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Sedmičlenná parta hasičů a dobrovolníků pomáhá spravovat střechu hodonínské základní 
školy. Více na str. 20                                                                                      Foto: Martin Kodys

Dobrá věc se podařila…  Více na str. 21

Prázdniny v Telči budou! Více na str. 3 v příspěvku pana starosty

Telčské podzemí se rozrostlo o PEKLO. 
Prohlídku si lze domluvit na Informačním 
centru města Telč

20. – 21. srpna 2021
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna aneb Regionem Re-
nesance
Program přílohou Telčských listů
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65. schůze – 16. června
 - Rada města (dále RM) schválila uzavře-
ní „dohody o spolupráci při pořádání akce 
Prázdniny v Telči 2021“ v době konání ak-
ce Prázdniny v Telči 2021 od 30. 7. do 15. 
8. 2021 a rámcové „smlouvy o užití veřej-
ného prostranství“.
 - RM vzala na vědomí zápis z jednání kon-
kursní komise o průběhu konkursního říze-
ní na vedoucí pracovní místo ředitele/ředi-
telky Základní školy Telč, Hradecká 234, 
příspěvkové organizace. 
 - RM v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 
2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon) jmenova-
la PhDr. Libora Sovu na vedoucí pracovní 
místo ředitele Základní školy Telč, Hradec-
ká 234, příspěvkové organizace s účinností 
od 1. září 2021.
 - RM schválila uzavření dodatku č. 1 smlou-
vy o výpůjčce uzavřené dne 12. 11. 2019 
mezi půjčitelem Mikroregionem Telčsko 
a vypůjčitelem městem Telč v rámci pro-
jektu „Vylepšení systému odděleného sbě-
ru využitelných částí odpadu v Mikroregi-
onu Telčsko“.
 - RM schválila zveřejnění záměru prodeje 
stavebních pozemků pro výstavbu rodin-
ných domů v obytné zóně Dačická v Telči.
 - RM schválila zveřejnění záměru propachto-
vat pozemek p. č. 7658/2 o výměře 148 m2 
v k. ú. Telč.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 5/2021.

66. schůze – 30. června
 - RM vzala na vědomí průběžnou zprávu 
o hospodaření příspěvkových organizací 
zřizovatele města Telče. 
 - RM vzala na vědomí informaci o vytvoření 
scény Prázdnin v Telči v prostoru pod ZUŠ 
u Štěpnického rybníka „u lodiček“ v termí-
nu od 1. do 15. 8. 2021.
 - RM schválila provedení rozpočtového opat-
ření RM 6/2021.
 - RM schválila rozpočtové opatření pro § 
3111 – Mateřská škola, pol. 6121 – in-
vestiční výdaje ve výši 360 000,- Kč z § 
6409 – ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezer-
va, na provedení elektroinstalačních prací 
v rámci dotačního projektu Stavební úpravy 
a modernizace MŠ Komenského.
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
před budovou čp. 12 na náměstí Zachariáše 
z Hradce pro umístění 2 stolků a židlí k po-

Z jednání rady města

Část stavebních pozemků 
v obytné zóně Dačická 
prodána

Stavba cyklostezky do Řásné

Investiční akce města probíhají dle harmo-
nogramu. Mezi nyní realizované stavby pa-
tří obnova radnice, rekonstrukce bývalé-
ho domova pro seniory na Starém Městě, 
rekonstrukce ulice Slavíčkova či realizace 
cyklostezky do Řásné. Město Telč je rovněž 
investorem rekonstrukce části kanalizace, vo-
dovodu a přepadu od rybníka Nadymák v ul. 
Jihlavská.
Město Telč nyní také uspělo s dotačním pro-
jektem – Stavební úpravy a modernizace MŠ 
Komenského. Jde o komplexní rekonstruk-
ci sekce C a D mateřské školy. V suterénu 
budou rekonstruovány prostory pro zázemí 
školky, v rámci 1. NP bude dokončena ob-
nova třídy „Medvídci“, úprava a moderniza-
ce administrativních prostor. Ve 2. NP bude 
provedena komplexní obnova a modernizace 
dvou tříd – „Berušky“ a „Motýlci“. Součás-
tí opravy jsou rovněž navazující a souvisejí-
cí komunikační prostory – vstupní haly, scho-
diště a podesty ve 2. NP a venkovní teráska 
navazující na třídu v 1. NP. Celkové náklady 
jsou rozpočtovány ve výši 8,66 mil. Kč, do-
tace 5,77 mil. Kč. Hlavní stavební práce bu-
dou probíhat v roce 2022. Standardní provoz 
školky nebude omezen. 

Text + foto: Vladimír Švec

V pondělí 28. června se v zasedacím sále 
na Panském dvoře Telč uskutečnilo 16. zase-
dání zastupitelstva města v tomto volebním 
období, kterého se zúčastnilo 19 jeho čle-
nů. Omluveni byli Pavel Komín a Ing. Petr 
Vařbuchta.
Zastupitelé schválili prodej 8 stavebních po-
zemků v obytné zóně Dačická (z celkového 
počtu 16 stavebních pozemků ve vlastnictví 
města, které jsou zahrnuty v I. etapě zasíťo-
vání), jejich zájemcům, kteří byli vybráni při 
losování dne 7. 6. 2021.
V rámci majetkoprávního vypořádání byl 
schválen prodej části pozemku parc. č. 7369 
o výměře 1 m2 v ulici Na Parkaně zastavě-
ného stavbou garáže vlastníkovi této garáže.
Zastupitelé využili nabídky spoluvlastníka 
pozemků v lokalitě Romantika na odkoupení 
spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. 
č. 2457/2, 2457/3, 2457/4, 2457/5, 2457/6, 
2457/7, 2894/1 a 2894/2 a schválili odkou-
pení ideální jedné poloviny těchto pozemků.
Následovala žádost nájemce zimního stadi-
onu, společnosti H+H technika, spol. s r. o., 
o prominutí nájemného za pronájem zimní-
ho stadionu za rok 2021 ve výši 60.500,- Kč 
z důvodu pandemie Covid-19. Zastupitelé tu-
to žádost schválili.
V dalších bodech pak zastupitelé schválili zá-
věrečné účty a účetní závěrky za rok 2020 
svazků obcí, kterých je město již řadu let 
členem, konkrétně se jednalo o dobrovolné 
svazky obcí Česká inspirace, České dědictví 
UNESCO, Svaz vodovodů a kanalizací Jih-
lavsko a Mikroregion Telčsko.
Oficiální zápis ze zasedání zastupitelstva 
města je zveřejněn na úřední desce v podlou-
bí radnice, na internetových stránkách města 
a je k nahlédnutí i na městském úřadě.

Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrové řízení na
strážníka městské policie
V současné době je na úřední desce uve-
řejněno oznámení o vyhlášení výběrového 
řízení na obsazení pracovního místa stráž-
níka Městské policie Telč. Lhůta pro podá-
vání přihlášek je stanovena do 9. 8. 2021 
do 17.00 hod. Bližší podmínky a poža-
davky jsou uvedeny na úřední desce, kte-
rá je přístupná i na internetových stránkách 
města na adrese 
http://www.telc.eu/uredni_deska.

Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Informace o realizova-
ných a připravovaných 
stavbách

Veřejné projednání 
Regulačního plánu Dačická 

se koná ve středu 25. 8. 2021 
v 16:00 hod. v sále ZUŠ Telč. 

Více info na úřední desce.

skytování hostinských služeb pro letní turis-
tickou sezonu v roce 2021, a to od 1. 7. 2021 
do 31. 8. 2021.
 - RM schválila zveřejnění záměru výpůjčky 
části bývalého domova pro seniory Telč.
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Starostovo okénko

V době, kdy píši tyto řádky, je naše měs-
to opět plné turistů a člověk by téměř za-
pomněl, že ještě před několika týdny jsme 
se potýkali s tím zatraceným koronavirem. 
Pevně věřím, že až budete začátkem srpna 
tento text číst, bude epidemiologická situace 
přinejmenším stejná a nebude horší. V Tel-
či se znovu rozjelo kulturní léto, akce stří-
dá akci, a abych byl upřímný, nevím, o čem 
psát dříve. Bohužel, nemohu opomenout ka-
tastrofu, která se udála ve čtvrtek 24. června 
na jižní Moravě. Ničivé tornádo na Břeclav-
sku a Hodonínsku neuvěřitelným způso-
bem zpustošilo 7 obcí, poničilo stovky do-
mů. A co je nejsmutnější – vyžádalo si oběti 
na lidských životech. Na tomto místě bych 
chtěl ocenit tu neuvěřitelnou vlnu solidari-
ty, která se po celé naší zemi zvedla a by-
la a je stále vidět, i v našem městě. Měst-
ské zastupitelstvo na svém zasedání dne 28. 
června jednomyslně odsouhlasilo finanč-
ní pomoc obci Moravská Nová Ves ve vý-
ši 100.000 Kč. Zároveň do této obce ode-
šla částka 50.000 Kč ze Služeb města Telč 
a ze Statku Telč. Pro obec Moravská Nová 
Ves jsme se rozhodli proto, že v ní s rodi-
nou žije bývalá občanka našeho města. Ne-
mohu na tomto místě dostatečně poděkovat 
vám všem, kteří jste jakýmkoliv způsobem 
pomohli občanům postižených obcí. Ať už 
jde o vás, kteří jste přispěli materiálně, fi-
nančně, dobrovolnickou činností, organiza-
cí dobročinných akcí či účastí na těchto ak-
cích – vám všem patří obrovské a srdečné 
poděkování! Chtělo by se mi věřit, že se již 
ve svém životě v České republice s takovou-
to katastrofou nesetkám, ale poslední udá-
losti v Evropě, především v Německu, kde 
kvůli bleskovým povodním zahynulo mno-
ho lidí, mne nenaplňují optimismem. Velmi 
myslím na všechny pozůstalé a doufám, že 
tyto přírodní katastrofy budeme zažívat co 
nejméně.
Prázdniny v Telči budou
V médiích se začínají objevovat informa-
ce, že některá města ruší své velké akce. 
Jsem moc rád, že mohu napsat, že Prázdni-

ny v Telči budou. Vlastně, pokud vše jde tak, 
jak předpokládáme, v době, kdy čtete tyto 
řádky, se již nacházíme ve víru 39. roční-
ku festivalu Prázdniny v Telči. Prosím, do-
držujme veškerá platná nařízení a užijme si 
všechny koncerty i festivalovou atmosféru, 
potkávejme se na náměstí u stánků s pivem 
či gyrosem. Velké díky samozřejmě patří or-
ganizátorům festivalu – Milanovi a Vojtovi 
Kolářovým i všem těm desítkám ne vždy vi-
ditelných spolupracovníků a dobrovolníků. 
Léto bez festivalu Prázdniny v Telči by ne-
bylo to pravé léto!
Music Academy Telč
Po deset červencových dní se z oken něko-
lika městských domů linula hudba. Více než 
padesát studentů a studentek z České repub-
liky a ze zahraničí přijelo na již 27. ročník 
Music Academy Telč. Jedná se o mistrov-
ské hudební kurzy, které vedou věhlasní ev-
ropští hudebníci, špičky ve svém oboru, kte-
ré vystupují v nejprestižnějších koncertních 
síních ve světě. Nejsem si jist, zda existu-
je jiné město naší velikosti, které by hosti-
lo takto významnou hudební událost. Máme 
být na co hrdi.

