej-
ších zákazníků.
V duchu těchto tradic se odvíjela i produk-
ce výrobny Českého křišťálu Telč, jejímž 
dlouholetým vedoucím byl pan Urbánek. 
Pro zdejší výrobu ideálně stavebně uzpů-
sobený objekt s velkoplošnými okny po-
skytoval dostatek světla a místa pro tvo-
řivou práci. Začátkem sedmdesátých let 
minulého století byly ještě pracovní pro-
story rozšířeny nejen o sousední nemovi-
tost, ale i o nové pracovní zázemí ve dvoře.
Sortiment doznával v průběhu let pra-
videlně další inovace a nabýval znač-
nou šíři. V jeho výčtu se nacházely nejen 
výrobky pro farmaceutický průmysl - lé-
kárenské soupravy štítkovaných lahví, ale 
i atraktivní upomínkové, užitkové a deko-
rativní soupravy s motivy starobylé Tel-
če. Za mnohé zkonkretizujme poháry pro 
různá jubilea, slavnostní, příležitostní 
i běžnou potřebu, zejména pak číše, kte-
rými byli obdarováváni snoubenci uzaví-
rající sňatek v Telči a k nimž se při obřa-
du přidávalo i bílé plnicí pero s označením 
svatebního dne, kterým taktéž podepiso-
vali svatební smlouvu.
Stojí rovněž za zaznamenání, že v osm-
desátých letech dvacátého století otevřel 
Český křišťál Telč pro značný zájem širo-
ké veřejnosti v jednom z domů na náměs-
tí Zachariáše z Hradce podnikovou prodej-
nu svých výrobků. Jeden z nich přibližuje 
i přiložený snímek z mého soukromého ar-
chivu, který jsem před časem pořídil.

Text + foto: Jiří Ptáček

Jako i v minulých letech připravuje Město 
Telč souhrnnou žádost o finanční podporu 
z Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a zón na rok 2021. Při zpraco-
vání souhrnné žádosti, která se bude na Mi-
nisterstvo kultury ČR odesílat v průběhu 

Podávání žádostí 
o finanční příspěvek 
z Programu regenerace 
pro MPR Telč, MPZ Telč 
– Staré Město na rok 2021

měsíce listopadu 2020, se vychází z konkrét-
ních žádostí jednotlivých vlastníků nemovi-
tostí. Upozorňujeme proto všechny vlastníky 
památkově chráněných objektů, kteří chtějí 
žádat o finanční příspěvek na obnovu těch-
to kulturních nemovitých památek, že formu-
lář žádosti o finanční příspěvek na rok 2021 
je k dispozici na odboru rozvoje a územního 
plánování MěÚ. Formulář je také uveřejněn 
na internetových stránkách města (www.telc.
eu). Nejpozdější možný termín odevzdání 
vyplněné žádosti včetně příloh je 6. listopadu 
2020. Veškeré žádosti odevzdávejte na poda-
telnu MěÚ Telč, neboť garantem a nositelem 
Programu je Město Telč.
Žadatelé, kteří neuspěli se svojí žádostí v mi-
nulých letech, musí ve vlastním zájmu žá-
dost z letošního roku aktualizovat, především 
z hlediska odhadu stavebních nákladů a plat-
nosti stavebního povolení nebo souhlasu sta-
vebního úřadu, a mohou žádost podat znovu. 
Termín podání všech žádostí, nových a z le-
tošního roku, je stejný, tj. 6. 11. 2020.
O finanční příspěvek mohou požádat pou-
ze majitelé nemovitostí, které jsou zapsány 
v Ústředním seznamu nemovitých kulturních 
památek, tzn., že objekty mají vlastní rejstří-
kové číslo památky. Další podmínkou je, že 
se předmětná nemovitost nachází v městské 
památkové rezervaci Telč nebo v památkové 
zóně Telč – Staré Město.
Na závěr upozorňujeme žadatele, že žádosti 
neúplné a bez doložených povinných příloh 
nebudou do souhrnného soupisu zařazeny.

Jiří Křenek
odbor rozvoje a územního plánování
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Nezaměstnanost 
v červenci
ČR
červenec 3,8 %, červen 3,7 %
(květen 3,6 %, duben 3,4 %, březen 3,0 %)
Kraj Vysočina
červenec 3,2 %, červen 3,0 %
(květen 3,1 %, duben 3,0 %, březen 2,7 %)
Správní obvod Telče
červenec 3,4 %, červen 3,4 %
(květen 3,8 %, duben 4,0 %, březen 3,9 %)
Telč
červenec 3,6 %, červen 3,4 %
(květen 4,0 %, duben 4,2 %, březen 3,9 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí 
na konci července: Klatovec (9,8), Radkov 
(6,6), Rozseč (5,8), Řídelov (5,4), Stará Říše 
(5,7), Vanov (5,3), Vanůvek (8,3), Vápovice 
(11,5), Vystrčenovice (7,2), Zadní Vydří (10,0)

Zdroj: Statistiky ÚP

Farmářské a řemeslné 
trhy 2020

● 10. října ● 31. října 
vždy od 9 do 15 hodin 

na náměstí Zachariáše z Hradce
tel.: 722 499 299

e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Milovníci dobrého jídla 
si v Telči přijdou na své
„Tohle je nádhera, rybník, kemp, sport, 
česká těla vystavená prázdninovému slun-
ci a do toho gril. Ale přátelé, žádné fritézy 
a rychlé polotovary. Mazalovi to sekají fakt 
poctivě,“ hodnotí letní restauraci U Roštěn-
ky herec a gastro bloger Lukáš Hejlík, kte-
rý v létě už poněkolikáté navštívil Telč. 
Hejlík několik let objíždí republiku s cyklem 
scénických čtení s názvem LiStOVáNí, sou-
částí výprav tak pochopitelně byly i pravi-
delné návštěvy nejrůznějších restaurací a po-
dobných míst. Své poznatky postupně začal 
zapisovat a zveřejňovat pro ostatní. A že by-
lo o čem mluvit, za ty roky projedl více než 
milion a půl korun a navštívil přibližně dva 
a půl tisíce podniků. Nejdříve vznikla mobilní 
aplikace a následně i kniha 365 – Gastromapa 
Lukáše Hejlíka. Číslo naznačuje nejen počet 
stran či čas, který autor dílu věnoval, ale pře-
devším počet obsažených tipů. 
Při výběru dobrého podniku se Hejlík řídí 
heslem: „Někdy je lepší si trochu zajet, než se 
hodně spálit!“ Lidi zve, aby si s sebou na vý-
lety vzali svůj výtisk gastromapy a nechali si 
jej na jednotlivých místech orazítkovat. Autor 
doporučuje zajet například do telčského Bistra 
Café friends, které zařadil do mapy, a stejně 
jako na ostatní místa tam čas od času zajede 
na „inspekci“. 
Letos tak učinil v první polovině prázdnin 
a kromě zmíněného bistra zašel také do Pivo-
varu Trojan Telč, kde ochutnal svrchně kva-
šenou Sotto Fiorito. „Bylo to dobře pitelné 
osvěžující pivo, nijak výbušné. Snaží se tu jít 
tradiční cestou, jejich největší chloubou je Lé-
kárníkova jedenáctka Na Stojáka,“ zhodnotil 
návštěvu pivovarského dvora na kraji města. 
Zavítal také do sezónní restaurace U Roštěnky, 
kde vyzdvihl především grilované speciality. 
Aktuálně navštěvovaná místa Hejlík prezen-
tuje na sociálních sítích. Na Instagramu lze 
sledovat, kde se právě nachází a co si dal ten 
den k obědu či večeři. Facebookový profil pak 
nabízí hlubší recenze jednotlivých podniků. 

Marie Majdičová

Dvě malířky, jedno jméno
Při přípravě článku pro minulé číslo TL 
o umělkyni Lucii Koubíkové a její výsta-
vě ve vestibulu radnice s názvem Moje Telč 
jsme v redakci narazili na zajímavou náhodu. 
Zjistili jsme, že ve městě žije ještě jedna Lu-
cie Koubíková, která rovněž maluje. Nedalo 
nám to a museli jsme jí položit alespoň pár 
otázek. Jmenovkyně vystavovatelky studu-
je na olomoucké univerzitě a maluje zejména 
ve volném čase. „Nejčastěji se věnuji fanta-
sy tématům, na mých obrázcích se tak často 

vyskytují draci, fénixové a další podobné po-
stavy či bájní živočichové,“ popsala Lucie zá-
klady své tvorby. V jejím portfoliu jsou ale 
také krajinky, zvířata, přání nebo omalován-
ky. „Nejraději pracuji s akrylem, přírodním 
úhlem a fixou,“ dodala Koubíková. 
Každý obraz má autorka spojený s nějakým 
příběhem. „Ke každému bych měla co říct, ale 
bylo by to na delší povídání, tak si to prozatím 
nechám pro sebe,“ podotkla. Svou předsta-
vivost čtenáři mohou zapojit například u ob-
rázku Chameleon, namalovaném na sololito-
vé desce. „Třeba se má práce jednou objeví 
na nějaké výstavě, kde k ní budu moct pronést 
pár slov,“ doufá Lucie Koubíková. 

Marie Majdičová

Natáčení klipu 
na kruhovém objezdu? 
Řidiči byli nadšení
Přestože před nedávnem vydal nový animo-
vaný a hudební videoklip, nezahálí a opět pra-
cuje na nové písni. Na podzim má v plánu 
vydat své první autorské CD, vánoční písnič-
ku a příští rok by rád v Telči uspořádal první 
koncert. Zároveň se naplno stíhá věnovat také 
svému povolání, je profesionálním hasičem. 
„Celý život dělám to, co mě baví. Být hasi-
čem a tvořit hudbu pro lidi se parádně doplňu-
je,“ říká Jurič Pařil. 
Nový videoklip k písni Zůstaň se mnou za prv-
ní týden zhlédlo téměř deset tisíc lidí. Kapela 
v něm vystupuje na ne zcela tradičním mís-
tě, a to uprostřed kruhového objezdu v uli-
ci Na Hrázi. „Nápad natočit hrající kapelu 
na tomto místě jsem nosil v hlavě už dlouho. 
Ale až letos spatřila světlo světa píseň, která 
si tento odvážný kousek zasloužila,“ popisuje 
vznik nápadu Jurič. Na rozdíl od ostatních kli-
pů natáčení nekomplikovalo počasí, ale chybě-
jící elektřina. „Problém jsme nakonec vyřešili 
pomocí autobaterie a měničem napětí,“ objas-
nil zpívající hasič. Reakce většiny řidičů v pro-
jíždějících autech byla podle něj nadšená a ně-
kteří objezd dokonce několikrát obkroužili. 
„Chtěli si prohlédnout naší půvabnou kytarist-
ku Nikolu ze všech stran,“ dodal s úsměvem.
Ještě před videoklipem se zpěvák na rok pro-
měnil v ilustrátora a strávil rok tvorbou jed-
notlivých animovaných scének. „Kreslené 
klipy jsou velmi populární, řekl jsem si proto, 
že nezůstanu pozadu. Rád zdolávám výzvy, 
tak jsem si pořídil grafický tablet a šel do to-
ho. Doufám, že někoho rozveselil,“ vypráví 
Pařil, který si předsevzal, že každý večer vy-
tvoří jednu scénu trvající dvě až čtyři sekundy. 
Píseň Poprvé přitom trvá téměř čtyři minuty.
Navzdory tomu, že už má zpěvák na kontě ce-
lou řadu písní, přiznává, že s psaním textů se 
hodně trápí. „Nesypu texty z rukávu tak rych-
le jako melodie. Proto stále hledám schopné-

ho textaře,“ prozradil Jurič, s čím se potýká. 
Na druhou stranu právě skládání melodií je 
jeho nejoblíbenější částí tvořivého procesu. 
„Nejraději pracuji na melodiích refrénů, pro-
tože je to takový motor každé písně a vždy 
rozhoduje o tom, zda skladba bude hit, či ni-
koliv,“ dodal s tím, že jeho největší inspirací je 
švédská skupina Roxette.
Právě teď zpívající hasič dává dohromady no-
vou píseň, která se tematicky bude týkat zá-
chranných složek. „Popisuje těžký život oby-
čejných lidí a vyzdvihuje anděly dnešní doby, 
kteří si zaslouží respekt a uznání,“ nastínil zá-
kladní linku písničky Jurič. Natáčení videokli-
pu ale bude pravděpodobně ještě náročnější 
než v případě záběrů kruhového objezdu, za-
pojit všechny záchranné složky je podle auto-
ra téměř nereálné.
Fanoušci zpívajícího hasiče se mohou těšit 
na podzim, kdy hodlá vydat své první autor-
ské CD se všemi dosavadními hity. Jurič má 
také v plánu vydat další vánoční skladbu, již 
třetí v pořadí. „Samozřejmě bych si také rád 
opět zazpíval na náměstí v mé milované Telči 
při rozsvěcování vánočního stromečku,“ do-
plnil. Co se týče dlouhodobějších plánů, rý-
suje se i koncert. „O přesném místě pořádání 
nechám nejspíš hlasovat své fanoušky na so-
ciálních sítích,“ prozradil na závěr Jurič Pařil. 

Marie Majdičová
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Práce žáků ZUŠ…
Jdu cestou necestou
přes trávu zelenou,
přejdu vodu průzračnou
po dřevěném mostku.

Projdu kolem lesa černého
až na kamenitou cestu.
Vydám se po ní přes zlatá pole,
neznámé nížiny
až za obzor...

Ať Vás letní putování zavedla kamkoliv, 
snad jste se v pořádku vrátili domů.
Obrázky Sárinky, Johanky, Barborky 
a Kačenky s tématem Mosty získaly čest-
né uznání v 18. ročníku celostátní soutěže 
Komenský a my. Děkujeme jim za vzor-
nou reprezentaci školy.

Pavla Doležalová

Barbora Doležalová (10 let), Most k vodopádu

Čápi trénují vzlety. Foto: Jurič Pařil

Kateřina Šimková (10 let), Stromový most

Johanka Pelikánová (10 let), Most k tobě Sára Ekrtová (10 let), Most za obzor
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněné-
ho nábytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, 
přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích 
souprav, matrací. Tel. 721 123 595.

• Vyměním byt 1+1 v Telečské ul. v Jihlavě za Telč. Také 1+1, 
nižší patro. Tel. 737 558 063.

Malý oznamovatel

• Účetní společnost nabízí provádění jednoduchého a podvojného účetnictví pro OSVČ 
a firmy, dále účetnictví pro obce a neziskové organizace. Více na tel. 605 985 902

• Koupím obrazy Míly Doleželové romských dětí a jiných motivů. Koupím i jiné ob-
razy do mé soukromé sbírky (krajiny, portréty, akty, svaté, lovecké) a jiné zajímavé 
motivy. Mohou být i poškozené a bez rámu. Platba výhradně v HOTOVOSTI, rychlé 
a slušné jednání. Tel. kontakt 704 787 323.
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Novinky Knihovny UC
Josef Kroutvor: Archa Petrkov; Dagmar 
Sieglová: Konec školní nudy; Magdaléna 
Platzová: Máme holý ruce; Jiřina Dole-
žalová: Děti pětilisté růže; Ivan Martin 
Jirous: Magorova oáza; Michael J. Sim-
mons: Genetika; Sigrid Bruggerová: An-
gličtina: Testy a cvičení

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knižní novinky 
z knihovny NPÚ 
Tregl: Gallasové/Clam-Gallasové: noble-
sa severních Čech; Krummholz: Parád-
ní kočáry hraběte Gallase; Fišer: Klášter 
uprostřed lesa: dvě studie o třebíčském 
benediktinském opatství; Vybíral: Špa-
nělský a Německý sál na Pražském hradě 
v 19. století; Mencl: Dějiny evropské ar-
chitektury

Pro TL připravuje Miloslav Záškoda

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Skočílková: Kdo věří na zázraky; Fiel-
ding: Na špatném místě; Caplin: Pláž 
v Chorvatsku; Součková: Když se že-
na rozběhne; Ciprová: Láska a majestát; 
Češka: Případ uprchlého biskupa; Made-
leine: Kde rostou divoké třešně; Hrdlič-
ka: Pouť oběšenců; Niedl: Čtvrtý králův 
pes; Prior: Ellie a její náhodné setkání; 
Klevisová: Drak spí; Jakoubková: Přišla 
třetí blondýna; Nesser: Druhý život pana 
Roose; Cimický: Chrámový věž; Gruber: 
Vražedný rozsudek; Goffa: Muž z chatrče; 
Bunda: Bezcitnost; Pospíšilová: … a na-
posled konvalinky; Bomann: Paní ze Se-
veru. Agnetino dědictví; Kracíková: Krá-
lova třetí žena
Naučná
Honzák: Jak přežít léčení: veselé čtení 
o bolestech; Novák: Kundera: český život 
a doba; Wohlleben: Citový život zvířat; 
Kechlibar: Zapomenuté příběhy 1-3
Dětská
Krolupperová: Ztracená náušnička; 
Mrázková: Byla jedna moucha; Docher-
ty: Rytíř, který nechtěl bojovat; Messen-
ger: Strážce ztracených měst; Křesťano-
vá: Zachumlané pohádky; Dubuc: Stín 
malého geparda; Kahoun: Co se zdá med-
vědům; Wechterowicz: Obejmi mě, pro-
sím; Atkinson: Kočičí průvodce noční 
oblohou; Croteau: Velké překvapení pro 
malého tučňáka

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Kolečka v Lipkách 
letos 13. září

Letos bude patřit oblíbenému sportovně-zá-
bavnému odpoledni „Kolečka v Lipkách“ 
druhá neděle v září. Členové Spolku Javořice 
spolu s dobrovolníky připravují pro již desátý 
„jubilejní“ ročník na 13. září od 14 hodin opět 
pestrý program pro děti, mládež, dospělé i pro 
celé rodiny.
Tradičně uvítáme Vaši účast na kolečkách 
všeho druhu! Jedinou podmínkou je, abyste 
je roztáčeli vlastní silou. Přijeďte na kolech, 
koloběžkách, odstrkovadlech, tříkolkách, 
pennyboardech, skateboardech, in-line brus-
lích, ale třeba i s kočárky apod. Můžete se 
opět těšit na pravidelně obměňované soutě-
že zručnosti, slalom, stanoviště s různými do-
vednostmi, testy pozornosti, kvíz a další. Ne-
budou samozřejmě chybět oblíbené závody 
ani losování o zajímavé ceny, do kterého bu-
dou jako vždy zařazeni všichni aktivní účast-
níci bez rozdílu věku.
Již dvakrát jsme na místě zřídili „polní půj-
čovnu“ in-line bruslí pro děti i dospělé, abys-
te si, třeba poprvé v životě, mohli vyzkoušet 
jízdu na „splašených kolečkách“. Jelikož to 
mělo úspěch, zvažujeme, že bychom je při-
vezli i letos. Stejně tak se opět pokusíme za-
půjčit i skákací hrad. Přemýšlíme také o spo-
lečné jízdě a nějakém překvapení.
Letos však může být průběh akce ovlivněn 
vyhlašovanými opatřeními a pravidly pro hro-
madné akce. Vše budeme ladit podle momen-
tálního stavu - proto prosím sledujte webové 
stránky www.osjavorice.webnode.cz a Face-
book Spolek Javořice, kde budeme zveřejňo-
vat aktuality, případně pište na mail pykalji-
ri@centrum.cz nebo volejte tel. 602 725 509.
Lipky jsou ideální místo k aktivnímu odpo-
činku - přijďte si s námi proto zasportovat 
a pobavit se. Těšíme se na Vás! Akce proběh-
ne za podpory města Telče, Waldviertler Spar-
kasse Bank AG a dalších partnerů.  

Jiří Pykal za Spolek Javořice
Foto: Jiří Pykal

Slevy nás mohou přijít 
velmi draho
Na každém rohu na nás vykukuje akce a sle-
va. Našinec vlastně může vše pořídit „výhod-
ně“ ve slevách, tedy alespoň co se týká spo-

Telčské kulturní léto 
vyvrcholilo koncertem 
Zatrestbandu
Po ukončení povedených folkových Prázdnin 
v Telči vyvrcholily kulturní letní akce v našem 
městě v sobotu 15. srpna koncertem Zatrest-
bandu. Dolní část náměstí zaplnilo až na dva 
tisíce příznivců bigbandu Petra Píši. Když se 
pak rozezněl u nás již dobře známý zvuk po-
pulární kapely, celé náměstí se postupně roz-
hýbalo v rytmu populárních klasických jaz-
zových a popových skvostů naší i světové 
muziky. Náhodní, mile překvapení turisté, 
malé děti s rodiči i zralí senioři vychutnávali 
pohodu sobotního večera. Postupně nadšené 
publikum pohupující se v bocích přicházelo 
do varu a večer končil spontánními ovacemi 
přítomných. Koncert uspořádal městský telč-
ský úřad jako částečnou kompenzaci za letoš-
ní omezení kulturních akcí – mimo jiné i tra-
dičních historických slavností. Prožili jsme 
velmi příjemný večer, naše náměstí bylo slad-
ce melodicky naladěno na postupné odcháze-
ní letošního teplého léta.