Návštěva rakouské velvyslankyně
Dne 15. července jsem u nás v Telči přiví-
tal paní Dr. Bettinu Kirnbauer, rakouskou 
velvyslankyni, která přijela z Prahy, a hono-

rárního konzula pana Mag. George Stögera. 
Jednalo se o oficiální, byť krátkou návštěvu, 
během které jsme prodiskutovali historii, 
současnost i budoucnost našeho města, na-
še úspěchy i výzvy, „covidovou“ dobu, mi-
nulé, současné i budoucí společné projekty 
a investice. Po krátké procházce po náměstí 
jsme navštívili věž sv. Ducha. Troufám si ří-
ci, že se oběma těmto významným návštěv-
níkům u nás líbilo.
Telčské podzemí
Od začátku července je přístupná nová část 
telčského podzemí a návštěvnost trhá dle 
očekávání rekordy. Za první polovinu čer-
vence podzemí navštívilo 1146 lidí, z toho 
si 154 dětí zahrálo hru „Do telčského pod-
zemí za pokladem“. Že jste o tom nevěděli 
nebo jste ještě neměli čas do nové čertov-
ny zajít? Velmi doporučuji návštěvu této na-
ší novinky. A pokud budete šikovní, můžete 
získat i telčský zlaťák, o kterém jsem pře-
svědčen, že se stane jedním z nejžádanějších 
telčských suvenýrů.
Parní vlak, dračí lodě, koncerty, balóny, 
jarmark…
Nedávno se mě jeden pan novinář zeptal, 
na kterou akci bych občany a návštěvní-
ky města pozval nejraději. Na tyto otázky 
vždy odpovídám, že bych všechny pozval 
na všechno. Nikdy bych si nedovolil „vy-
píchnout“ některou z akcí a vynechat jinou. 
Víte, za každou z těchto akcí se ukrývá ne-
uvěřitelné množství práce a energie mno-
ha lidí. Tito lidé dělají vše pro radost svo-
ji i druhých, mnohdy zcela zadarmo. Mám 
na mysli i všechny naše spolky, sdružení, 
sportovní oddíly, neziskové organizace atd. 
Všem těmto lidem patří mé (a vím, že neje-
nom mé) srdečné poděkování. Bez vás všech 
by Telč byla sice krásné město, ale byli by-
chom město bez ducha, bez setkávání a pro-
žitků. To vy děláte Telč Telčí, díky za to! 

Vladimír Brtník

Poklad v Telčském podzemí Foto: Eliška Rodová
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Jak to vidíme my 
V době uzávěrky TL je polovina července 
a léto je velmi dramatické – horka střídají 
bouřky a vydatné deště s frekvencí, jakou už 
dlouho v našem javořickém srážkovém stí-
nu nepamatujeme. Doufáme, že se nám vy-
hnou kroupy, a těšíme se dostatkem vláhy, 
která prospívá zahrádkám. Zároveň to ale 
klade zvýšené nároky na údržbu zeleně 
a travnatých ploch. Zatímco jsme se rozje-
li na dovolené a děti na tábory či k prarodi-
čům, věříme, že si budeme moci bez dalších 
omezení užít celé léto. A také si přejeme, 
aby naši studenti, školáci i předškoláci moh-
li v září zahájit řádný školní rok. Další zastu-
pitelstvo se bude konat až v září, ale i přes 
léto jsme vám kdykoli k dispozici. Kontakty 
a další informace najdete na www.spolecne-
protelc.cz a FB stránce Společně pro Telč. 
Užijte si krásné a pohodové léto!

Jiří Pykal, Hana Hajnová, 
Petra Kujínek Polodnová, 

Helena Tomíšková, Petr Vařbuchta
Postřehy z červnového zastupitelstva
Po úvodu vždy následuje zpráva o činnosti 
rady města s prostorem pro otázky. Zepta-
li jsme se, jak budou letos probíhat Prázd-
niny v Telči. Starosta informoval, že se bu-
dou řídit platnými opatřeními, koncerty se 
uskuteční na nádvoří zámku a pouze stán-
ků s občerstvením bude o dva méně. Na do-
taz ke konkursu na místo ředitele ZŠ 
Hradecká sdělil, že výběrová komise do-
poručila a rada schválila novým ředitelem 
PhDr. Libora Sovu. Další otázka směřova-
la na mimosoudní jednání se společností 
RED BERRY, která budovala nové hřiště 
na Hradecké. Tajemník sdělil, že město vů-
či této firmě přihlásilo pohledávky ve výši 
více než 8 milionů korun (smluvní pokuty 
za prodlení s dokončením, za neodstraně-
ní vad a také náklady na odstranění vad). 
Město se domáhá svých pohledávek soud-
ně a soud opakovaně strany vyzývá k mi-
mosoudnímu jednání a dohodě. Do insol-
venčního řízení jsou přihlášeny pohledávky 
ve výši cca 36 mil. Kč a zajištěných pohle-
dávek je pouze zlomek, proto je pravděpo-
dobné, že i kdyby město soudní spor vyhrá-
lo, tak by pohledávka nebyla uspokojena.
Po krátké diskusi všichni zastupitelé jedno-
hlasně schválili dar ve výši 100 tis. Kč ob-
ci Moravská Nová Ves na zmírnění škod 
po ničivém tornádu z 24. června. Kromě 
toho posílají do oblasti dalších celkem 50 
tis. Kč i městské společnosti Služby Telč 
a Statek Telč. Velké poděkování patří rov-
něž všem občanům, kteří se jakkoli zapojili 
do pomoci lidem na Moravě.
Koncesionář, společnost H+H Technika, 

požádal o prominutí nájemného zimní-
ho stadionu ve výši 60.500 Kč z důvodu 
pandemie Covid-19. Vzhledem k tomu, že 
město již dříve obdobně prominulo část ná-
jemného i jiným žadatelům, bylo na místě 
podpořit i tuto žádost. V diskusi jsme však 
vznesli, že by bylo férové, kdyby koncesio-
nář obdobně odpustil nájemné také podná-
jemci, tedy hokejové akademii.
Panský dvůr Telč (PDT) představil nový 
harmonogram a novou studii řešení pro-
jektu rozvoje a revitalizace území. Vzhle-
dem k tomu, že nový harmonogram není 
v souladu s dodatkem smlouvy odsouhla-
sené v prosinci (rozdílná etapizace a nově 
i začlenění objektu sýpky), je nutné vytvo-
řit nový dodatek smlouvy, a tak zastupite-
lé tento bod vzali pouze na vědomí. Jedna-
tel PDT předpokládá, že se smlouvy stihnou 
upravit do září.

První prodeje parcel schváleny
Asi nejsledovanějším bodem zastupitelstva 
byl prodej stavebních pozemků v loka-
litě Dačická, kdy se hlasovalo o uzavírá-
ní kupních smluv se zájemci vylosovanými 
v prvním kole. Losování zajišťovala komi-
se složená ze zástupců města a všech usku-
pení v zastupitelstvu za účasti paní notářky. 
Všech osm smluv bylo jednohlasně schvá-
leno. V rámci první etapy obytné zóny Da-
čická zbývá ještě osm městských parcel, 
které budou nabízeny k prodeji v dalších 
kolech dle stejných pravidel. Nyní probíhá 
kolo druhé se lhůtou podání nabídek do 28. 
července. Zájemci o výstavbu rodinných 
domů musí dodržet regulační plán a také 
další podmínky, které schválilo dubnové 
zastupitelstvo (např. zájemce může získat 
pouze jednu stavební parcelu; platí zákaz 
zcizení, který zamezuje spekulativnímu 
jednání; povinnost do 5 let zapsat dokonče-
nou stavbu do katastru nemovitostí a poté se 
přihlásit k trvalému pobytu v Telči). 
Schválená prodejní cena stavebních par-
cel 1850 Kč za metr čtvereční vyvolává čet-
né diskuse, zejména na sociálních sítích. 
My jsme si původně představovali také niž-
ší cenu, ale realita je taková, že ani tato ce-
na nebude městu generovat zisk. Je tvořena 
sumou nákladů, které již s přípravou loka-
lity vznikly, a odhadem nákladů, které ještě 
městu vzniknou, plus navýšením o 21 % dí-
ky dani z přidané hodnoty, která se musí od-
vést státu. Při této příležitosti bych chtěl ješ-
tě jednou poděkovat všem zastupitelům, že 
se jim po dlouhých jednáních podařilo shod-
nout jak na pravidlech prodeje, tak na prin-
cipu pevné ceny. A že nedošlo ke zvažované 
variantě dražby. To by přineslo další navýše-
ní ceny, a tím v konečném důsledku zhoršení 
dostupnosti, zejména pro mladé rodiny.

Jiří Pykal

Společně pro Telč – Piráti a Zelení Bylo, je a bude v Telči. 
Místostarosta informuje

Objížďka – otrava, 
nebo příležitost
Pokud člověk chvátá, je uzavírka a objízd-
ná trasa pěkná otrava. Pokud ale jede na do-
volenou a je již při cestě nastaven v do-
volenkovém módu, může to být i pěkné 
zpestření. Přeci jen navigace nám zvolí tra-
su, která je nejrychlejší, ale nic moc zábav-
ná a poznávací. No ale taková objížďka, tak 
ta nám může naplánovat poznávací trasu, 
jakou nedokáže udělat žádný cestovatel-
ský deník. Někdy je lepší vyjíždět a sjíždět 
kopce a užívat si výhledů než hltat kilome-
try mezi drátěnými ploty dálnic. Obzvláště 
cesty přes Rakousko jsou v tomto ohledu 
kouzelné. Pokud dojíždíte do práce v oko-
lí, asi si teď klepete na čelo. Ale za tu dobu, 
co toto léto kolem Telče probíhají stavební 
práce, jste si jistě tu svoji vlastní objížď-
ku už našli. A ruku na srdce, nepoznali jste 
díky tomu i trochu toho našeho okolí? Ne-
bo naopak víte, kam vyjet na kole. Z Telče 
do Panenské Rozsíčky k pramenu Morav-
ské Dyje. Všichni už jistě víte, kde přesně 
je lom v Čenkově. Z Mysliboře do Stud-
nic skutečně vede cesta. Mladí závodníci 
asi rychle objevili zkratku mezi Hladovem 
a Starou Říší, hlavně opatrně.
Objížďky v létě nejsou jen kolem Telče, je 
lepší si tedy udělat časovou rezervu a využít 
ji k poznávání jiných krajů a míst, kam bys-
te se za normálního stavu nedostali. Udělej-
te si z cesty na dovolenou zážitek, určitě se 
to vyplatí. A myslete na to, že dělníci podél 
cest tolik štěstí neměli a na dovolenou mo-
hou v letních měsících zapomenout.
Když jsme u toho štěstí, chci poděkovat 
všem, kteří se snaží pomoci lidem na již-
ní Moravě v době jejich neštěstí. A roz-
hodli se jakoukoliv formou pomoci. Ať 
už jste jeli přímo na místo a přidali ruku 
k dílu, pomáhali odklízet trosky, opravova-
li střechu nad místní školou nebo na mís-
to dovezli materiální pomoc, děkuju vám. 
Úctyhodná je vlna finanční pomoci, kte-
rá odešla i z Telče. Pokud jste zaslali pod-
poru na transparentní účet nebo se přidali 
k happeningu v parku a společně darovali 
finanční prostředky, místní to zajisté velmi 
ocení a dopomůže jim to k brzkému navrá-
cení k normálnímu životu. Na jižní Mora-
vě měli na léto určitě jiné plány.
V takovou dobu je 10minutová objížď-
ka malicherností. Buďte na sebe v letních 
měsících opatrní, vyplatí se to. Přeji vám 
všem krásně prožité letní dny. A hlavně 
vždy šťastný návrat domů.

Pavel Komín
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Policie ČR Telč 
informuje
Dopravní nehody
V pondělí 5. července došlo v katastru Tel-
če – Lesovna k havárii cyklistky, která se 
při nehodě zranila. Řidička jízdního kola 
při projíždění zatáčkou dostala smyk a ha-

varovala. Zraněná čtyřiačtyřicetiletá žena 
byla zdravotnickou záchrannou službou 
převezena na ošetření do jihlavské nemoc-
nice. U cyklistky provedli policisté decho-
vou zkoušku, při které jí naměřili hodnotu 
0,54 promile alkoholu. Obdobné hodnoty 
u ní ukázaly také opakované zkoušky. Mís-
to nehody policisté ohledali a zadokumen-
tovali. Žena je podezřelá ze spáchání pře-
stupků na úseku dopravy, nehodu policisté 
šetří. 
V pondělí 5. července havarovala také 
cyklistka v obci Kostelní Myslová. Po dru-
hé hodině odpoledne jela na jízdním ko-
le ve směru od Telče, při jízdě na přímém 
úseku se plně nevěnovala řízení a havaro-
vala. Při nehodě se zranila a zdravotnickou 
záchrannou službou byla na ošetření pře-
vezena do jihlavské nemocnice. Decho-
vou zkouškou policisté u dvaapadesátileté 
cyklistky požití alkoholu vyloučili. Je po-
dezřelá ze spáchání dopravního přestupku. 
Pátrání po pohřešovaném muži
V pondělí 5. července pátrali policis-
té po muži, kterého postrádali jeho blíz-
cí. Muž jel s traktorem do obce nedaleko 
Telče, kam ale nedorazil a nebyl kontaktní. 
Příbuzní o něho měli obavu a začali mu-
že okamžitě hledat, když ale stále nebyli 
úspěšní, obrátili se na policii. Oznámení 
o pohřešování muže přijali policisté ko-
lem jedenácté hodiny dopoledne a hlídky 
po něm ihned začaly pátrat na trase, kterou 
jel, i v širokém okolí místa, kam směřoval. 
Přivolán byl také policejní vrtulník. První 
úspěch nastal, když se podařilo muži do-
volat. Byl ale dezorientovaný a informace 
k místu, kde se aktuálně nachází, uváděl 
chybně. Pátrání pokračovalo až do druhé 
hodiny odpoledne, kdy muže nalezli u ob-
ce Stará Říše jeho blízcí. Byl dehydrovaný 
a celkově nebyl v dobré kondici. Přivolaná 
zdravotnická záchranná služba muže od-
vezla k vyšetření do jihlavské nemocnice. 
Převoz traktoru si zajistili jeho blízcí.
Krádež nafty
Policisté pátrají po pachateli, který od-
čerpal pohonné hmoty ze zaparkované-
ho vozidla. Ke spáchání činu došlo v do-
bě od soboty 3. července do úterního rána. 
Pachatel vnikl v Mrákotíně do areálu a od-
cizil motorovou naftu z nádrže nákladního 
vozidla Mercedes. Způsobil škodu přes je-
den tisíc korun. Policisté provedli na místě 
činu ohledání, zadokumentování a šetření. 
Zahájili úkony trestního řízení pro pode-
zření ze spáchání trestného činu krádeže. 
Po pachateli policisté pátrají.
Dopravní nehoda
Ve středu 7. července došlo v obci Kra-
hulčí k dopravní nehodě. Řidič motorové 
koloběžky jel ve směru od Telče, na zpo-
malovacím prahu nezvládl řízení a do-

Hasičské zprávy
Od 13. června do 15. července zasahovala 
jednotka Hasičského záchranného sboru Kra-
je Vysočina ze stanice Telč u šestatřiceti udá-
lostí. Převážná většina technických zásahů 
souvisela s rozmary počasí, při kterých hasiči 
prováděli odstraňování větví a stromů popa-
daných na komunikaci ve dnech 21., 24., 29. 
a 30. června. Těchto událostí bylo celkem pat-
náct, avšak další popadané stromy odstraňo-
valy i jednotky dobrovolných hasičů z Telče, 
Horních Dubenek, Nové i Staré Říše a Třeš-
tice. Od 25. června do 10. července byla vy-
slána technika a hasiči z každé stanice HZS 
KV na likvidaci ničivých následků tornáda 
do obce Hrušky, Moravské Nové Vsi, Mikul-
čic a ostatních zasažených obcí v Jihomorav-
ském kraji. Na Telčsku hasiči prováděli další 
technické zásahy – odchyt bodavého hmyzu, 
vnikání do uzavřených prostor při nebezpe-
čí z prodlení, resuscitace cyklistky, transport 
pacienta k vrtulníku nebo odstranění elektric-
kého kabelu z komunikace. Dopravní neho-
dy byly ve výše uvedeném období pouze tři. 
U obce Stranná provedla jednotka z Telče od-
stranění následků po střetu osobního auto-
mobilu a kombajnu, do Lipek byla jednotka 
vyslána na dopravní nehodu cyklistky a u zá-
meckého parku v Telči byl ošetřen řidič osob-
ního automobilu. Šestkrát byla naše jednotka 
vyslána na požár. Do obce Ořechov vyrazila 
společně s jednotkami dobrovolných hasičů 
z Telče a Staré Říše na požár větví po těžbě. 
V Jihlávce zasahovali telčští hasiči v jeden 
den hned dvakrát. Poprvé v místní části Lí-
sek, kde společně s dobrovolnou jednotkou 
z Počátek likvidovali požár hrabanky, a další 
požár hrabanky likvidovaly později v místní 
části V Nivkách tyto dvě jednotky společně 
s jednotkami z Horních Dubenek a Jihláv-
ky. U Dolních Dvorců telčská jednotka za-
sahovala při požáru nákladního automobilu. 
Hasiči z Telče byli vysláni i na pomoc jed-
notkám z Jihočeského kraje do Kostelního 
Vydří na požár rodinného domu po výbuchu, 
kde zasahovali společně s jednotkami ze sta-
nice Dačice a s dobrovolnými jednotkami 
z Dačic, Budíškovic, Kostelního Vydří a Čes-
kého Rudolce.

npor. Jiří Fišara
velitel stanice Telč 

šlo k jeho pádu na komunikaci. Při neho-
dě se muž zranil, na ošetření byl převezen 
do jihlavské nemocnice. Dechovou zkouš-
kou policisté u osmatřicetiletého muže po-
žití alkoholu vyloučili. Je podezřelý ze 
spáchání dopravního přestupku.
Žena distribuovala pervitin
Policisté dopadli ženu, která distribuo-
vala pervitin. Policejní komisař zahájil 
na základě shromážděných důkazů trest-
ní stíhání devětadvacetileté ženy z Jih-
lavska, obviněna byla ze spáchání přeči-
nu nedovolené výroby a jiného nakládání 
s omamnými a psychotropními látkami 
a s jedy. Drogy distribuovala dalším lidem 
zejména na různých místech Telčska a dá-
le na Pelhřimovsku. Zájemci si od ní pervi-
tin kupovali, v některých případech drogu 
poskytla i zdarma. Kriminalisté na zákla-
dě operativního šetření ženu vypátrali a za-
hájili její trestní stíhání, případ vyšetřují. 
Za spáchanou drogovou trestnou činnost 
lze uložit trest odnětí svobody až na pět let. 
Řidič je podezřelý z přestupku
Ze spáchání dopravního přestupku je po-
dezřelý čtyřiadvacetiletý řidič, kterého po-
licisté zastavili v neděli 4. července u Kra-
sonic. Muž jel po deváté hodině dopoledne 
s vozidlem Ford Escort po silnici směrem 
od Meziříčka. Policisté u něho provedli 
test na zjištění ovlivnění návykovou látkou 
s pozitivní hodnotou na marihuanu. Řidiči 
další jízdu zakázali. Muž je podezřelý ze 
spáchání přestupkového jednání, které po-
licisté šetří.

npor. Radomír Špringer,
vedoucí obvodního oddělení

● Našel se ve vaší obci poklad nebo třeba 
jen houby v zimě jako ve Velké Lhotě?

● Napadl u vás sníh v létě? 

●Připravujete nějakou společenskou ne-
bo sportovní akci?

●Přijede k vám nějaká známá osobnost?
Napište nám na tl@telc.eu, uzávěrku má-
me vždy 15. v měsíci.

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 16. 8. IV. 18. 8.
III. 17. 8. V. - VI. 19. 8.

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
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Rozhovor s pracovnicí
Charitní pečovatelské 
služby Telč Ludmilou Vítů
Jak jste se dostala do Charitní pečovatel-
ské služby v Telči? 
V pečovatelské službě v Telči pracuji od led-
na 2021, předtím jsem pracovala jako poštov-
ní doručovatelka. Při té práci jsem se setkala 
s mnoha seniory, kteří žijí osaměle a potřebu-
jí někdy přímo pomoc a péči, někdy hlavně 
dobré slovo a zájem okolí. 
Co Vás vedlo k práci v sociálním sektoru? 
Z předchozí odpovědi vyplývá, že to byla 
osobní zkušenost se staršími osamělými lid-
mi na vesnicích, které jsem vídala jen letmo 
a nemohla jim věnovat tolik času, kolik si za-
slouží a potřebují. V současném zaměstnání 
si připadám pro ně daleko víc užitečná. 
Přibližte nám ve zkratce, jak probíhá Váš 
pracovní den.
Po příchodu do práce je krátká ranní pora-
da, kde se seznámíme s novými skutečnostmi 
a změnami ohledně našich klientů. Rozejdeme 
se všichni po svých pracovních povinnostech, 
které jsou nám určeny. Každé ráno je moje prv-
ní návštěva u moc hodné paní, která mě vždy 
s úsměvem přivítá, a těší se, až jí připravím sní-
dani. Další mojí povinností je nakupování kli-
entům. Snažím se vyhovět všem jejich poža-
davkům k plné spokojenosti. Dopolední čas 

je věnován úklidům u klientů a plnění jejich 
drobných přání. Kolem oběda znovu navštívím 
usměvavou klientku, tentokrát jí nachystám 
oběd a dohlédnu, aby pojedla. Pak si udělám 
obědovou přestávku, po níž se věnuji nezbyt-
né administrativě. Připravím si pak přehled to-
ho, co bude potřeba další den. Ke konci pra-
covní doby se obvykle znovu všechny sejdeme 
na krátké schůzce a zhodnotíme uplynulý den.
Co máte na své práci nejraději? Co Vás 
motivuje? 
Mám radost, když potěším člověka, co byl 
celý víkend sám, nikdo ho nenavštívil. Je rád 
za moji návštěvu, za moji přítomnost a za po-
povídání si. Moc mě těší, že svou prací vlast-
ně umožňuji seniorům žít ve svých domo-
vech. To je to největší kouzlo.
Covid-19 ovlivnil celou řadu činností 
a běžný život takřka po celém světe. Jak 
ovlivňuje Vás při vykonávání Vaší pracov-
ní náplně pečovatelky? 