Jan Kaleta

třebního zboží. V konzumní společnosti je to 
vlastně trik, jak prodat neprodejné a jak prodat 
více. Vlastně s tím všichni počítáme, jen nás 
občas štve, že jsme naletěli. 
Otázku slev a rčení „Nechci slevu zadarmo“ 
můžeme pozorovat i ve sféře, která se dotýká 
veřejného života - volených zástupců na všech 
úrovních, a to zejména v době před volbami.
Předvolební období se hemží jednak množ-
stvím neurčitých hesel typu: „Za lepší život, 
za prosperitu, za vyšší bezpečnost, za lepší 
zdraví,… klidně i za lepší ovzduší.“
Druhou skupinou slibů jsou sliby něčeho kon-
krétního, počitatelného – vyšší počet něčeho, 
růst o několik %, ten a ten dostane x Kč,- na-
víc, …, a tak podobně.
Jistě existují výjimky, kdy některý politik ctí 
skutečně základní hodnoty a vysloví se proti 
rádoby „výhodným řešením “ i přesto, že je 
to nepopulární.
Po volbách ale nastává právě to období slev. 
Slevy u zvolených politiků z toho, co slíbili. 
Slevy u zvolených stran z ochoty spolupra-
covat s dříve tolik nenáviděnou, ale nyní ta-
ké zvolenou jinou politickou stranou. Slevy 
u voličů v požadavcích na zvolené politiky.
Jsme opět před volbami a je dobré vnímat, kdo 
a jak se k věcem veřejným na nejrůznějších 
postech staví, zda jde do hloubky a třeba i ris-
kuje protitlak, nebo pouze deklaruje, že věc je 
v řešení a moc se s tím nedá dělat.  Takové sle-
vy na politicích nás mohou přijít velmi draho. 
To už je lepší si něco koupit ve slevě. 

za KDU-ČSL
Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek



str. 15TL 9/2020

Koncert ZatrestBandu byl zážitek Ohlédnutí za prázdninami…

(více na str. 14)  Foto: Ilona Jeníčková

„Nocturno u rybníka během Prázdnin v Telči…“    Foto: Ivana Holcová

Jako každý rok byly hojně navštěvované i pohádky Víti Marčíka.
Foto: Ivana Holcová

Tradiční bubliny pobavily malé i velké. Foto: Ivana Holcová
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RNDr. Stanislav Máca, mimo jiné také 
bývalý zastupitel Telče, zasvětil valnou 
většinu svého pracovního života telčské-
mu gymnáziu, později i střední odbor-
né škole. Od roku 1981 zde působil jako 
učitel matematiky a deskriptivní geo-
metrie a posledních 10 let byl ředitelem 
školy. 31. července GOB a SOŠ Telč pře-
dal své nástupkyni a my jsme se při té 
příležitosti společně s ním ohlédli za je-
ho pracovním životem.

Většina čtenářů TL Vás má jistě spoje-
ného s telčským gymnáziem. Mohl byste 
nám ale stručně popsat celý průběh Va-
ší kariéry?
To lze doopravdy stručně. Na gymnázi-
um jsem vstoupil na podzim 1970 coby 
student prvního ročníku, po maturitě ná-
sledovalo pětileté studium na VŠ, základ-
ní vojenská služba a po ročním působení 
na jihlavském gymnáziu jsem se do Telče 
na gympl vrátil.
Mohl byste srovnat školství v době, kdy 
jste začínal učit, s jeho současnou podo-
bou?
Těžká otázka pro krátkou odpověď. Rozdíl 
je těžce měřitelný, a to především v souvis-
losti s technickým pokrokem, tehdy ještě 
od logaritmického pravítka až po součas-
né technologie. Pokud bych se měl zmínit 
obecně o porovnání celkových výsledků, 
tak ty již takový podobný vývoj kupředu 
nezaznamenávají. Proběhlo několik růz-

ných reforem a koncepcí, žádná však nějak 
stabilně nevydržela. Výhledy sestavované 
od úřednických stolů byly a jsou na tom 
obdobně. Tehdy se koncepčně osvojovaly 
nové poznatky, dnes se koncepčně získá-
vají kompetence.
A jak vypadalo gymnázium, když jste 
v něm začínal působit?
Budova bez laboratoří, méně studentů 
a bližší vztahy mezi studenty, profesory 
a rodiči.
Většinu pracovního života jste strávil 
učením, posledních 10 let jste jej musel 
podstatně omezit. Jakou činnost jste dě-
lal raději – „ředitelování“, nebo přímou 
práci s žáky? A proč?
Byly to činnosti naprosto odlišné, kaž-
dá měla své výhody a nevýhody. Nezříd-
ka jsem považoval přímou práci se žáky 
za užitečnější, z pozice ředitele bylo mož-
né dění mnohem více ovlivňovat. V obou 
činnostech bylo mou snahou řídit se zá-
sadou, že když se něco dělá, tak pořád-
ně. Mohu však potvrdit, že obojí na plný 
úvazek a s maximálním nasazením bych 
zvládnout neuměl. Mimochodem, nerozu-
mím těm, kteří tvrdí, že zvládají naplno ví-
ce náročných pracovních pozic.
Za dobu Vašeho vedení prošla škola 
mnoha změnami – mohl byste nám při-
blížit ty nejdůležitější z nich?
Ty změny vznikaly především spoluprací 
s dalšími subjekty. S městem, v zastoupení 
starosty Romana Fabeše, tak vznikl nejen 
sportovní areál, ale také bezpečná autobu-
sová zastávka a parkoviště. Z těch trvalej-
ších změn bych dále uvedl vybudování au-
ly a unikátní stálou výstavu vyřezávaných 
tabel SOŠ. Zmínit se chci i o zdařilé spolu-
práci s CET Telč (UTAM AV ČR).
Na kterou ze zmíněných jste nejvíce hr-
dý?
Na všechny uvedené, neboť to nebylo nic 
jednoduchého, ale přesto bych na první 
místo zařadil sportovní areál. Nutno však 
doplnit, že vše se v zásadě odvíjelo v sou-
vislostech od toho základního v pozadí, 
což jsou žáci.
Je naopak něco, co se nepovedlo, co Vás 
zklamalo?
Velice mě zklamalo ukončení sportovního 
zaměření SOŠ vynucené rozhodnutím ho-
kejového svazu. S tím se nikdy nesmířím. 

Foto: Archiv S. Máci

Mnohem více jsem očekával i od spolu-
práce s krajským školským vedením.
Roky jste se snažil školu posouvat tím 
nejlepším směrem, stálo Vás to jistě 
mnoho úsilí. Jaký pocit máte teď, když 
jste „svou školu“ předal?
Tady není můj pocit důležitý, důležitá je 
budoucnost. Já držím palce a přeji hodně 
úspěchů. 
A předal jste ji tak, jak jste si předsta-
voval – jste spokojený s její současnou 
podobou?
Kdyby se vrátil čas, postupoval bych stej-
ně. Spokojenost je odrazem spokojenosti 
okolí a samozřejmě vždy je co zlepšovat. 
Přitom je však nutno brát v úvahu reálnou 
situaci, idealismus moc nepomáhá.
Jistě doufáte, že se škola bude dále vy-
víjet určitým způsobem. Mohl byste po-
psat, co by Vás potěšilo, co by dle Vás 
bylo pro školu nejlepší?
Nejvíce mě těšila a těšit bude již zmíně-
ná spokojenost žáků a absolventů. Škoda, 
že nové zaměření SOŠ, a to Management 
kulturního dědictví, které jsem chtěl ještě 
letos, ve spolupráci s NPU, začít realizo-
vat, nakonec pokračující podporu nenašlo.
Najde se i něco, čeho se v budoucnosti 
GOB a SOŠ obáváte?
Byla by chyba vycházet z toho, že se nic 
takového nenajde. Tím je nutné se zabý-
vat a v předstihu reagovat, aby nic tako-
vého nenastalo. Mimochodem, souvisí to 
i s předchozí otázkou.
Budete ve škole i nadále působit?
Ne.
Jak plánujete naložit s volným časem? 
Na co se nejvíce těšíte?
Nejvíce se těším právě na volný čas, i když 
ještě nevím, jak s ním celkově naložím, ale 
chtěl bych to pojmout především odpočin-
kově.
A na závěr mi dovolte: Díky všem, kteří 
hájili dobré jméno školy a přispěli k němu.

My panu Mácovi děkujeme za rozhovor 
i za veškeré úsilí věnované škole a měs-
tu a budeme se těšit na další příležitost 
ke spolupráci. 

Ivana Holcová

RNDr. Stanislav Máca
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Nejčastější prohřešky? 
Parkování a vjezd 
do centra
Už několik měsíců se strážník Pavel Rel-
la stará o pořádek v ulicích Telče. Uply-
nulá letní turistická sezóna, která se brzy 
po zmírnění opatření proti šíření korona-
virové pandemie vrátila do normálu, před-
stavovala pro městského policistu zatím 
nejrušnější období. 
„Nejvíce mě zaměstnávali turisté, kteří ne-
respektovali dopravní značku zákazu vjezdu 
všech motorových vozidel,“ informoval Rella. 
Dalším problémem podle něj bylo parkování 
mimo vyhrazená parkoviště, a to nejen u ná-
vštěvníků města, ale také u místních obyvatel. 
Bezpochyby nejživěji bylo na náměstí při tra-
dičním festivalu Prázdniny v Telči. „Průběh 

Sezóna včelařům nepřála
Většina včelařů se shoduje, že tak špatný 
rok, jako byl ten letošní, zatím nepama-
tují. Týká se to i majitelů včelstev v Telči 
a blízkém okolí. Nedostatek medu zapříči-
nilo hned několik faktorů. Největší vliv mě-
lo především počasí, netypický počátek léta 
pro včely nebyl příznivý. „Nejdříve bylo su-
cho, pak pršelo až moc a byla zima. Na jaře 
jsme zásluhou řepky sklidili patnáct až dva-
cet kilogramů medu a od té doby prakticky 
nic,“ shrnul špatnou sezónu předseda tel-
čského Českého svazu včelařů Vlastimil 
Havlík. 
Mimořádně špatný rok zaznamenali ta-
ké na Včelí farmě Nosek v Kostelní Myslo-
vé. „Za normálních okolností se vytáčí tři-
krát. Nejdříve první jarní z kvetoucích malin 
a medovicový z lesa. První byl, a další dva vů-
bec,“ informoval Luboš Nosek. Podle někte-
rých může za úbytek lesního medu kůrovcová 
kalamita. „Medovicový ale nepochází pouze 
z lesa, je i z listnáčů, větší vliv měl déšť, které-
ho bylo příliš,“ myslí si Nosek. Naopak podle 
Havlíka už se kůrovec na množství medu po-
depsal vloni, kdy ho znatelně ubylo.
Další ránou byl včelí mor, který se zatím 
na Telčsku neobjevil. „Dvakrát nám odebra-
li vzorky, ale pokaždé byly negativní. Nejblíže 
byl mor v Dačicích, a to asi před třemi lety,“ 
doplnil Vlastimil Havlík. I tak se ale včelaři 
snaží nákaze předcházet preventivními kro-
ky. „Tmavé plástve vyřazujeme včas a taví-
me je na vosk,“ podotkl Nosek. Špatný rok 
má vliv i na cenu oblíbeného sladidla. V Kos-
telní Myslové zdražili o desetikorunu. V sou-
časné situaci navíc včelařům rostou náklady, 
svá včelstva museli začít krmit o poznání dří-
ve než obvykle. 

Marie Majdičová

byl hladký s výjimkou některých řidičů, kteří 
kvůli koncertům vjížděli do centra, a tím po-
rušovali dopravní značení,“ doplnil strážník. 
Kromě neukázněných šoférů se Pavel Rella 
v létě staral také o zábor veřejného prostran-
ství, kontroloval placená parkovací stání ko-
lem náměstí a také asistoval při odchytu psů 
či jiných zvířat.