Sociální okénko Charitní 
pečovatelské služby v Telči 
– inkontinenční pomůcky
Inkontinence je problém, se kterým se v seni-
orském věku potýká řada našich klientů. Na-
štěstí dnes existuje široká škála pomůcek, kte-
ré tento problém řeší a nepohodu spojenou 
s únikem moči nebo stolice výrazně zmenšují.
Hodně klientů se domnívá, že pomůcky, ať už 
vložky nebo kalhotky pro mobilní osoby ne-
bo kalhotky a podložky určené pro imobilní, 
si musí hradit sami.  Není to pravda, při proká-
zané inkontinenci vám inkontinenční pomůc-
ky může předepsat smluvní lékař pojišťovny 
odbornosti praktický lékař, urolog, neurolog, 
dětský neurolog, gynekolog a geriatr. Nárok 
na předpis mají lidé od 3 let věku pojištěn-
ce. Zdravotnické pomůcky jsou předepsány 
na tzv. poukaz na léčebnou a ortopedickou 
pomůcku, množství nejvýše na dobu 3 měsí-
ců. Při hospitalizaci v nemocnici nárok na po-
ukaz nemáte. O tom, jaké vložky nebo kalhot-
ky si pořídit, se poraďte v lékárně, se svým 
lékařem, ve zdravotnických potřebách nebo 
i s námi v pečovatelské službě. Určitě se ale 
se svým problémem svému lékaři svěřte a ne-
chte si vhodnou pomůcku předepsat.

Občas jsou to obavy, abychom nebyli pří-
činou onemocnění některého z klientů, byť 
jsme pravidelně testováni. A také věčná pří-
tomnost respirátorů a dezinfekcí a omezení 
setkávání se s lidmi vůbec. Já úplně nemo-
hu porovnat, jak to bylo před rokem, kdy ješ-
tě pandemie nebyla, ale kolegyně říkají, že je 
to nyní složitější. Mohu za ně však jasně říct: 
„Nestěžujeme si.“ Děláme svou práci a po-
máháme potřebným. Není čas lamentovat!
Co byste vzkázala čtenářům?
Chtěla bych všem lidem v produktivním vě-
ku vzkázat, aby navzdory stresu a pracovní 
přetíženosti viděli kolem sebe lidi, kteří jsou 
osamocení, staří a bez rodin. A byť jen úsmě-
vem a dobrým krátkým slovem jim dali znát, 
že o nich vědí. Nebuďme ke stáří našich blíz-
kých a všech lidí ve společnosti lhostejní!

Za rozhovor poděkoval Marek Mašát
Koordinátor propagace 
Oblastní charity Jihlava
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Co skrývají telčské rybníky I.
Stavební činnosti uvnitř našeho města 
mnohdy odhalí něco, co je na první pohled 
skryté. Volnou formou, a zdůrazňuji nevě-
deckou, se pokusím některé skutečnosti po-
psat a se čtenáři se o ně podělit.

Současná renesanční Telč je vnímána jako 
vodní pevnost, za což vděčí rybníkům ob-
klopujícím ostrožnu, na níž stojí telčský zá-
mek a na níž se rozkládá náměstí Zachariá-
še z Hradce. 
Ve většině publikací o historické Telči je to-
to uváděno a autoři se spokojují s tvrzeními, 
že rybníky Štěpnický a Ulický vybudoval 
Zachariáš z Hradce ve II. polovině 16. stole-
tí, když převzal tehdejší telčské panství. 
Toto vnímání Telče je příliš zjednodušené 
a má více rovin, které stojí za povšimnutí. 
Začnu tím, co je známé. 
Telčský potok pramenící mezi obcemi Va-
nůvek a Řídelov si v dávné minulosti vy-
tvořil hluboké údolí zřetelně viditelné už 
u Roštejnského rybníka a pod hrází rybníka 
Staroměstského, zejména v místě pod býva-
lým parním mlýnem. 
Na tuto skutečnost upozorňuji proto, že při 
běžném porovnání výšek je zřejmé, že oba 
zmiňované rybníky leží výše, než by mě-
ly být. A to nejen hladiny těchto vodních 
ploch, ale i jejich dna. Zejména je tento roz-
díl patrný při pohledu z nátoku vody do Sta-
roměstského rybníka na hráz Ulického ryb-
níka, v místě bezpečnostního přepadu. 
Oba rybníky v současnosti tvoří kaskádu 
dvou vodních ploch, ale s minimálním pře-
výšením; výškový rozdíl hladin mezi Štěp-
nickým a Ulickým rybníkem je pouze cca 
80–90 cm. 
Proto je při potřebě úplného vypuštění Štěp-
nického rybníka nutné napůl vypustit i ryb-
ník Ulický. To není obecně známá technická 
zajímavost našich rybníků. 
Stavební práce zahájené v roce 2017 
na Štěpnickém rybníce odhalily to, co bylo 
dlouhá staletí skryto pod jeho dnem. Inže-
nýrsko-geologickým průzkumem, hloubko-

vým vrtem, provedeným květnu 2017, byla 
zjištěna 3,4 m silná vrstva rybničního sedi-
mentu, krytého pod 60 cm zpevňující naváž-
ky. Ta umožňuje bezpečný pohyb po zvýše-
ném dnu rybníka.
Přítomnost silné vrstvy rybničního sedimentu 
dokládá i do hloubky 2 m zapadlý bagr, když 
při pohybu po dnu rybníka při mapování sí-
ly vrstvy bahna vyjel na nezpevněný podklad 
tvořený starým rybničním sedimentem. 
Tyto překvapivé a nečekané skutečnosti ja-
ko první odhalují existenci starého rybní-
ka, který, na rozdíl od potoka nebo řeky, je 
pravděpodobnějším zdrojem ukládajícím 
sedimenty a náplavy.
Teorie meandrujícího Telčského potoka 
a ukládání sedimentů v meandrech, kterou 
byly původně zdůvodňovány problémy za-
padlého bagru, neobstojí. 
Několik metrů hluboké údolí s Telčským 
potokem by neumožňovalo jeho korytu vy-
tvářet široké meandry a být příčinou obje-
vené silné vrstvy sedimentů a náplav. Ty by 
splachovaly opakované povodně, které by, 
pokud by zde nebyl v minulosti rybník, pra-
videlně odnášely vše, co by sedimentovalo 
v jeho korytě. 
Jako příklad připomínám hluboké údolí pod 
parním mlýnem, které bez meandrů vytvoři-
ly vody Telčského potoka.
Výřez z vyhodnocení vrtu ze dna Štěpnic-
kého rybníka provedený firmou GEOtest 
Brno popisuje Závěrečná zpráva o inže-
nýrsko-geologickém průzkumu pro založe-
ní sdruženého výpustního zařízení v zátopě 
rybníka Štěpnický v Telči. Podrobně popi-
suje, co vše je skryto pod dnem rybníka.
Proto musela být pro zpevnění podloží pod 
pěší zónou provedena hluboká injektáž v pa-
tě hráze Štěpnického rybníka. Byla provede-
na podél celé hráze a je doplněna zpevňova-
cí betonovou zdí se žulovým obkladem. 
Nyní je namístě otázka, jak mohla vzniknout 
3,4 m silná vrstva rybničního sedimentu pod 
dnem Štěpnického rybníka a zaplnit údolí 
Telčského potoka.
Byl, nebo nebyl našimi předky vybudován 
středověký rybník chránící přístup k hradbám 
staré Telče? Odpověď zní: ano, byl!
Musel tu být rybník vzniklý přehrazením 
údolí Telčského potoka. Jen hráz je schop-
na zadržovat potokem splachovanou zemi-
nu, organické materiály a ukládat je na ryb-
niční dno. 
Přeskočím na téma telčských hradeb. 
Zápis o hradbách uvedený v knize auto-
rů Vladislava Razíma a Pavla Zahradní-
ka Městské opevnění a jeho vztah k vývo-
ji středověké Telče, Průzkumy památek 2 
dokládají existenci dokončených hradeb již 
v roce 1387. 

Cituji: Založení města Telče v podobě, kte-
rou máme zažitou dnes, tedy s prostran-
ným protáhle trojúhelníkovým náměstím 
a domy na hloubkově řazených úzkých 
parcelách, bývá nejčastěji kladeno do dru-
hé poloviny 50. let 14. století. Přímý do-
klad svědčící o této události se nedochoval, 
nicméně stylizované písmeno „M“ v telč-
ském znaku by mělo být iniciálou Menhar-
ta z Hradce, který statek Telč obdržel roku 
1354 při dělení rodového majetku mezi jed-
notlivé syny Oldřicha z Hradce.
Založení Staroměstského rybníka spadá 
do 3. čtvrtiny 14. století a vznik ostatních 
vodních nádrží, které spolu s hradbami po-
prvé zmiňovanými v roce 1387 přispíva-
ly k ochraně města, můžeme předpokládat 
zhruba ve stejné době.
Další informace o hradbách je uvedena 
ve svazku č. 10 Historický atlas města Čes-
ké republiky TELČ. Zde v části Telč: Po-
čátky města a městská topografie (14.–15. 
století) se píše o listinách dosvědčujících 
existenci hradeb v letech 1315 a 1331/1332. 
Ty dokládají, že městské hradby pocházejí 
už z druhé poloviny 14. století.
S přihlédnutím k tomu, co je o hradbách 
doložitelné, je zřejmé, že existující středo-
věký rybník, vytvářející z města společně 
s hradbami vodní pevnost, tu byl v původní 
podobě až do II. poloviny 16. století. 
Vše změnil až Zachariáš z Hradce, když 
z něj vytvořil, nikoliv vybudoval, rybníky 
Ulický (Seminární), Štěpnický (Ostrovský) 
a dnes již zaniklý Křížkovský. Šikovně tak 
rozdělil původní starý rybník na tři samo-
statné rybníky.
Přibližně 200 let existence středověkého 
rybníka vysvětluje mocnou vrstvu rybniční-
ho sedimentu objevenou pod dnem Štěpnic-
kého rybníka. 
Nepodařilo se mi dohledat rok ani století vy-
budování této vodní plochy, ale jistou stopu, 
že tu okolo hradu vodní plocha byla, uvádí 
autoři Hule a Kotyza v knize Rybníkářství 
na Jindřichohradecku kde zmiňují dopis 
Adama I. z Hradce třeboňskému „fišmistro-
vi“ Štěpánku Netolickému, v němž jej žádá 
o zapůjčení plavidel pro dopravu stavebního 
materiálu pro opravu zámku.
Cituji: Štěpánku milej! Věz, že tvému pánu 
píši, prosíc ho za ty dvě lodi největší, kteréž 
tu v Třeboni jsou nové, nepochybujíc, že mi 
je pán tvuoj poujčí, na kterýchž bych sobě 
k stavení kamen po rybníce k zámku vozi-
ti mohl.
V dalším pokračování tohoto článku uve-
du skutečnosti a hypotézy vycházející z již 
popsaných zjištění a historických pramenů 
a pokusím se je jimi doložit.

JK
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Vzpomínáme 
na 20. století
K historii Telče uplynulého dvacátého sto-
letí patří také regionální železniční trať 
13. 8. 1898 zprovozněná nejprve v úse-
ku Kostelec u Jihlavy–Telč, která v násle-
dujících letech doznala prodloužení přes 
Dačice do Slavonic a posléze r. 1908 až 
do Schwarzenavy na rakouské území, kde 
končila a kam poslední vlak projel ještě 
v r. 1946. Od té doby je již provozována 
toliko v rámci České republiky.

V tomto kontextu si zaslouží poznamenat, 
že to byla právě železniční stanice Telč, 
která tu v minulosti zaujímala významnou 
roli. Její vybudování se datuje rokem 1898 
jako tehdy konečná dráhy z Kostelce u Jih-
lavy. Do roku 1907 mělo nad ní dozor ře-
ditelství ve Vídni, poté ředitelství v Praze. 
V roce 1918 však samotná Telč přebírá klí-
čovou roli. V té době podléhá správě drah 
v Brně, v Telči se však ustavuje správa pro 
místní trať vedoucí z Kostelce u Jihlavy 
a dokonce i pro některé dráhy na západní 
Moravě. Další léta důležitost ještě stoup-
la. V období 1930–1939 byla jedinou sta-
nicí, odkud výpravčí řídili provoz po ce-
lém úseku Kostelec u Jihlavy–Slavonice. 
V jiných stanicích nebyl výpravčí ani že-
lezniční personál. Po dobu druhé světové 
války byla řízena správou drah v Praze, 
po roce 1945 krátce náležela pod správu 
drah v Hradci Králové, pak zase pod Br-
no, později Olomouc, dále přešla pod ří-
zení na Slovensko do Bratislavy a od roku 
1955 pod Plzeň.
Připomeňme si v rámci vzpomínek tento 
čas blíže. V roce 1956 byl jmenován ná-
čelníkem železniční stanice Telč pan Mi-
roslav Chalupský, dlouholetý železničář 
hluboce znalý své profese, který vycho-
val i řadu železničních odborníků. Dostalo 
se mi možnosti před léty s ním pohovořit 
o železničním dění v Telči a okolí. Z je-
ho slov pochází nejen předchozí informa-
ce, ale také doplnění, že v té době pano-
val na trati čilý dopravní ruch. Denně bylo 
vypravováno z Telče průměrně 32 osob-
ních vlaků, průměrný počet cestujících 
činil 1547. Dle poptávky byly vypravo-
vány i nákladní vlaky v poměrně četném 

množství, především se přepravovalo kro-
mě dalších zásilek dřevo z lesního závodu 
Telč a dále stavebniny.
A jaká byla atmosféra, v duchu nostalgie 
lze zaznamenat, že již jsou v zapomně-
ní ještě do roku 1976 projíždějící parní 
lokomotivy, které těžce supěly, připoje-
né vagony zněly kovem a dřevem, oko-
lo jejich oken létaly proudy žhavých jis-
ker z lokomotivních komínů, odrážely se 
i na hladinách vodních ploch nedaleko tra-
tí, na nichž vytvářely zajímavou cestov-
ní kulisu. Na každé stanici byli železniční 
pracovníci, průvodčí s lucerničkami cho-

dili kolem vagonů a vyvo-
lávali jména stanic. Tam, 
kde se křižovala trať se 
silnicí, zabezpečovaly do-
bu průjezdů vlaků želez-
niční závory, které byly 
lidskou obsluhou staho-
vány a vytahovány ručně. 
Pro jízdu byly prodávány 
kartonové papírovém jíz-

denky, dnes už rarita a hledáček sběratelů. 
Připomeňme si je závěrem tohoto pojed-
nání. Pro atraktivitu přikládám ty jubilejní 
k 90. výročí vzniku zdejší železniční trati. 

Text a foto: Jiří Ptáček

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Goffa: Sekta; Finder: Volný pád; Benková: 
Volavka; Mayne: Dívka pod hladinou; Nie-
dl: Platnéř; Pantovič: Kdo se postará o Annu; 
Colgan: Knihkupectví u jezera; Smith: Volá-
ní havrana; Marsons: Dětské duše; Schwei-
kert: Nemocnice Charité; Jacobs: Nebe nad 
Kilimandžárem; Wiggs: Knihkupectví ztrát 
a nálezů; Steel: Čas změn
Naučná
Kašparů: Rozhovory pod věží
Dětská
Andersen: Dusty. Nebezpečné prázdniny; 
Rogerson: Kouzla rodu Thornů; Magašvá-
ri: Strašidelnická; Špinková: Královny bílé-
ho prstenu; Hrachovcová: Hnědáček a na-
lezená podkova; Dubuc: Medvěd a šeptání 
větru; Kotová: Kouzelná kniha babičky Ju-
linky; Pospíšilová: Strašidelný dům
 
Půjčovní doba červenec – srpen
Po, St 8.30 – 12.00 13.00 – 17.00
Pá 8.30 – 12.00 
Městská knihovna bude od 2. do 13. srpna 
uzavřena z důvodu čerpání dovolené. Dě-
kujeme za pochopení.

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Charles Duhigg: Síla zvyku: proč děláme 
to, co děláme, a jak to změnit; James Mar-
tin: Jezuitský návod (téměř) na všechno; 
Megan Hess: Ikony: mistři italské módy; 
Pavel Kotlán: Studijní předpoklady a zá-
klady logiky; Tomáš Sedláček: Druhá deri-
vace touhy; Dominik Stroukal: Dark Web: 
Sex, drogy a bitcoiny; Hana Volfová: Před-
školáci v pohybu Vladimíra Ottomanská: 
Když se řekne rozcvička: pohybové aktivity 
pro předškolní děti; Eva Opravilová: Rok 
v mateřské škole John Williams: Začni vy-
dělávat na tom, co tě baví; Pavel Waisser: 
Renesanční štuková díla zámku v Telči; Iva-
na Čornejová: Telč a jezuité: Řád a jeho 
mecenáši; Helena Benešová: Telč: pověsti 
z města a okolí; Otokar Březina: Tajemství 
bolesti; Jiří Táborský: V síti [dez]informa-
cí; Jeannine Mik: Maminko, nekřič!: jak 
zkrotit emoce a porozumět dětem; Jana Po-
láková: Dva životy, dvě kultury, dvě země

Letní půjčovní doba červen – srpen: 
Po, St: 8.30 – 12 13 – 17, Pá 8.30 – 12, 
Út, Čt: zavřeno

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Voličské průkazy – volby 
do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR konané 

ve dnech 8. a 9. října 2021
Podrobnější info naleznete v TL 

6/2021 nebo na www stránkách města
www.telc.eu

Farmářské 
a řemeslné trhy 2021

28. srpna ● 9. října ● 30. října 
vždy od 9 do 15 hodin 

na náměstí Zachariáše z Hradce
kontakt – tel.: 722 499 299

e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Omluva
V minulém čísle jsme na str. 2 nesprávně 
uvedli autora knihy „Telč – Pověsti z měs-
ta a panství“. Pan Jiří Jabulka je vydava-
tel knihy a autorkou sbírky je paní Hele-
na Benešová. Za toto nedorozumění se 
omlouváme.

pm
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Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat sestřič-
kám a lékařkám ze Sdílení, o. p. s., za vzor-
né ošetřování a empatické jednání při péči 
o maminku, paní Hanu Bartuňkovou.

Hana Kodýsová

Poslanec Stojan
Antonín Cyril Stojan je letos připomínán 
v souvislosti se 160. výročím narození (22. 
5. 1851 v Beňově u Přerova) a 100. výročím 
jeho jmenování olomouckým arcibiskupem. 
Tento mimo jiné dražovický farář a pozdě-
ji kroměřížský probošt, obnovitel Hostýna 

a Velehradu, byl celospolečensky uznávaným 
především pro svou intenzivní angažovanost 
na sociálním a politickém poli. Je namístě jej 
zmínit i zde, neboť v letech 1900–1906 za-
stupoval v kurii venkovských obcí v morav-
ském zemském výboru Jihlavsko a Telčsko. 
Zajímavá památka na toto období se nachá-
zí ve fondu Archiv města Telč (uloženém 
ve Státním okresním archivu Jihlava, kar. 
164, inv. č. 714); tištěné vyjádření zemského 
výboru, k němuž dr. Stojan připsal: „Slavná 
městská rado! Posílám zprávu o lávce s přá-
ním všeho dobrého na Pánu Bohu. S úctou 
oddaný Dr. Ant. Cyr. Stojan, poslanec

Oč šlo?   
Při výstavbě železničního nádraží v Telči v r. 
1897 totiž došlo k přetnutí přímé cesty z Dyji-
ce do Telče (situace je patrná na výřezu z Plá-
nu železniční trati – obr. č. 2, viz Historický 
atlas měst ČR, sv. 10 – Telč, Praha 2001, list 
7, mapa 11). K řešení „vzešlých komunikač-
ních obtíží“ bylo navrženo zřízení kovové 
lávky nad kolejištěm; její stavbě se ředitel-
ství drah nebránilo, ale bylo ochotno uhradit 
pouze polovinu předpokládaných nákladů. 
Obec Dyjice ani město Telč nedisponovaly 
potřebnými finančními prostředky, a tak by-
la žádána subvence u zemského výboru. Ten 
po vykonaném šetření oznámil, že vzhledem 
k počtu osob, kterým by lávka sloužila, nelze 
příspěvek v požadované výši odůvodnit, a tak 
vzal předloženou zprávu pouze „na vědomí“.
V rámci Stojanova roku, kdy jsou připomí-
nány nejen jeho morální kvality, ale i jeho 
ohromné úsilí v řadě oblastí (z jehož výsledků 

Malá ODPOLEDNÍ HUDBA rozezněla podloubí
Školní rok byl letos v ZUŠ Telč ukončen ne-
tradičně. Předposlední červnový týden totiž 
patřil hudebnímu „maratonu“.  Jak jeho ná-
zev Malá ODPOLEDNÍ HUDBA v pod-
loubí napovídá, odehrával se v prostorách 
podloubí před základní uměleckou školou.
Venkovní podoba koncertů měla žákům 
ulehčit přechod z distanční výuky, a tedy 
i absence jakéhokoli vystupování, k běžné-
mu režimu. „K této formě jsme přistoupili 
z toho důvodu, že pro některé děti mohlo 
být stresující po dlouhé, mnohdy dvouleté, 
pauze vystoupit rovnou v koncertním pro-
středí. Takto to bylo více přirozené, nená-
silné a škola se otevřela veřejnosti,“ při-
bližuje Eva Pavlíková, ředitelka ZUŠ Telč. 
Od pondělí do pátku se představili žáci ze 
všech tříd, a to jak v sólových, tak v ko-
morních číslech. Na své si tak mohli přijít 

příznivci nejrůznějších hudebních nástrojů 
i zpěvu. Jednotlivá odpoledne byla rozdě-
lena na bloky, z nichž každý patřil třídě ně-
kterého z vyučujících. 
Pestrý výběr hudebních vystoupení při-
lákal mnohé diváky, které neodradila ani 
nepřízeň počasí. V některých případech 
se kvůli dešti musel program přesunout 
do foyer školy. 
Koncertní šňůra měla úspěch nejen u po-
sluchačů, ale líbila se i organizátorům 
a vystupujícím, jak na závěr shrnuje Eva 
Pavlíková: „Akce měla krásnou atmosféru 
a mohla by z ní vzniknout hezká tradice. 
Děkujeme všem, kdo přišli děti podpořit – 
pro některé to bylo jejich první vystoupení 
po téměř dvou letech!“

Ivana Holcová
Foto: Archiv ZUŠ Telč

Vzpomínka

Zavřeli jste oči, chtělo se vám spát, aniž jste 
tušili, co to má znamenat. Nebylo Vám do-
přáno déle s  námi být, nebylo léku, abys-
te mohli žít. 21. července uplynulo pět let 
od úmrtí pana Bohumila Liščáka z Telče 
a 18. července uplynuly tři roky od úmrtí 
paní Marie Liščákové z Telče. 