Marie Majdičová

Voda pro Telč od středo-
věku po současnost 
– 5. část
Už v roce 1954 stanovil Státní vodohospo-
dářský plán, jak komplexně řešit zásobování 
kvalitní pitnou vodou obyvatelstvo a průmy-
sl v tehdejším Kraji Jihlava, a to z jednoho 
zdroje. Tím měla být velká přehradní nádrž 
s úpravnou vody u Střížova. 
Úpravny vody v Řásné a v Hosově byly na zá-
kladě rozhodnutí tehdejších krajských orgánů 
postavené jako překlenovací provizoria a obě 
měly být po dokončení této velké úpravny 
zrušeny.
Jinak tomu mělo být v jižní části okresu Jih-
lava, kam spadá Telč a Nová Říše. Tato ob-
last měla být samostatně zásobována pitnou 
vodou z Úpravny vody u Nové Říše, včetně 
všech obcí podél dálkovodu vedeného smě-
rem na Třešť a Jihlavu. 
Zdrojem povrchové vody měla být vod-
ní nádrž umístěná v soutěsce na konci vzdu-
tí Brázdova rybníka nedaleko Vystrčenovic. 

Projekt byl připravován pod názvem Vodní 
dílo Nová Říše. 
Tento projekt byl realizován a v současné do-
bě již více než 30 let dodává pitnou vodu. 
Přehradní nádrž s úpravnou vody u Střížova 
nebyla z důvodů nedostatku finančních pro-
středků vybudována.

K zahájení stavby Vodního díla Nová Říše do-
šlo s několikaletým zpožděním až v listopadu 
1979 a první část vodního díla se podařilo do-
končit a předat k užívání v prosinci 1985. 
Celé Vodní dílo Nová Říše bylo dokončeno 
a předáno k užívání v červnu 1988.
Díky tomu, že provozní zkoušky první části 
technologie úpravy byly ukončeny s předsti-
hem v únoru 1988, bylo možno zahájit záso-
bování Telče pitnou vodou z Vodního díla No-
vá Říše již v průběhu března 1988. 
Vodovod z Řásné byl odstaven z provozu 
a úpravna vody ukončila odběr vody z  Velko-
pařezitého rybníka, byla zakonzervována a je 
od té doby vedena jako náhradní zdroj pitné 
vody pro Telč. 
Naposledy byla využita jako zdroj pitné vo-
dy pro Telč v roce 1991, když díky dlouho-
dobému suchu klesla zásoba povrchové vody 
v přehradě až na minimum.  Náhradní zásobo-
vání města bylo ukončeno koncem léta 1992.
Pramenitá voda ze zdrojů nad Řásnou plní 
jednu z komor vodojemu v Lipkách a veřej-
nosti je umožněn její bezplatný odběr ve sto-
jánku v Lipkách nedaleko od Hotelu Antoň. 

Dokončením Vodního díla Nová Říše byl vy-
budován zdroj pitné vody, jehož centrem je 
přehradní nádrž s plochou 52 ha a s povodím 
o ploše 21,3 km2.
Pro úpravu povrchové surové vody byla vy-
budována úpravna vody s  předpokládaným 
výkonem 110 – 140 l/sec.  
Další součástí vodního díla jsou čtyři vodoje-
my, čerpací stanice Lazy, posilovací čerpací 
stanice u Sedlejova a ocelové potrubí v délce 
více než 30km. 
Hodnota celého díla v té době dosáhla výše 
163,436 tis. Kčs.
Telč není jediným místem, kam je dodávána 
pitná voda z Nové Říše. 
Dalšími místy, kam směřují přiváděcí řady 
dopravující pitnou vodu, jsou městys Nová 
Říše a obec Bohuslavice, obce Dyjice, Sedle-
jov, městys Stonařov a masna Hodice. 
V případě provozní potřeby může být zásobo-
vána i masna Krahulčí, masokombinát Koste-
lec a krajské město Jihlava. 

Zdroj: 
Informační publikace MLVH ČSR z roku 
1982

Text + foto: jk

19. 9. 2020 od 10 hodin

NA VĚTVI V SADU
- bleší trh, swap oblečení, 

semínkovna, společné vaření polévky 
a společný piknik, tvoření pro děti

sad U Punčošky, Batelovská
pořádá Na Větvi, z. s.
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TVÁŘE FOLKOVEK
Kdo z Telčanů nezavítá alespoň jed-
nou na každé Prázdniny v Telči? Ať už 
chodíme na koncerty, prohlížíme zboží 
ve stáncích, popíjíme pivo nebo si jen tak 
užíváme prázdninové atmosféry, každo-
ročně se na přelomu července a srpna se-
tkáváme na telčském náměstí se stejnými 
tvářemi. My jsme se některých „folkov-
kových tváří“ zeptali na to, odkud k nám 
jezdí, kolikrát se festivalu zúčastnily, ja-
ký mají vztah k Telči a Prázdninám a jak 
hodnotí letošní ročník.
Petr Sádlo – Bubun, Kutná Hora, 14 x; 
Drátové šperky z chirurgické oceli; www.
bubun.cz
Za ta léta, co sem jezdím, je to jedna velká 
rodina. Strávil jsem tu již téměř rok mého 
života a vždy se 
sem rád vracím. 
Se spoustou zá-
kaznic či zákaz-
níků se již dobře 
známe a vždy se 
jim snažím vy-
myslet a vyrobit 
originální šper-
ky. Je báječné, že 
i v této zvláštní době se na letošním festi-
valu navenek nic nemění. Jak je již kdesi 
psáno: „PRÁZDNINY V TELČI NEJSOU 
FESTIVAL, ALE ZPŮSOB ŽIVOTA.“ 
S tímto heslem se naprosto ztotožňuji. Ještě 
moc oceňuji nadšení a elán všech pořada-
telů. Mají můj obdiv. Je to prostě má srd-
covka.
Ondra Horník, Praha, 17 x; Člen pořa-
datelského týmu
V Telči jsem vyrůstal, takže vždycky rád vi-
dím, když během těch dvou letních týdnů 
pořádně ožije. Pomáhat na Prázdniny pak 
jezdím hlavně kvůli kamarádům mezi po-
řadateli – za ta lé-
ta společné práce 
jsme si s mnohý-
mi vybudovali ne-
obyčejné přátel-
ské vztahy. A jaké 
jsou zatím letošní 
Prázdniny? Nej-
lepší na nich le-
tos je ten pros-
tý fakt, že vůbec 
jsou. Od předcho-
zích ročníků se 
nijak zásadně neliší – kromě nutnosti nosit 
roušky, samozřejmě. Je to trochu nepříjem-
né a únavné, ale my jako pořadatelé i na-
prostá většina návštěvníků jejich potřebnost 
chápeme a respektujeme. Naštěstí je většinu 
dní příjemnější počasí než v minulých le-
tech, tak se to dá snést.

Jana (prodavačka), Robert Lang, Brno, 
24 x; Kameny, šperky a oblečení z orientu
Je to svou atmosfé-
rou nejlepší festival. 
Není to práce, ale do-
volená, moje nejlepší 
„pracovní dovolená“ 
za sezónu. Naštěs-
tí všechno dobře do-
padlo, lidi neztratili 
rozum a žijí stejně ja-
ko minulé Prázdniny 
v Telči. Jsem ráda, že 
se festival letos udr-
žel i za stávající situ-
ace, a díky všem pořadatelům, že to letos 
ustáli a mohli jsme se zase naplno radovat 
ze života.
Janek, Brno, 10 x; Kovárna Davida 
Charvátka, Tasovice u Znojma, 20 x
K prázdninám mám 
velmi pozitivní vztah. 
Jako každý rok je to 
krásným programem 
naplněná akce. Letos 
bohužel vlivem opat-
ření vlády je tu mé-
ně lidí, proto se těším 
na příští ročník. Vě-
říme, že se ve zdraví 
zase sejdeme.
Bubák, Praha, 6x; Ateliér Kasandra; 
www.kasandra.cz; povozník Bubáčího 
cirkusu 
Vztah k Telči mám velmi kladný a vra-
cím se sem rád i mimo folkovky. Nejlepší 

jsou děti, které rád vozím. Také pivo, kte-
ré si turisté nedbale odkládají na zem a ma-
so ve všech podobách, které jim často pa-
dá od úst. Letošní Prázdniny jsou skvělé, 
protože se páníčci rozhodli po 20 letech si 
pořádně odpočinout a prázdniny si užít bez 
stánku. Naši kamarádi a fanoušci jsou si-
ce zklamaní, že Kasandra – panička nemá 
svou pevnou základnu na náměstí, ale o to 
více máme výletů a koupání! A kdo by chtěl 
úžasné dárky od mých páníčků, najde je 
v obchodě U Šeniglů.

Miroslav Horyna, Třebíč, 22 x; Řecký 
gyros 
Vztah k Telči mám 
velice kladný. Vra-
cím se sem velmi 
rád. Na Prázdninách 
je nejlepší atmosféra, 
milí lidé a věrní zákaz-
níci. Letošní prázdni-
ny jsou příjemné.
Helena Adamčíková, Praha, 22 x; Batika 
HAD; www.had.cz
Milujeme Telč. ♥ Těšíme se vždycky celý 
rok na super koncerty, super atmosféru. Dě-
ti mají spoustu vyžití 
i v okolí. Je to prostě 
nejlepší festival, or-
ganizátoři jsou úžas-
ní! Letošní Telč je 
ve znamení roušek, 
ale to nás vůbec neod-
radilo. Klidně si dám 
na hlavu hrnec, ale 
hlavně, ať Prázdniny 
v Telči dál fungují!
Míla Brtník, Hradec Králové, 10 x; Ka-
fetérie
Prázdniny v Telči 
jsou srdcovka, vrací-
me se sem rádi. Nej-
lepší na Prázdninách 
je jejich atmosféra. 
Letošní jsou lehce 
improvizované, deš-
tivě vrtkavé, kávovo – čokoládovo – šle-
hačkové.
Výtvarné dílny, pořadatelé Prázdnin, 
Malování na sklíčka, plstění, panenkování, 
tisk na trička, tetovačky hennou, malování 
na textil, kolážové pohlednice, výroba šper-
ků, malování na kamínky, lepení dřevěných 
modelů, stavění věží, mozaika. 

Prázdniny v Telči si vždy nesmírně užije-
me, proto se sem vracíme nadevše rádi. Je 
to krásně prožitých 14 dní s přáteli. Letošní 
Prázdniny jsou doposud povedené, i když je 
škoda, že je tu kvůli bezpečnostním opatře-
ním méně lidí. I tak si je zatím maximálně 
užíváme.

Ivana Holcová
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Pyžamo Marka Ebena
Asi nejoriginálnějším účastníkem letošních 
prázdnin se stalo jedno (ne)obyčejné py-
žamo. Pyžamo Mar-
ka Ebena zapomenuté 
po koncertu v Telči. Sta-
lo se dokonce členem 
týmu pořadatelů Prázd-
nin a při té příležitosti 
dostalo i jméno - Pyža-
movec ebenový. Pyža-
movec dostal vlastní po-
řadatelské tričko i kartičku a dle pořadatelů se 
ukázal jako „kamarád do nepohody“. Oděv 
spolu s několika dárky z Prázdnin a poděko-
váním pak pořadatelé zaslali jeho majiteli.