Vzpomínají dcera a syn s rodinami

je ostatně dodnes užitek), může zdejší obyva-
tele těšit, že, ač geograficky poněkud vzdále-
ni od Stojanových hlavních působišť, se mo-
hou ke Stojanově práci – alespoň v malém 
časovém segmentu – také hlásit. A i přes od-
stup časový od jeho doby lze vidět, že podob-
ně angažované nasazení v posledních deseti-
letích s tím jeho víceméně koresponduje.

M. Tůma, archivář, SOkA Jihlava
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Letními tábory telčského
DDM se nese pohoda 
a rodinná atmosféra
Činnost Domu dětí a mládeže Telč byla 
po velkou část školního roku velmi omezená. 
Prázdniny a letní tábory ale probíhají ve sko-
ro nezměněném režimu. A po náročných mě-
sících si je o to více užívají jak děti, tak zú-
častnění zaměstnanci DDM. Jedinou změnou 
oproti předchozím ročníkům je nutnost pod-
stoupení testu na Covid-19 všemi účastníky 
a pořadatelé věří, že žádná jiná opatření po-
hodový průběh táborů nenaruší.
Na letošní léto DDM připravilo 3 tábory – Po-
hádkové prázdniny, Flétničky a Tajuplný os-
trov. Každý z nich má své vlastní téma, které 
se prolíná téměř všemi aktivitami. A všechny 
3 tábory se odehrávají na základně ve Zvo-
lenovicích, kde se nachází společenská míst-
nost, kuchyně a veškeré sociální zázemí.
Jsou určené pro děti jakéhokoli věku, jak ko-
mentuje ředitel DDM Telč Mgr. Luboš Ja-
novský: „Pokud se nepletu, tak nejmladšímu 
účastníkovi byly čtyři roky a nestarší bývají 
tak do patnácti let. Je báječné, že i v takovém 
věkovém rozpětí se na táborech vytváří skvělé 
kolektivy, a není výjimkou, že za námi na tá-
bor přijíždí na návštěvu i ti starší, kteří už tá-
borům odrostli.“
Příprava táborů vyžaduje spoustu času – 
hlavní vedoucí je obvykle začínají chystat už 
po ukončení těch předchozích. Nejdříve je 
zapotřebí vymyslet téma, poté přichází na řa-
du celotáborová hra, výzdoba a další úkoly. 
V posledních měsících před vypuknutím tá-

borů přípravy nabírají na obrátkách, v tu do-
bu je potřeba zajistit různé odměny, pomůcky 
na tvoření, zázemí kuchyně a jídelníček. Dů-
ležitá je také komunikace s rodiči a všemožné 
„papírování“.
Samotný tábor je pro vedoucí velkým zápřa-
hem – za děti mají zodpovědnost 24 hodin 
denně. „Pozitivní je, že i když jsou samozřej-
mě rozepsané služby, tak odpočívat dokáží 
naši oddíláci jen chvilku a už je to táhne zase 
za dětmi, i když s nimi zrovna nemusí být. Je 
znát, že je ta práce opravdu baví,“ s úsmě-
vem zmiňuje pan Janovský. A že svou práci 
vykonávají na výbornou, je patrné i ze zájmu 
o tábory. Od jejich vyhlášení k zaplnění uply-
ne obvykle pouhých 3–7 dní. 
Během letních pobytů ve Zvolenovicích mají 
všichni zúčastnění možnost prožít spoustu ne-
zapomenutelných chvil, jak dále uvádí ředitel 
DDM: „Každý tábor je něčím jiný a každý je 
z mého pohledu úžasný. Pro každý tábor bývá 
něco typické. Jednou je to velbloud dvouhrbý, 
na kterém se všichni včetně vedoucích svez-
li, jindy je to mašer se psím spřežením, potá-
pěči, se kterými se děti učily potápět, ukázka 
hasičského zásahu, nejdelší had v ČR. Takto 
bych mohl jistě vzpomínat ještě dlouho. Kaž-
dý tábor má prostě něco. A jsem opravdu rád, 
že máme takové báječné vedoucí, kuchařky 
a hlavně děti, které s námi jezdí.“ 
A důležitý je i přístup rodičů, kterého si pan 
Janovský rovněž cení: „Z mého pohledu je 
největším pozitivem skutečnost, že mají na-
še tábory takový rodinný ráz. Už se známe 
nejen s většinou dětí, ale i se spoustou rodi-
čů, kterým samozřejmě patří náš dík za je-
jich důvěru.“

Ivana Holcová

Komunitní škola Telč
Lesní klub Na Větvi funguje čtvrtým rokem 
a stal se vyhledávaným předškolním zaříze-
ním pro rodiče, kteří chtějí dopřát svým dě-
tem kromě přátelského prostředí i celodenní 
pohyb na čerstvém vzduchu a nevadí jim, že 
se děti ušpiní nebo zmoknou. 
Na koncept lesního klubu nyní spolek nava-
zuje komunitní školou. Tento typ školy stojí 
na podpoře rodičů, kteří se prostřednictvím 
školného skládají na učitele. Ten se dětem 
věnuje a provází je na jejich cestě (proto se 
používá spíše termín „průvodce“ než uči-
tel). Zároveň zde existuje užší sepjetí rodičů 
se školou, důležitá je otevřená komunikace 
jak mezi průvodcem a dětmi, tak mezi ško-
lou a rodiči. „Komunita lidí okolo školy je 
pro nás zásadní, a proto chceme, aby rodiče 
souzněli s principy, podle kterých se ve ško-
le bude učit“, vyzdvihují specifikum komu-
nitní školy její zakladatelky Lucie Váchová 
a Bára Křížová.
A které principy to jsou?
Důležité je, aby škola děti bavila a viděly 
v ní smysl. Každý se rozvíjí vlastním tem-
pem, nedochází zde ke srovnávání dětí me-
zi sebou a známkování. Děti jsou vedeny 
ke studijní samostatnosti, plánování a vy-
hodnocování vlastního pokroku. Důležitý je 
vzájemný respekt a nenásilná komunikace. 
Až polovinu školního času tráví děti „v teré-
nu“, mimo školní třídu. 
Od září se bude čtyři dny v týdnu scházet 
skupinka maximálně deseti dětí ve věkovém 
rozmezí 6–10 let. Děti jsou vedené v režimu 
distančního vzdělávání na rejstříkové ško-
le, která zároveň dodává pedagogický kon-
cept a zaručuje, že vzdělávání dětí je v sou-
ladu s Rámcovým vzdělávacím programem 
MŠMT.
Škola je zde pro zvídavé děti a jejich rodiče, 
kteří vnímají práci na sobě jako celoživot-
ní cestu a mají chuť opustit zaběhnuté ste-
reotypy a způsob, jakým byli vzděláváni oni 
sami. 
Prostory k výuce škole laskavě poskytl 
Ranč v Telči. Toto spojení skvěle podporu-
je záměr školy být s dětmi co nejvíce venku, 
v přírodě a v blízkosti zvířat. 

Barbora Křížová

Předplatné 
Telčských listů

a jejich zasílání poštou vyřídíte na IC 
radnice - nám. Zachariáše z Hradce 70.

info@telc.eu; 567 112 407, 
567 112 408

Jedna ze vzpomínek na tábor uspořádaný v minulých letech Foto: Archiv DDM Telč
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Antonie Fišerová, 8 let 

Výtvarka na čerstvém vzduchu
Když jsme se s dětmi po dlouhém období distanční výuky mohli konečně setkat „naživo“, využili jsme krásných dní a tvořili zejména 
ve stínu zámeckého parku, právě přímo překypujícího životem. Zde jsou výtvarné postřehy žáčků ve věku 7–8 let.

Lenka Bláhová, ZUŠ Telč

Viola Ritterová, 7 let Linda Hajnová, 7 let

Šárka Antoňová, 8 let Matěj Havránek, 7 let Anděla Brotánková, 8 let

Anna Trojanová, 8 let Jan Pařil, 8 let Nina Lakatos, 8 let
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Fotoreportáž z průběhu letošního ročníku Akademie Telč

1. koncert v Univerzitním centru Telč                    Foto: Akademie Telč

Foto: Archiv UCT

Hrálo se opravdu všude...                                      Foto: Archiv UCT

Takto probíhaly kurzy                                                                                                                                                           Foto: Akademie Telč

Koncert v Třebíči v Muzeu Vysočiny Třebíč            Foto: Akademie Telč
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Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
Od 18. 6. 2021 do 18. 7. 2021

Přehled počasí v Telči
Červen v číslech
Průměrná teplota:  19,2 °C
Průměrný tlak:  1016,4 hPa
Srážky:   92,8 mm
Max. teplota:  34 °C, 20. 6. v 16.08
Min. teplota:  4,7 °C, 1. 6. v 5.32
Max. rychlost větru: 43,2 km/h, 29. 6.

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.

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veš-
kerého čalouněného nábytku i starožitné-
ho. Zhotovení krycích plachet z PVC, pří-
věsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění 

Malý oznamovatel koberců, sedacích souprav, matrací. Tel. 
721 123 595.

• Prodej štípaného metrového měkkého dře-
va. Cena za prm na místě 550,- Kč. Obec 
Dyjice. Tel. 775 765 765, p. Brychta.

• Koupím obrazy Míly Doležalové rom-

ských dětí a jiných motivů. Koupím i ji-
né obrazy 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 704787323
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Nezaměstnanost v květnu
ČR
červen 3,7 %, květen 3,9 %
(duben 4,1 %, březen 4,2 %, únor 4,3 %)
Kraj Vysočina
červen 2,8 %, květen 2,9 %
(duben 3,1 %, březen 3,4 %, únor 3,5 %)
Správní obvod Telče
červen 2,9 %, květen 3,2 %
(duben 3,6 %, březen 4,5 %, únor 5,4 %)
Telč
červen 2,8 %, květen 3,1 %
(duben 3,5 %, březen 4,1 %, únor 4,9 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí 
na konci června: Černíč (5,2), Kostelní Mys-
lová (7,1), Lhotka (7,5), Rozseč (5,8), Říde-
lov (7,1), Vápovice (8,3), Volevčice (9,3), 
Vystrčenovice (6,1)

Zdroj: Statistiky ÚP

Perníkářky 
ze Studnic představí 
svou práci v knize
Dvanáct pekařek z Česka a Slovenska se ob-
jeví v připravované knize Ludmily Fliege-
lové s názvem Tajemství perníčků. Voňavá 
publikace bude plná inspirace, fotografií, pří-
běhů i receptů. Na své si v ní přijdou pokroči-
lé i začínající perníkářky. Zástupce tam bude 
mít také Telčsko, o svou perníkovou cestu se 
podělí Lenka Přibylová ze Studnických per-
níčků. Kromě toho se bude věnovat například 
technikám, kterými svá dílka zdobí. Navíc 
prozradila, na čem bude v nejbližší době pra-
covat, těšit se mohou především ti, které lá-
ká svůj perníkářský um posunout o kus dále.

Jediným tématem knihy je perník, ať už v tra-
dičních receptech nebo modernějších postu-
pech zdobení. „Byla to velká čest, když nás 
autorka oslovila jako jedny z dvanácti. Kro-
mě osobního příběhu budeme na třech až 
čtyřech listech sdílet fotografie a inspiraci 
na nejrůznější postupy, například styl zdobe-
ní, písmo či krakelování neboli popraskaný 
efekt,“ odtajnila část obsahu Lenka. Doplnila, 
že do knihy poskytla perníkové koňské spře-
žení. „Zároveň tam ale bude i něco nového 
a neokoukaného,“ dodala s úsměvem. 
Kniha vznikající v nakladatelství Pointa je 
zatím dostupná ve formě předprodeje, kdy 
se na jejím vydání podílejí samotní čtenáři. 
Ve chvíli, kdy se podaří vybrat cílovou část-
ku, začne autorka s týmem ze sesbíraných 
materiálů a fotografií připravovat samotnou 
publikaci. 
Na začátku července studnické perníkářky 
tvořily medaile pro v pořadí již pátý bene-
fiční Běh městem šťastných lásek, který se 
uskutečnil na počátku srpna. Výtěžek z něj 
putuje hospicové péči Sdílení. „Aktuálně do-
děláváme pět set medailí, druhou polovinu 

peče paní Tomášková. Je skvělé, že se účastní 
čím dál více lidí,“ ocenila Lenka. Na medai-
lích se podílela celá rodina. „Maminka je na-
pekla a společnými silami se sestrou a neteří 
jsme je malovaly. Mohlo by se zdát, že právě 
zdobení je nejnáročnější, ale i pečení v domá-
cích podmínkách stojí dost času a úsilí. Ce-
lý proces odhaduji na sto třicet hodin čistého 
času,“ shrnula Lenka. 
Po dokončení medailí se ale ve Studnicích 
rozhodně nudit nebudou. „Je třeba připra-
vit veškeré perníčky na focení do připravova-
né knihy a na podzim už máme také spoustu 
plánů,“ směje se Lenka. Kromě toho tvo-
ří i na přání zákazníků. „Od doby, kdy jsme 
na perník začaly psát ozdobným písmem, ros-
te poptávka po srdcích s konkrétním věnová-
ním směřovaným například ke Dni matek ne-
bo konci školního roku. Nejraději ze všeho 

ale tvoříme na svatby. Právě se chystám jako 
svatební dar vyrábět truhlu plnou popsaných 
perníčků a jmenovky na stoly, vše ve starorů-
žových tónech,“ přiblížila Lenka jednu ze za-
kázek. 
Zanedlouho po medailích a svatbách je třeba 
začít s přípravou na Vánoce. „Věříme, že se 
letos uskuteční vánoční trhy v Telči,“ doufá 
Lenka s tím, že maraton trvá od září až do za-
čátku adventu, kdy už má každý svůj perní-
ček vystavený doma. 
Kromě tradičního pečení čeká perníkář-
ku na podzim ještě jedna výzva. „Oslovila 
mě firma Sladké mámení zabývající se cuk-
rařinou. Budeme spolu natáčet online kurz 
na výrobu perníkové chaloupky. Ti, kteří si 
jej zakoupí, uvidí veškeré postupy, techni-
ky a odkazy na využitý materiál tak, aby sa-
mi byli schopni chaloupku vyrobit,“ poděli-
la se o novinku Lenka. Natáčet bude v létě, 
pro zájemce by pak kurz měl být k dispozici 
na konci září. 
„Když jsem přibližně před deseti lety zaklá-
dala facebookovou stránku Studnické perníč-
ky, nikdy by mě nenapadlo, že budeme mít pět 

Skrze perníčky ze Studnic děti často děkovaly svým učitelům na konci školního roku
Foto: Studnické perníčky

tisíc sledujících, budeme soutěžit nebo že se 
objevíme jako jedni z dvanácti v knize,“ pře-
mítá Lenka a dodává, že právě ohlasy a milé 
komentáře ke tvorbě na Facebooku je moti-
vují vytvářet dál. „Myslím, že perník je tolik 
oblíbený, protože ho má většina lidí spojený 
s dětstvím. Naše perníčky jsou velmi tradiční, 
držíme se bílé a jemných barev. Právě to se 
mnoha lidem líbí, ale volají i s tím, abychom 
vyrobili jednorožce nebo fotbalový míč, to ale 
vůbec není náš styl, takže podobné věci nedě-
láme,“ usmívá se Lenka Přibylová ze Stud-
nických perníčků. 

Marie Majdičová



str. 16 TL 8/2021

Na ranči se běhalo 
pro Domču
Dominik Pernica se po autonehodě oci-
tl v nelehké životní situaci odkázán na po-
moc druhých. O jeho příběhu se dozvěděli 
na Ranči v Telči a rozhodli se uspořádat be-
nefiční akci Běh pro Domču. Výsledkem byl 
kromě dobrého pocitu také výtěžek 54 593 
korun, které Dominik využije například 
na rehabilitace. 
Nápad uspořádat podobnou událost vzni-
kl podle provozní telčského ranče Jolany 
Simkové v polovině března. „V únoru jsme 
na ranči otevřeli o víkendech výdejové okén-
ko a poprosili jsme místní, zda by nás a naše 
zvířátka nepřišli podpořit. Zájem byl velký 
a získali jsme úžasnou zpětnou vazbu, mno-

zí nás navštěvovali pravidelně. V polovině 
března se za mnou zastavil David Syrovát-
ka, shodli jsme se, že by bylo fajn takovou 
pomoc vrátit zpět,“ popisuje Simková vznik 
nápadu uspořádat na ranči první benefici. 
Zbývalo jen zjistit, kdo pomoc nejvíce po-
třebuje. „Takto jsme přišli na Dominika Per-
nicu. Zasáhlo nás už to, že od malička vyrůs-
tal i se sestrami v telčském dětském domově. 
S Davidem jsme jeho i sestru Kristýnu oslo-
vili a pak už to jelo jako na drátkách,“ dopl-
nila Simková. 
Ve sváteční pondělí 5. července se na star-
tovní čáru postavilo téměř čtyřicet běžců, 
kteří měli před sebou trasu dlouhou 2,9 ki-
lometru. Další variantou byla štafeta, kolík 
si předávaly dvě party dobrovolníků. Regis-

Foto: Ranč Telč

Hasičský seriál:
Nový tým reprezentuje 
město v požárním útoku
S Hasičským seriálem tentokrát nezamíříme 
nikam daleko, zůstaneme totiž na domácí pů-
dě. Sbor dobrovolných hasičů Telč se před 

nedávnem rozrostl o tým SDH Telč B, který 
má za sebou první závody v požárním sportu. 
Cílem juniorů jsou především ligové soutě-
že, chtějí se ale také zapojit do činnosti sboru. 
O druhém červencovém víkendu si „béčko“ 
odbylo svou závodní premiéru, a to nejdří-
ve na denní soutěži v Budči a poté na noč-
ním klání v Kostníkách. Většina z týmu stá-
la na startovní čáře poprvé. „Bohužel při 
prvních závodech nastala nervozita, se kte-
rou nikdo nepočítal, na startu pak ale udě-
lala své. Pro příští závody se z toho budeme 
snažit ponaučit,“ shrnul pocity z první sou-
těže Jan Vejmělek. Junioři se nejprve umísti-
li na osmém místě z osmi a poté si polepšili 
na šesté místo se sedmi týmů. 
„Před časem jsme si v Telčských listech pře-
četli, že telčský sbor hledá nové členy. S ka-
marády jsme se domluvili a vznikl tým B. 
Město doposud reprezentovali kluci ve vě-
ku třiceti a více let, bylo tedy na čase zapo-
jit mládí, aby měl kdo závodit i v dalších le-
tech,“ popsal zrod uskupení Vejmělek. 
Hoši zpočátku trénovali jednou týdně suchou 
přípravu, kdy se snažili zdokonalit v zapo-
jování spojů. V současnosti se snaží scházet 
dvakrát týdně. „Dle slov trenéra jsme to zpo-
čátku brali na lehkou váhu, ale postupně jsme 
přišli na to, že rady zkušenějších kolegů jsou 
opodstatněné,“ ocenil pomoc služebně star-
ších členů sboru Vejmělek. Nový tým by se 
rád zapojil i do dalších činností dobrovolných 
hasičů. „Jsme součástí od nového roku, tak 
zatím nebyla příležitost, ale jsme připraveni 
pomoct s akcemi spojenými s SDH,“ doplnil 
Vejmělek. 
Cílem juniorů je pro tuto sezónu především 
seznámení se s požárním sportem. „V příš-
tích letech bychom se rádi účastnili ligových 
soutěží, naším snem je někdy v budoucnu ex-
traliga,“ nastínil plány Jan Vejmělek. 

Marie Majdičová

trační poplatek ale zaplatilo více než dvakrát 
tolik lidí. „Mnozí si uhradili registraci pro 
sebe a třeba i pro své pejsky jen proto, aby 
podpořili Dominika, přestože samotný zá-
vod neběželi,“ vyzdvihla Simková. 
Dominik je za pomoc vděčný. „Všem straš-
ně moc děkuju. Organizátoři měli všechno 
báječně připravené a byl to jeden z nejlep-
ších dnů po autonehodě,“ poděkoval všem 
účastníkům a dobrovolníkům Dominik Per-
nica s tím, že výtěžek hodlá využít na reha-
bilitace. „Rád bych opět navštívil Klimkovi-
ce,“ dodal. 
Na akci se podle provozní podílelo na čtyři-
cet dobrovolníků několik dní. „Všem bych 
chtěla poděkovat, celý tým Davida Syrovátky 
byl naprosto profesionální. Dále bych chtěla 
poděkovat svému manželovi Michalovi, který 
celý týden před akcí zvládal mé emotivní vý-

buchy, a také svým třem dětem za trpělivost. 
V neposlední řadě děkuji také všem přícho-
zím, kteří Dominika podpořili, bez nich by 
veškerá snaha a energie byla k ničemu,“ 
vzkázala závěrem Jolana Simková. 