Text: Ivana Holcová, foto: pořadatelé

Milan Kolář: Jsme 
šťastní, že to mohlo být!
Uskutečnění 38. ročníku Prázdnin v Telči 
bylo dlouho nejisté. Nakonec vše dopadlo 
dobře, a my se tak můžeme společně s Mi-
lanem Medvědem Kolářem, pořadatelem 
festivalu, ohlédnout za 17 dny plnými hud-
by, divadla, přátelských setkání a pohodo-
vé atmosféry.
„Jsme šťastní, že to mohlo být. Vždyť se po-
dívejte, jak to bylo krásný, všichni se usmí-
vali, všichni se radovali, že se mohli setkat 
v naší milované krásné Telči. Je to nádher-
né setkání, zaplať Pánbůh,“ započíná naše 
milé setkání bě-
hem pletení prou-
těného koše přímo 
v centru dění Mi-
lan Kolář a dodá-
vá: „Ohroženo to 
bylo vždycky, ome-
zují nás nařízení 
a mohlo to dopad-
nout špatně. Mys-
lím si, že nad námi 
tam nahoře opravdu někdo bdí. Vždycky jsme 
byli trpěliví, věřili jsme a doufali a vyšlo to.“ 
Na druhou stranu byl ale festival doprovázen 
obavami: „Letos to byla mnohem větší tíha 
zodpovědnosti, starosti a trošku i strachu, kte-
rý známe z minulého režimu, zda někdo není 
kontrolor, pocit připomínající nesvobodu, po-
cit strachu, že to kvůli nějaké hlouposti může 
někdo zkazit.“
Lidí na koncertech bylo srovnatelně s ostat-
ními ročníky. Nejdříve se dokonce zdálo, že 
bude více lidí, protože tráví více času v Če-
chách. „Náměstí vypadá dobře, je plné spo-
kojených lidí, kteří jsou nadšení, že mohli při-
jít. Posedět si za krásného letního večera, 
to je velká radost.“ Nejen návštěvníci pak 
od pana Koláře dostávají velkou pochvalu: 
„Diváci jsou naprosto neuvěřitelní, ukázně-
ní, disciplinovaní, po každém koncertu stojí 
s dlouhým potleskem jako v Rudolfinu. Kdy-
bychom je neměli, nešlo by to. Na nich to stojí 
a patří jim neuvěřitelný dík. Poděkování pa-
tří samozřejmě i městu, zámku, službám, kte-
ré kolem nás musí běhat a podporují nás.“ 
Telč přivítala i velké množství různorodých 
umělců. Vystoupilo 105 účinkujících – kapel, 
divadelníků i dalších, Telč je pro ně oblíbe-
ným místem: „Nepřijela pouze jedna kape-
la, místo ní ale přijelo dalších 5, které nebyly 
na programu, a zahrály si buď na ulici, nebo 
pokud bylo místo na scéně, tak tam. Nabídka 
je velká, všichni si tu chtějí zahrát.“ To po-
tvrzuje i skutečnost, že se už tradičně během 
festivalu plánuje další ročník: „Muzikanti sle-
zou z pódia a domlouváme příští ročník. Jak 
skončí tohle léto, tak už skládáme to příští. 

Je to dlouhodobý vývoj. Už jsme domluveni 
s dalšími kapelami. Všichni si chtějí zahrát 
znovu.“
A konkrétní představu už mají pořadatelé 
i o zimních prázdninách, které by měly jako 
obvykle proběhnout na konci prosince: „Vá-
noční prázdniny jsou jasné – nadosmrti Ne-
zmaři, Žalmani, Jaret, teď ještě hledáme, kdo 
by zahrál pro zpestření, třeba Reliéf, Honza 
Hrubý a podobné radosti, se kterými bychom 
se rádi potkali.“ A kdo za tím vším stojí? Vel-
ký tým pořadatelů skládající se z nejméně 50 
členů: „Mladí pořadatelé vyrůstají na na-
šich dětských táborech a jejich pokračováním 
jsou Prázdniny v Telči. Je to takový letní tá-
bor. Někdy o sebe zakopávají, protože jim ne-
stíháme dávat práci, klidně bychom mohli vy-
konat nějakou další prospěšnou činnost. Jsou 
báječní.“
Na dotaz, co nejmilejšího nebo nejzajímavější-
ho si pan Kolář z letošního ročníku odnese, od-
pověděl: „Veselých historek máme na celé Telč-
ské listy. Která je nejmilejší? Asi příběh pyžama 
Marka Ebena v Telči. Nebo nečekané vystoupe-
ní našeho stáleho pořadatele Tomáše Bartuška 
z Telče s kapelopu Monkey Business.“ Dané pří-
běhy naleznete o kousek dále. 
Dojmy z letošních Prázdnin uzavřel pořada-
tel stejně optimisticky, jako byla většina pře-
dešlých informací: „Člověk si v tom blázinci, 
který je kolem nás, najednou uvědomí, jak je 
to všechno jedinečné, že to vůbec je, že to ne-
ní samozřejmé a že musíme být šťastní, že to 
vůbec prožíváme – je to krásné letní setkání 
v naší milované Telči. Je to zázrak!“

Text a foto: Ivana Holcová

Tomáš Bartušek: 
na jednom pódiu 
s Monkey Business

Osmadvacetiletý muzikant vyrůstal až do od-
chodu na vysokou školu v Telči. Momentálně 
se nachází na ovocné farmě v Irsku, kde má 
v plánu pracovat do Vánoc. Právě odtud se 
koncem července vracel do Telče, aby mohl 
být, stejně jako každý ročník od roku 2014, 
členem pořadatelského týmu Prázdnin. A stá-
lo to za to, splnil si totiž svůj sen.
Letošní Prázdniny v Telči pro mne byly v ně-
kolika ohledech naprosto výjimečné. V prvé 
řadě jsem se sem vydal po dlouhé době pouze 

sám. Dále celá situace s covidem mě přiměla 
si celého festivalu vážit ještě mnohem více než 
doposud. Letěl jsem na festival z Irska, proto-
že co by to bylo za rok bez toho se na „folká-
če“ podívat. No a na závěr se mi splnil dlou-
holetý sen, a to potkat se na pódiu s Monkey 
Business. 
Muzika je už od malička mým velkým koníč-
kem a provází mě takřka všude. I tady v Ir-
sku na farmě, kam bych se bez kytary nevy-
dal. No ale vrcholem mé návštěvy doma bylo, 
že si tak v klidu točím za barem pivo, když 
v tom mě můj dlouholetý kamarád, David 
Ostružár, vezme za ruku a táhne mne směrem 
do davu a k pódiu. Ještě mě kvůli tomu mu-
sel u pípy vystřídat Vojta Kolář, který přebral 
žezlo po Medvědovi a chopil se dramaturgie 
celého festivalu. Což mi bylo divné, ale ně-
jak jsem se nad tím nepozastavoval do chvíle, 
než jsem zaregistroval, jak Matěj Ruppert ří-
ká do mikrofonu: „Máme tady prej takového 
zpěváka...“ A v tu chvíli ve mně hrklo a zača-
lo mi docházet, co se to vlastně děje. Zkuše-
nosti z pódií mám a trémou už netrpím. Ale 
tohle jsou Monkey Business! Matěj Ruppert 
a Roman Holý jsou mými velkými hudebními 
idoly. Tak si asi dokážete představit, že to člo-
věka poměrně vyvede z míry. Nicméně musel 
jsem do toho jít, už jsem stál na pódiu a Ma-
těj se mě ptal, co si s nimi tedy zazpívám. Tak 
jsme se dohodli na Piece of my Life. „No jo, 
ale tempíčko ti dáme trochu jiný,“ dodal Ma-
těj. Všechno ale dopadlo nad má očekávání 
a diváci včetně kapely začali jásat. To mě do-
stalo a dotáhli jsme to do konce písně s Ma-
tějem společně.
Po koncertě jsme spolu ještě s kapelou popí-
jeli až do ranních hodin v backstagi, další po-
kračování to ale nejspíš mít nebude. Myslím 
si, že to bylo krásné právě v tom, že to bylo 
neplánované, a tudíž neopakovatelné.

Ivana Holcová 
Foto: Vojtěch Kolář
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ofyzika. Vysokoškolským profesorem byl 
jmenován v roce 1984. Kromě Vojenské aka-
demie (později Univerzity obrany) zanechal 

prof. Fixel výraznou stopu pedagogického 
působení na Ústavu geodézie Fakulty staveb-
ní VUT Brně. Od r. 1972 zde přednášel jako 
externí učitel geodetickou astronomii, zákla-
dy kosmické 

Telčské osobnosti
Z druhého dodatku biografického slovníku 
Kdo byl kdo z telčských osobností – výroční 
zpráva Muzejního spolku v Telči 2017

FIXEL, Jan  
* 19. 2. 1929 Veselí nad Moravou
† 11. 4. 2009 Brno
pedagog, geodet

V letech 1941-1948 absolvoval Reálné gym-
názium Otokara Březiny v Telči. Poté vy-
studoval (1948-1952) obor zeměměřického 
inženýrství na Vysoké škole technické dr. Ed-
varda Beneše v Brně. Již jako student vědec-
ky pracoval v Ústavu geodetické astronomie 
a geofyziky, odkud přešel na nově vznikající 
Vojenskou technickou akademii v Brně, kde 
se stal civilním učitelem katedry geodézie 
a kartografie. Na Vojenské technické akade-
mii, později Vojenské akademii, působil ja-
ko občanský vědeckopedagogický pracovník 
nepřetržitě více než 50 let. V roce 1968 obhá-
jil disertační práci a získal hodnost kandidát 
technických věd v oboru geodézie. 
Po habilitaci r. 1976 byl jmenován docen-
tem pro obor geodetická astronomie a ge-

geodézie a základy určování polohy. V roce 
1995 se zde stal řádným profesorem. Prof. Fi-
xel je autorem 11 titulů skript a učebních tex-
tů a tří vysokoškolských učebnic zaměře-
ných na problematiku sférické a geodetické 
astronomie, kosmické geodézie, globálního 
systému určování polohy ad. Podílel se také 
na automatizaci výpočtů základních úloh při 
topografickém zabezpečení vojsk a na zave-
dení technologie GPS v podmínkách AČR 
ad. Odborná činnost prof. Fixela ve prospěch 
AČR byla oceněna řadou uznání a Pamět-
ní medailí 1. a 2. stupně za zásluhy o rozvoj 
vojenské geodézie a kartografie. V roce 1972 
působil v Zambii, kde se podílel na 
určování astronomických souřadnic gravi-
metrických bodů. V letech 1972 až 1990 byl 
předsedou sekce astronomie a geodetické as-
tronomie České astronomické společnosti při 
ČSAV. Do veřejného života v Telči se v mládí 
zapsal jako organizátor skautingu. V důcho-
dovém věku pak jako aktivní člen Klubu dů-
chodců zpestřoval činnost klubu profesionál-
ními videoprojekcemi ze svých cest.
L: Podle životopisu, který zpracoval 
prof. Ing. Lubomír Lauermann pro www.voj-
zesl.cz  - Sdružení přátel vojenské zeměpisné 
a povětrnostní služby, z.s; TL 6/2013(oz)

/z/
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Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 6. 2020 do 18. 7. 2020.

Přehled počasí v Telči
Červenec v číslech
Průměrná teplota:  17,9 °C
Průměrný tlak:  1015,9 hPa
Srážky:   69,4 mm
Max. teplota:  32,6 °C, 28. 7. v 14.38
Min. teplota:  7,3 °C, 12. 7. v 4.32
Max. rychlost větru: 36,8 km/h, 26. 7.

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.

Konzultační den 
rady města

středa 23. 9. 
od 15.00 do 17.00 hod.

Doporučujeme se předem objednat 
v sekretariátu MěÚ.

Telčský likér opět žije
Přinášíme krátký rozhovor s  Vladimí-
rem Pospíchalem, spoluvýrobcem likéru 
„Mahlerovka“, ke kterému v současnos-
ti přibývá právě Telčský likér.

Nejdříve krátké představení pro čtená-
ře TL:
Jmenuji se Vladimír Pospíchal, Telč jsem 
začal navštěvovat v roce 2002, kdy jsme 
zde koupili dům Na Parkaně 366. V letech 
2014/2015 jsem utlumil podnikání v Hum-
polci a na krátký čas jsem se přestěhoval 
do Telče, kde jsme měli v úmyslu onen 
dům prodat. Ale po několikaměsíčním po-
bytu jsem došel k názoru, že opustit Telč 
není možné. V  roce 2015 jsem zjistil, že 
tu není pivovar, tak jsme s kolegy založi-
li Telčský pivovar s tím, že budeme vařit 
hlavně pivo. Ale po dvou letech jsem si 
uvědomil, že mám vlastně zaregistrované 

ochranné známky „Telčský likér“ a „Telč-
ská káva“. 
Vzhledem k situaci v Telči mi přišlo ro-
zumnější zaměřit se raději na tyto pro-
dukty. Na konci roku 2017 jsme zakoupi-
li licenci a veškerá práva na výrobu likéru 
„Mahlerovka“ a bylo jen otázkou času, 
kdy přijde na řadu i Telčský likér. V roce 
2019 jsme založili v Jihlavě firmu Hayside 
CZ s r. o., která se zabývá výrobou likérů 
s příběhy. A právě jedním z těchto likérů 
je i Telčský likér, který dáváme v součas-
nosti na trh.
Jak Vás napadlo vyrábět právě Telčský 
likér? Popřípadě, neřeknete nám něco 
k jeho historii?
V roce 2001 jsme 25. prosince přijeli ja-
ko rodina do Telče na výlet. Zcela náhod-
ně jsme uviděli tabuli s nápisem „Prodám 
dům v této lokalitě“, a protože někdy dě-
lám věci velmi rychle, tak jsem hned ten-
to dům 31. prosince koupil. Pracovní po-
vinnosti mi tenkrát nedovolovaly se ihned 
pustit do rekonstrukce, ale od roku 2003 
jsme tady začali pořádat výstavy atd. Ro-
ku 2017 (kdy jsme koupili a začali vyrábět 
Mahlerovku) za mnou přišli sousedé a ří-
kali: „Hele, víš ty, že v tomhle baráku se 
kdysi taky dělal likér?“. Já to tenkrát samo-
zřejmě nevěděl, ale jak už jsem říkal, zcela 
náhodně jsem měl zaregistrovanou zmíně-
nou značku „Telčský likér“. Nicméně v tu 
chvíli mi došlo, proč jsem si Telčský likér 
registroval. Dále mi soused povídá: „A víš, 
že to vařil jeden náš předek? Jmenoval se 
Pospíchal.“ Donesli mi fotku a opravdu. 
Josef Pospíchal měl v těchto domech živ-
nost, kde před více než 100 lety, krom ji-
ného, prodával také likéry. Po dlouhém 
pátrání jsem dokonce zjistil, že pan Josef 
Pospíchal pochází z Polné u Jihlavy (roč-

ník 1850), odkud pocházím také, a dokon-
ce jsme měli společného předka Jana Po-
spíchala. Koželuha z Polné (ročník 1818). 
Ve zkratce, prostě přijedete do krásného 
města a zjistíte, že jste tam vlastně doma.
Jak jste přišel na recepturu?
U našeho prvního likéru – Mahlerovky – to 
bylo jednoduché. Tam ta receptura existo-
vala v archivech a na VŠCHT v Praze by-
la dotvořena do dnešní podoby. Takže ta 
chuť je pravděpodobně velmi podobná, až 
totožná. Recepturu Telčského likéru jsme 
získali tak, že jsme dohledali receptury 
z tohoto období a z našeho kraje. Je pro-
to nutno říct, že originální recept to není, 
je mu však velmi podobný a sestává se ze 
stejných ingrediencí.
Kdy bude likér dostupný a kde se dá 
koupit?
Likér je dostupný od srpna. Dá se kou-
pit u nás a na eshopu Haysidu. Dále jed-
nám s místními prodejci a doufám, že 
bude dostupný i na jiných místech v Tel-
či. V každém případě bude k odběru pří-
mo v naší prodejně Na Parkaně 366, dále 
pak v Jihlavě – Chlumova 1 nebo na tel. 
čísle 775 590 392. Více informací najdete 
na www.mahlerovka.cz

pm
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Při práci je pro mě nej-
důležitější nadšení a zápal 
pro věc, říká produkční 
Cirku La Putyka

David Ostružár je absolventem telčského 
gymnázia. Přestože ho jeho okolí spíše od-
razovalo, jako jeden z mála se po střední 
škole vydal uměleckým směrem. Mimo ji-
né i tato volba Davida přivedla až k úvod-
nímu večeru letošních Prázdnin v Telči, 
kterého se účastnil pod hlavičkou Cirku 
La Putyka. „Bylo to jedno z našich nejlep-
ších představení vůbec,“ zhodnotil zahájení 
festivalu a vystoupení Kaleidoscope. Roz-
povídal se ale i o tom, v čem je jeho profese 
náročná a proč pro umělce těžké časy ještě 
zdaleka neskončily. 
Kam jste se vydal po maturitě?
Přímo do kavárny. Maturitu jsme s panem 
Bartuškem, Vašatou a dalšími kamarády hod-
ně oslavovali. Potom jsem začal studovat 
na brněnské Janáčkově akademii múzických 
umění, obor hudební management a produk-
ce. Tam jsem dokončil bakaláře a téměř se mi 
povedlo dodělat i magistra. Nakonec jsem ale 
odešel před ukončením. 
Letos tomu nebylo poprvé, co jste byl ně-
jakým způsobem spojený s Prázdninami 
v Telči, jaká je vaše „prázdninová historie“?
Začalo to v pomaturitním období. Jezdil 
jsem pomáhat s organizací, tedy nosit la-
vičky a muzikantské vybavení účinkujícím. 
S kamarády jsme také vždycky hráli na ulici 
za pár drobných a pravidelně jsme zde končili 
naše prázdninové pouliční tour. Na Prázdni-
nách jsem tedy působil hlavně jako dobrovol-
ník a součást pořadatelské party, řada z těch 
lidí jsou mí blízcí přátelé. V té době mi to 
hodně dalo, hlavně ve smyslu určitého nadše-
ní a zápalu pro věc. To je pro mě stále velmi 
důležité i v tom, co dělám dnes.
K zahájení letošního ročníku Prázdnin, 
jak dlouho trvá, než Cirk La Putyka secvi-
čí představení Kaleidoscope?
Pracujeme tak, že nejdříve uspořádáme tak-
zvané laboratoře, kde vznikají základní prvky 
představení a zkoušíme prvotní akrobatické 
nápady či jakékoliv jiné obrazy nebo předsta-
vy režiséra, trvá to sedm až deset dnů. Letos se 
uskutečnily na přelomu ledna a února, hlavní 
zkoušení bylo naplánované na začátek května 
až do počátku června. Jak všichni víme, hodně 
se toho tou dobou změnilo. Měsíční zkoušení 
jsme zachovali pomocí aplikace Zoom, tele-
komunikační most vedl z Prahy až do Helsi-
nek, kde seděl režisér Maksim Komaro.
Jaká je v tom všem vaše úloha?
Velmi rozmanitá. Název pozice zní produkč-
ní či projektový manažer, ale také nakládám 
technické vybavení, motám kabely nebo vy-

souším stage. Jsem ten člověk, u kterého se 
sbíhají všechny informace a mým úkolem je 
zajistit, aby všechno fungovalo hladce. Záro-
veň kontaktuji a jednám s promotéry o jed-
notlivých vystoupeních. To byl obzvlášť 
letos zajímavý úkol, jarní období neby-
lo zrovna ideální pro nabízení představení. 
Nicméně Cirk La Putyka je v České repub-
lice silnou značkou, a tedy i přes nepříznivé 
podmínky se nám nakonec podařilo zajistit 
práci na velkou část léta. Za to všem pořada-
telům děkujeme.

Bylo vystoupení na telčském zámku něčím 
specifické?
Každé prostředí je jiné, přestože už jsme si 
vytvořili asi pět pozičních modelů představe-
ní, ze kterých v daném prostředí vycházíme. 
V Telči byla výjimečná blízkost diváků, kteří 
seděli hned u jeviště, a to nejen zepředu, ale 
i z bočních stran. Myslím, že to bylo skvě-
lé, a díky tomu na nádvoří vznikla o něco in-
timnější atmosféra. Na začátku trochu sprch-
lo, ale i na tuhle variantu už jsme připravení. 
Nakonec všechno dobře dopadlo a dle mého 
názoru to bylo jedno z nejlepších představení 
Kaleidoscope vůbec, což mě, vzhledem k do-
mácímu prostředí, nesmírně těší. 
Jak moc Cirku La Putyka koronavirová 
pandemie zkomplikovala fungování?
Byli jsme nuceni zrušit projekt Cesty, kte-
rý měl oslavit deset let existence souboru. 
Ve čtyřech reprízách pro 14 tisíc diváků mělo 
vystoupit více než padesát akrobatů z celého 
světa. Co se týče Cirku La Putyky jako tako-
vého, téměř všichni jsou OSVČ. Nejde o tak 
velkou organizaci, aby si lidé mohli vzít vol-
no na tři měsíce. Začali jsme proto s různými 
streamy a přepadovými akcemi v rámci ná-
mi iniciovaného projektu #KulturuNezasta-
víš. Vlastně jsme nakonec měli víc práce než 
obvykle. Už bych to ale nechtěl absolvovat 
znovu, bylo to hodně únavné a celou situaci 
provázela špatná nálada. Pro nás bohužel pro-
blém zdaleka nekončí. Nejde jen o případnou 
druhou vlnu, ale také o to, že kupování lístků 
je teď pro všechny spíš druhořadé. Bude trvat 
minimálně rok, než se věci vrátí do normálu. 
Je díky vaší práci někdo, koho jste měl 
možnost potkat a vážíte si toho?
Ano, provází mě to od základní umělecké 

školy až do současnosti. Tehdy jsem hrozně 
chtěl hrát na saxofon v Zatrestbandu, a to se 
mi splnilo, stál jsem po boku svých učitelů. 
Mým vzorem a člověkem, se kterým jsem se 
dlouho chtěl setkat, byl Petr Píša, kterého si 
velmi vážím. Po koncertě orchestru v pražské 
Lucerně mi volal a probírali jsme všechny je-
ho připomínky, bral jsem to tak, jako by mi 
volal můj učitel. Ale nemám vysloveně žádné 
modly. Spíš se rád koukám na práci lidí, kte-
rých si vážím, a jsem rád, že je mohu sledo-
vat a případně s nimi spolupracovat na spo-
lečné věci.
Máte nějaký pracovní sen, který byste si 
rád splnil?
V současnosti nemám přesně definovanou 
představu, základem ale je, aby mě to pořád 
naplňovalo. Právě teď se nacházím v obdo-
bí, kdy řeším, co mě baví a v čem se cítím 
šťastný. Takže si pokládám otázky, jestli je to 
to pravé a neměl bych vyzkoušet něco jiné-
ho, ale zatím jsem takhle asi šťastný. Metou 
pro mě dlouhou dobu byl právě Cirk La Pu-
tyka. Láká mě ale dramaturgie, režie a kom-
plexní umělecká koordinace, čehož si naplno 
užívám právě s Police Symphony Orchestra. 
Co byste poradil studentům na gymnáziu, 
kteří by se chtěli v životě vydat podobným 
směrem jako vy?
Ať do toho jdou a dělají, co je baví. Nehledě 
na to, jestli má někdo titul a chce pracovat ru-
kama, nebo jestli jiný chce jít studovat štěpe-
ní jádra. Na střední škole jsme byli dva, kteří 
šli na uměleckou školu, a často jsme slýcha-
li, že nás to neuživí. Ale pokud tomu člověk 
věnuje všechno, smíří se s tím, že tahle prá-
ce nezná víkendy ani svátky a mnohdy trvá 
od rána do noci, poradí si. 

Marie Majdičová

Římskokatolické
5. 9. so 18.00 Matka Boží
6. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
12. 9. so 18.00 Matka Boží
13. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Štěpnice
19. 9. so 18.00 Matka Boží
20. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
26. 9. so 18.00 Matka Boží
27. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby

David Ostružár při pořádání P. S. Online.
Foto: Michal Bareš
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Sport
V Telči již v září 
na hokej
Od začátku měsíce září začíná nová hokejo-
vá sezóna.  Oddíl ledního hokeje v letošní se-
zoně bude hrát mistrovské zápasy v soutěžích 
mužů, žáků a přípravky na Vysočině.
Hlavní tahákem pro diváky budou zajisté zá-
pasy mužů hrajících v nově vzniklé  Krajské 
lize Vysočiny. Jejich soupeři budou BK Zubři 
Bystřice n. Perštejnem, HC Zastávka, HC 
Spartak Velká Bíteš, TJ Náměšť n. Oslavou, 
HHK Velké Meziříčí, HC Ledeč n. Sázavou, 
HC Skuteč.
Soutěž se hraje tříkolově, dále se hraje play 
off. Začátek je již 18. září 2020 (pátek) 
od  18.00 hod.   
Mužstvo mužů má pro novou sezónu k dis-
pozici několik posil, které se již představí 
na přátelském zápase, který SK Telč sehraje 
se Štikou Rosice, účastníkem Jihomoravské 
soutěže, a to 12. září (sobota) od 17.00 hodin.
Kvalitní soutěž v letošní sezoně budou hrát 
mladší žáci v Krajské lize Vysočiny.
Její začátek je již 12. září a konec 30. břez-
na, což je více než půl roku. Oddíl přihlá-
sil do soutěže další dvě mužstva přípravek - 
4. třída a 5. třída. Soutěže se budou hrát též 
na Vysočině.
Věříme, že všechny zápasy odehrajeme bez 
komplikací a za podpory velkého počtu di-
váků., kterým slibujeme kvalitní výkony 
ve všech kategoriích.
Veškeré informace a výsledky hokejového 
oddílu budou na stránkách sktelc.cz/hokej 

František Čermák
předseda hok. oddílu SK Telč

Florbalová sezóna 
2020/2021 v Telči
Florbal Telč, z. s., vyhlašuje nábor členů 
na novou sezónu pro všechny
věkové skupiny dětí a mládeže. Do našeho 
spolku zveme hráče i hráčky, kteří jsou již re-
gistrovaní, ale i neregistrované, kteří si chtějí 
společně zasportovat v našem kolektivu.
Florbalové  vybavení a nářadí zapůjčíme. Prv-
ní organizační schůzka se koná:
Ve středu 2. září 2020  - 16.00 hodin - 
ve sportovní hale ZŠ Hradecká v Telči III. 
Mladší přípravka - 2014 a mladší;  
starší přípravka - 2012-2013;
elévové  -  2010-2011; 
mladší žáci, žákyně - 2008-2009;  
starší žáci, žákyně - 2006-2007
dorost - 2004-2005; 
junioři - 2002-2003.

Telčský kroket jede 
i v roce 2020
Navzdory situaci kolem epidemie korona-
viru se sezóna kroketového klubu Dynamo 
Telč rozběhla a pokračuje bez větších pro-
blémů. Uskutečnily se všechny naplánova-
né turnaje včetně mládežnického U17 Métis 
cupu (2. místo telčské hráčky Nicole Kloibe-
rové posunulo jmenovanou na 1. místo v re-

Kromě florbalových oddílů a kroužků plánu-
jeme skupinu sportovní všestrannosti - SPOR-
TÍK. 
Dále do florbalového kolektivu přivítáme ro-
diče, trenéry,  kteří chtějí pomoci při sportová-
ní dětí  a organizaci plánovaných florbalových 
turnajů - Krajské  Ligy Vysočiny.

Jaroslav Novák

Zprávy jednoty Orla
Jubilejní Raptorcup
Je to již 10 let ode dne, kdy v hale za soko-
lovnou proběhl poprvé florbalový turnaj Rap-
torcup. Že byl úspěšný, o tom svědčí každo-
ročně plná soupiska. A nebude tomu jinak ani 
v letošním jubilejním ročníku, kdy se spolu 
utká 10 týmů o cenný putovní pohár. Přijďte 
se podívat v sobotu 5. září a podpořit 4 míst-
ní domácí mužstva. Celý den bude nabitý na-
pínavými florbalovými zápasy, čtvrtfinále ja-
ko vždy začíná kolem 14. hodiny. Podrobnosti 
a časový rozpis zápasů najdete na http://www.
raptorcup.cz. Vstupné zdarma, občerstvení ja-
ko vždy zajištěno. Letos můžete navíc čekat 
několik novinek.
Florbal pro radost
Chcete, aby vaše děti provozovaly moderní ak-
tivní sport, který plně rozvíjí motoriku celého 
těla a podporuje fyzickou zdatnost? Ale ne-
chcete z nich sportovní profesionály? V novém 
školním roce Orel ve spolupráci s DDM Telč 
opět otevírá kroužky nesoutěžního florbalu 
pro holky i kluky ve 4 věkových kategoriích:
Přípravka  2015–2013
Elévové   2012–2010
Kluci a holky dohromady. V tělocvičně gym-
názia v pondělí od 17.00. První schůzka 14. 
září.
Mladší žáci, žákyně 2009–2007
Starší žáci, žákyně  2006–2005
V hale Sokola ve čtvrtek od 18.00. První 
schůzka 17. září.
Pod vedením zkušených trenérů. V přípa-
dě potřeby dětem vybavení do začátku za-
půjčíme. Nováček si může přijít florbal ne-
závazně vyzkoušet. První měsíc může hrát 
zdarma a bez přihlášky. Podrobnosti na tel. 
602661023 nebo na www.oreltelc.cz/florbal.

David Kovář

publikovém žebříčku U17) a 4. Mistrovství 
republiky v golf kroketu. To vyhrál telčský 
hráč Miroslav Havlík, když ve finále porazil 
Otakara Stankuše z Prahy. Pozornost na mis-
trovství si zasloužil i výkon telčského juniora 
Lukáše Svobody, který postoupil z těžké sku-
piny a bojoval (nakonec neúspěšně) o účast 
ve čtvrtfinále. 
Velmi se vydařily i další akce - kroketový tá-
bor s účastí pražských a telčských juniorů, 
kroketový tréninkový camp a Telč all-round 
cup s účastí hráčů z rakouského Wolkersdor-
fu. V září se na telčských kurtech odehrají ješ-
tě 2 turnaje - 12. 9. Podzimní U17 cup a 26.-
27. 9. Telčský pohár.  
Výsledky:
GC Métis cup Telč
1. Josef Rákosník (Praha)
2. Nicole Kloiberová (Telč)
3. - 4. Lukáš Svoboda (Telč)
3. - 4. Julie Vávrová (Praha)

4. Mistrovství České republiky v golf kroketu
1. Miroslav Havlík (Telč)
2. Otakar Stankuš (Praha)
3. - 4. Václav Doskočil (Telč)
3. - 4. Stanislav Vorel (Hořice)

David Hajn

Mufroni poprvé zvítězili 
na turnaji u Roštejna
V sobotu 1. 8. 2020 se uskutečnil v příjem-
ném prostředí u rybníka Roštejn již 21. ročník 
ALBI CUPU - fotbalového turnaje „O pohár 
Františka Němce“. Vítězem tohoto specific-
kého turnaje tříčlenných družstev se poprvé 
v historii stal tým MUFRONI v sestavě Pe-
tr Kříž, Martin Čermák, Petr Prokeš, Milan 

Chalupa a Milan Ježek. Na 2. místě skonči-
lo mužstvo ALDA TEAM, 3. místo obsadilo 
mužstvo WESTHAMSKÁ KLADIVA a 4. 
místo tým s názvem CHORVATSKO.  Nej-
lepším střelcem turnaje se stal „Pivrnec“ (Petr 
Kříž) s 5 brankami. Záštitu nad tímto turnajem 
jako každoročně převzal opět předseda senátu 
RNDr. Miloš Vystrčil. Turnaji přálo překrás-
né letní počasí, a tak mnoho mužstev a diváků 
zároveň využilo koupání v rybníce Roštejn. 

Text + foto: Jaroslav Švec
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Akce
12. 9.
Dny kulturního dědictví, Den otevřených 
dveří památek
Zpřístupnění historických objektů, koncerty, 
výstavy, videoprojekce
Více na str. 20

13. 9. 14.00 Lipky
Kolečka v Lipkách
Sportovně zábavné odpoledne pro celou ro-
dinu. http://osjavorice.webnode.cz
Více na str. 14

13. 9.
Podzimní vyjížďka strojů minulého tisí-
ciletí s burzou
U Muzea techniky Na Sádkách
Pořádají přátelé Muzea techniky.
Info na tel. 736 734 324
www.muzeumtechnikytelc.cz
8.00-10.30 Burza náhradních dílů
9.30-10.30 Sraz účastníků jízdy 
  (vozidla do r. v. 1990)
10.30  Odjezd na vyjížďku
12.00  Konec akce

15. 9. 9.00-13.00 Ranč
Bezpečný život na Vysočině
Více na str. 26

18.-19. 9.
Telčský Oktoberfest v areálu Pivovaru Tro-
jan Telč (vstup z ulice Květinové), www.pi-
vovar-trojan.cz

26. 9.
Narážení Svatováclavského piva v areálu 
Pivovaru Trojan Telč (vstup z ulice Květino-
vé), www.pivovar-trojan.cz

26. 9. 9.00-11.00 náměstí
Mezinárodní sraz vozů Volkswagen Beet-
le a New Beetle
www.beetleclub.cz

Divadlo
12. 9. 20.00 sál NPÚ      (Lannerův dům)
Veritas prostrata et erecta aneb sv. Jan 
Křtitel
Slavnostní zakončení výstavy Telč a jezu-
ité, řád a jeho mecenáši obohatí divadelní 
vystoupení souboru LAURINGER, který, 
prostředky poučené interpretace, předvede 
latinskou náboženskou divadelní hru.

25. 9. 19.00 orlovna
Postel pro anděla
Divadelní soubor Jana Lišky Třešť uvádí 
lechtivou komedii.

Kulturní kalendář Koncerty
6. 9. 19.30 orlovna
Benefiční koncert pro orlovnu
Účinkují: Ivana Moravcová (zpěv) a Eva 
Pavlíková (zpěv, klavír)
Hosté: Milena Svobodová (klarinet), Hele-
na Tůmová (housle), Evžen Mašát (trubka)
Pořádá ZUŠ Telč a Orel Telč

17. 9. 19.00 sál ZUŠ
Kvarteto Martinů a Karel Košárek (klavír)
Pořad věnovaný A. Dvořákovi

Přednáška
21. 9. 17.00
 Knihovna Univerzitního centra
Od pramene Dyje do Znojma
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč, Mu-
zejní spolek v Telči a Univerzitní centrum 
Telč zvou na přednášku Zdeňky Vaníčkové.

Výstavy
31. 8.-30. 9.  vstupní síň radnice
Telč 19´
Výstava kreseb posluchačů výtvarného ate-
liéru ČVUT Praha
Zahájení výstavy v pondělí 31. 8. v 15.00 hod.

do 13. 9. Univerzitní centrum Telč
Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši
www.jezuitetelc.cz

do 18. 10. Galerie Hasičský dům
Prof. Rudo Prekop a Mgr. at MgA. Martin 
Mlynarič: Křížky Spirituální krajina Da-
čicka, výběr fotografií ze stejnojmenné pu-
blikace
Ing. Jiří Müller: Krajinou Vysočiny, foto-
grafie inspirované okolím Javořice

do 31. 10.        nádvoří Univerzitního centra
Sochy Ireny Armutidisové ml. a Nikose Ar-
mutidise

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit, www.pan-
skydvurtelc.cz, www.facebook.com/pan-
skydvurtelc.cz

4.-5. 9. 10.00-18.00
Prostě pojď - Den sportu
Festival sportu s doprovodným programem, 
www.prostepojd.cz

24.-26. 9. 10.00-18.00
Dej si FOOD
Festival jídla s doprovodným programem, 
www.dejsifood.cz

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
Slavíčkova 387

Klub: po-pá 13.00-17.00 hod.
www.jihlava.charita.cz/nzdm/zastavka
Téma měsíce: „Ukažme se veřejnosti“
7. 9. 13.00-17.00
ZASTÁVka slaví 10. narozeniny
Neváhej a přijď si užít odpoledne plné zá-
bavy a nejrůznějších soutěží. Akce je určena 
i pro veřejnost.

16. 9. 13.00-17.00
Turnaj v líném tenise
Jeden z nejoblíbenějších sportovních turna-
jů. Kdo z klientů ZASTÁVky předvede nej-
lepší výkony a získá zaslouženou odměnu?

21.-25. 9.
Týden nízkoprahových klubů 
Také letos se zapojíme do akce pořádané 
Českou asociací streetwork, jejímž cílem 
je rozšířit povědomí o poskytované sociální 
službě v rámci NZDM. Akce je určena i pro 
veřejnost.

Chovatelé
13. 9. 7.00-9.00 hod. areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

Věž sv. Ducha
Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými fakty z historie města
Otevřeno denně mimo pondělí 10.00-12.00, 
13.00-17.00 hod.

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými fakty z historie města
Rezervační systém na Informačním centru. 
Časy prohlídek: 
úterý až neděle 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00 hod. 
Max. počet osob ve skupině 20.
osobně, tel. 567 112 407
e-mail info@telc.eu
 
Cyklojízda
12. 9.
Na kole dětem Vysočinou
Charitativní cyklojízda s Josefem Zimovčá-
kem
Start pelotonu v 10.00 hod. z náměstí Za-
chariáše z Hradce. Dojezd pelotonu zpět 
na náměstí se očekává cca v 16.30 hod. Tra-
sa v délce 77 km vede přes Třešť do Jihlavy 
a přes Batelov a Řásnou zpět do Telče.
www.nakoledetemvysocinou.cz

Hasičský pětiboj
26. 9.
Firefighter combat challenge Telč
Soutěž profesionálních hasičů se koná v are-
álu Hasičské stanice v Luční ulici od 9 hod.
www.firefighterchallenge.cz
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HRADEC KRÁLOVÉ
12. 9. - Nábřeží řemeslníků
13. ročník nabízí propojení tradice se sou-
časností. Své umění předvedou tradiční li-
doví řemeslníci i studenti odborných řeme-
slnických škol. Ti všichni si pro účastníky 
připravili spoustu tvůrčích dílen, do kterých 
se mohou zapojit všichni od 2 do 99 let. 

CHEB
12. 9. - Pavel Šporcl a ZSO Mariánské 
Lázně
Slavnostní koncert ke Dnům evropského 
dědictví, Západočeské divadlo v Chebu, 
od 19 hodin. Pavel Šporcl zahraje náročný 
koncert polského básníka houslí Henryka 
Wieniawského. V druhé půli koncertu za-
zní jedna z vrcholných symfonií Antonína 
Dvořáka, Sedmá symfonie v tónině d moll.

JINDŘICHŮV HRADEC
12. 9. – Přes kopec na Hradec aneb Jin-
dřichohradecký pedál
Ukončení letní turistické sezony spoje-
né s bohatým doprovodným programem 
a cyklistickou vyjížďkou.

KUTNÁ HORA
26. 9. - Svatováclavské slavnosti
Hudba s divadlem, staročeský trh, jídlo 
a dobrá vína.

LITOMYŠL
5.-6. 9. - Litomyšlská veselice aneb
(b)láznění se špetkou gastroslavností

POLIČKA
16.-19. 9. – Mime Fest – 9. ročník mezi-
národního festivalu pantomimy
Divadelní představení, mimové v ulicích 
města, workshopy.

TELČ
12. 9. - Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše 
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte navštívit památky, poslechnout si 
koncerty, prohlédnout výstavy i expozice. 
Charitativní cyklojízda.

TŘEBOŇ
Do 26. 9. 2020 – výstava SedUM
pondělí–sobota 10–17 hod., výstava před-
stavuje průřez tvorbou sedmi českých 
umělců, jejichž osudem se stal animovaný 
film (Dům Štěpánka Netolického).
Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Uzávěrka příštího čísla
úterý 15. září
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Vítáme nové občánky
Marek Vojtěch, Staré Město
Rostislav Karel, Štěpnice
Viola Svobodová, Štěpnice
Ema Kudlíková, Staré Město
Kamil Kvasnička, Staré Město
Veronika Kohoutková, Staré Město
Blahopřejeme novomanželům
Vojtěch Heralecký, Telč
a Zuzana Lichá, Bánská Bystrica
Vít Morkus, Třešť
a Vendula Kantorová, Třešť
Jakub Dušek, Telč
a Zdeňka Šprinclová, Krahulčí
Luboš Dušek, Mrákotín
a Lucie Řízková, Mrákotín
Petr Hruška, Nová Říše
a Monika Nevrklová, Telč
Šimon Vyskočil, Krahulčí
a Michaela Apeltauerová, Jihlava
Jiří Cech, Strachoňovice
a Nikol Procházková, Strachoňovice
Zdeněk Knos, Žatec
a Ivana Volavková, Ořechov
Viktor Lovětínský, Slavonice
a Martina Novotná, Slavonice
Martin Kadlec, Sedlejov
a Jana Krátká, Telč
Šimon Petr Tripal, Telč
a Zuzana Řiháčková, Jemnice
Opustili nás
Marie Svobodová, Řídelov  85 let
Milan Kubranský, Staré Město 65 let
Jan Mouric, Staré Město 81 let
Jiří Vojtaj, Staré Město  51 let
Zdeňka Čeloudová, Krahulčí  54 let
Tomáš Bouzek, Staré Město  23 let
Ing. Vít Jeníček, Podolí 63 let
Ivana Tetourová, Staré Město 57 let
Josef Michálek, Vystrčenovice  88 let
Miroslav Pavlů, Podolí 67 let
Vlasta Hauzarová, Želetava 98 let
Emílie Křikavová, Sedlatice 92 let
Jarmila Bílková, Štěpnice  88 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

Vzpomínky

V srpnu jsme vzpomenuli výročí nedoži-
tých 100 let naší matky, paní Věry Kaupo-
vé. Vzpomíná celá rodina.

Koncerty KPH
Od září budeme pokračovat v přerušené 42. 
sezóně Kruhu přátel hudby v Telči. Máme 
připravených pět koncertů. Ve čtvrtek 17. 
září vystoupí Kvarteto Martinů a klavíris-
tou K. Košárkem s pořadem Antonín Dvo-
řák. V pondělí 5. října Jiří Hošek (violon-
cello a varhany) a Dominika Weis Hošková 
(violoncello) s pořadem Židovská hudba 
a klezmer pro dvě violoncella. Mladé uměl-
ce bude zastupovat Dora Hájková (violon-
cello) a Matouš Zukal (klavír) v úterý 13. 
října. Pražské komorní trio: Robert Pacou-
rek (klavír), Michal Rezek (klarinet) a To-
máš Strašil (violoncello) zahraje ve středu 
21. října. Poslední akcí bude koncert - před-
náška, tradičně s Karlem Plockem (viola) 
a jeho hostem Martinem Jakubíčkem (var-
hany) ve středu 25. listopadu.

Lubomír Zadina

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 14. 9. IV. 16. 9.
III. 15. 9. V. - VI. 17. 9.
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

Antonie Kolářová by v září oslavila ne-
dožitých 100 let. Nepřestane vzpomínat 
vnučka Radka s rodinou.
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Něco ke svozu odpadů… 

A kontejnery po svozu odpadu... Foto: Pavel Komín

Kontejnery před svozem odpadu… Musíme být k sobě ohleduplní a še-
třit místem. Papírové krabice je třeba rozložit, aby bylo více místa. 

Foto: Pavel Komín Zpívající hasič Jurič Pařil ve svém nejnovějším klipu.
Foto: archiv Juriče Pařila