Marie Majdičová

SDH Telč B Foto: SDH Telč
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MAS Telčsko a podpora
projektů realizovaných 
v jejím území 
v rámci let 2014–2020
Programové období 2014–2020 je částečně 
za námi. V rámci území MAS Telčsko (kte-
ré zahrnuje 51 obcí Mikroregionu Telčsko) se 
nám podařilo rozdělit veškeré přidělené finanč-
ní alokace do různorodých projektů v rámci 
těchto operačních programů: Integrovaného 
operačního programu (IROP), Operačního 
programu Zaměstnanost (OPZ) a Programu 
rozvoje venkova (PRV).
Jsme pyšní na naši odvedenou práci a celkové 
množství finančních prostředků v objemu cca 
50 mil. Kč, díky kterým bylo podpořeno mno-
ho zajímavých projektů v našem regionu. Při-
nášíme vám tedy menší statistiku, jak a kam fi-
nanční prostředky z evropské unie mířící přes 
MAS Telčsko putovaly a jaké projekty byly 
podpořeny:
Operační program Zaměstnanost (OPZ)
opatření: Sociální služby, Prorodinná opat-
ření a Zaměstnanost
Celkově přidělená alokace pro území MAS 
Telčsko – cca 13 mil. Kč
Bylo vyhlášeno 6 výzev.
Podpořeno bylo 12 projektů:
Sociální služby:
• Záchranná síť na území MAS Telčsko – ža-

datel Oblastní Charita Brno
Prorodinná opatření: 
• Příměstský tábor – žadatel PDT volnočaso-

vý z. s.
• Prázdniny v Hodicích – žadatel Obec Hodice
• Prázdninové tábory v Krahulčí – žadatel 

Obec Krahulčí
Zaměstnanost:
• Zaměstnanost účetní kancelář – žadatel MS 

Daňové služby, s. r. o.
• Vytvoření nového pracovního místa na úze-

mí MAS Telčsko – žadatel  Sdílení, o. p. s.
• Zřízení pracovního místa – žadatel Volší, 

s. r. o.
• Podpora zaměstnanosti na území MAS Telč-

sko – žadatel Bc. Sandra Doležalová
• Zřízení pracovního místa – odborný pracov-

ník v agroturistice – žadatel Abraham Ho-
fhanzl

• Pracovní v oboru – žadatel Welfish, s. r. o. 
• Zvýšení zaměstnanosti – žadatel Rux spol. 

s r.o.
• Zřízení pracovního místa – žadatel Volší, 

s. r. o.
Integrovaný regionální operační program 
(IROP)
Opatření: Investice do rozvoje školství, bez-
pečnost dopravy, sociální služby, památky
Celkově přidělená alokace pro území MAS 
Telčsko – cca 20 mil. Kč
Bylo vyhlášeno 8 výzev. 

Podpořeno bylo 10 projektů:
Investice do škol:
• Naše škola v nové škole – žadatel Městys 

Mrákotín
• Rozvoj školství v obci Krahulčí – žadatel 

obec Krahulčí 
Bezpečnost dopravy:
• Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Řásná – 

žadatel obec Řásná
• Modernizace přestupního terminálu v Telči – 

žadatel město Telč
• Rekonstrukce a dostavba komunikace pro 

pěší v ulici Slavíčkova v Telči – žadatel měs-
to Telč

• Výstavba chodníku v obci Vanůvek – žadatel 
obec Vanůvek

Sociální služby: 
• Pořízení automobilu pro zajištění terénní od-

lehčovací sociální služby – žadatel Sdílení, 
o. p. s.

• Podpora charitní pečovatelské služby – žada-
tel Oblastní Charita Jihlava

Památky:
• Rehabilitace oltáře v kapli sv. Anny – Kano-

nie premonstrátů v Nové Říši
• Oprava hradební zdi v Telči – Ing. Petr Píza
Program rozvoje venkova (PRV) je velice 
široký operační program, a přestože přidělená 
alokace činila pouze kolem 17 mil. Kč, bylo 
podpořeno celkem 47 projektů.
Opatření nebo-li Fiche: nezemědělské podni-
kání 14 projektů, lesní technika 7 projektů, ze-
mědělské podnikání 5 projektů, polní cesty 1 
projekt, stezky v lesích 3 projekty, lesní cesty 
2 projekty a obnova venkova – podpora obcí – 
15 projektů. 
Z grafu vyplývá, že tedy bylo podpořeno:

28 projektů obcí, 34 projektů podnikatelů 
a 7 projektů NNO – celkem tedy bylo v rámci 
programového období 2014–2020 podpořeno 
díky MAS Telčsko 69 projektů. 
V současné době připravujeme strategii rozvo-
je a území MAS Telčsko pro další programo-
vé období 2021–2027. Pro její přípravu jsme 
využili náměty a připomínky ze stran občanů, 
podnikatelů, starostů a neziskových organiza-
cí, které jsme vyhodnotili z našeho dotazníko-
vého šetření. Všem, kteří se zapojili, velmi dě-
kujeme.

Záleží nebo nezáleží
Vážení čtenáři a podporovatelé, je namístě po-
děkovat. Jednak těm, kteří vidí svět kolem nás 
ze stejného úhlu pohledu, ale rozhodně i těm, 
kteří to vidí jinak, obojí je velkou inspirací. 
Dlouhodobě se totiž snažíme o takový pohled 
na dění kolem nás, a to jak na místní úrovni, tak 
v celospolečenském kontextu. Jde nám o pro-
buzení diskuze a o alternativní pohled. Skuteč-
nost, že naše příspěvky nejsou jen „vatou“, je 
znát, a to nám dělá radost, žádáte více konkrét-
nosti, protože to je to, co chybí.
Naše pojetí není o bezbřehé kritice všeho, co se 
např. v Telči stalo a děje. Celá řada věcí se po-
dařila a věříme, že další se ještě podaří. 
Dnes máme tyto dvě věci:
1. Realita je taková, že občan sám o sobě ne-
má kompetence ke změně ani na místní úrovni. 
Co však může, jsou impulzy ke změnám smě-
rem k samosprávám a tady potom pozná, zda 
a jak se jeho věcí a problémem skutečně něk-
do zabývá. 
…a proto budeme iniciovat zřízení možnos-
ti pro podání podnětu, vyjádření názoru ne-
bo hlasování ze strany občana – jednoduše 
on-line na www stránkách města.
2. Letní čas znamená v Telči abnormální ná-
růst dopravy a všech letitých neřešených pro-
blémů, které jsou spojeny s nerespektováním 
pravidel silničního provozu, a bylo by naivní 
očekávat, že zlepšení přijde samo od sebe.
Na jednání rady města dne 30. 6. 2021 byl při-
jat návrh dopravní komise, který snad přispě-
je (byť částečně) ke zlepšení dopravní situace 
ve městě. Bylo rozhodnuto: 
- o zamezení možnosti nedovoleného vjezdu 
motorových vozidel podél Štěpnického rybní-
ka umístěním vhodného prvku mechanické zá-
brany;
- o zvýšení „dozorové“ aktivity městské policie 
v letních měsících – jedná se zejména o kont-
rolu dodržování parkování;
- o posílání pravidelné týdenní informace všem 
zastupitelům o počtech zjištěných přestupků 
a jejich řešení (zejména při parkování);
- o žádosti PČR o zvýšenou aktivitu v letních 
měsících ve městě.
Tak, vážení spoluobčané, tento příspěvek mů-
že být brán jako výzva ke zlepšení mnohého 
kolem nás, nebo jako kritika, to asi podle toho, 
jak se v každém odrazí, záleží nebo nezáleží. 
Dobré věci chtějí čas a nesmíme to vzdát.

Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek 
za KDU-ČSL 

Bližší informace o podpořených projektech, ale 
i o dalším chystaném programovém období na-
jdete na stránkách MAS Telčsko: www.mas-
telcsko.cz

Dle TZ
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BMXtreme fest se vrací do Telče a hledá dobrovolníky
Po šesti letech se letos v září vrací do Telče BMXtreme fest. Konat se bude 
od 17. do 19. září v Panském dvoře Telč. Kromě Mistrovství České republi-
ky v BMX minirampě se návštěvníci mohou těšit na vystoupení předních čes-
kých hudebních interpretů, promítání filmů s extrémními sporty či pumptrack 
pro veřejnost. Za festivalem stojí bratři Roman a Daniel Čermákovi. Před lety 
začali s pořádáním BMX závodů, druhu cyklistiky provozované na speciálně 
upravených kolech menších rozměrů, ze kterých se jim postupně podařilo vy-
tvořit sportovně-hudební akci se stovkami závodníků z celého světa. Klíčové 
při tom pro ně byly desítky dobrovolníků z Telče a okolí. „Pracovala s námi 
spousta nadšených mladých lidí, kteří jsou nyní profesionály ve svých obo-
rech,“ vyzdvihl Roman.

Proč se vlastně k festivalu rozhodli vrátit? „S bráchou rádi děláme hezké vě-
ci a točíme se kolem sportu. Srdcem jsme pořád v Telči, přestože tam už ne-
žijeme, rádi bychom místním ukázali, že akce se dají dělat i jinak, než jsou 
zvyklí,“ objasnil Daniel. Díky organizování BMX závodů a později festivalu 
získal zkušenosti, ze kterých částečně čerpá dodnes. „Všechno jsme dělali do-
ma na koleni, od mlácení kladivem až po finance,“ přiblížil jejich pořadatelské 
začátky. „Rádi bychom proto oslovili mladé lidi, aby viděli, jak moc se z dob-
rovolnictví dá čerpat,“ doplnil Daniel. 
Několik bývalých dobrovolníků postupně představíme v tomto a následují-
cím čísle Telčských listů. Co si z původně malého festivalu v Telči odnesli? 
A čemu se věnují dnes? Na otázky odpověděl také jeden z hlavních pořadate-
lů, Roman Čermák. 
Co vás vedlo k opětovnému pořádání BMXtreme festu?
Jedním z hlavních impulsů byla překvapivě koronavirová pandemie, kdy jsme 
měli čas se zamyslet nad novým konceptem akce a získat potřebné financová-
ní. Vstupné totiž tvoří pouze zlomek z rozpočtu. Dalším impulsem bylo zařa-
zení Freestyle BMX na letošní olympijské hry v Tokiu. Zkrátka bychom rádi 
opět trochu nakopli dění v Telči a nabídli mladým lidem dobrou akci. 
Jaké byly vaše pořadatelské začátky? 
BMXtreme fest vznikl na základě dřívějších BMX závodů, které jsme ve měs-
tě pořádali. Po soutěži vždy následovala hudební afterparty. Pořádání festiva-
lu tak bylo dalším logickým krokem. Kromě této akce jsme připravovali také 
doprovodné hudební akce v legendárním klubu Metro, kde vystupoval napří-
klad zpěvák Mirai se svou bývalou kapelou The Cornflakes nebo Jakub Dě-
kan, oba předtím, než prorazili. Začátky byly hodně punkové, ale rádi na tu 
dobu vzpomínáme. 
Ovlivnily zkušenosti s pořádáním prvních ročníků vaši profesní cestu?
Šest let festivalu byla moje největší škola, která mi následně otevřela cestu 
k nejznámějším českým akcím. Festivalu jsem se navíc věnoval i ve své baka-
lářské a diplomové práci. 
Na jakých projektech jste se s bratrem v posledních letech podíleli?
Za uplynulých deset let jsme realizovali desítky velkých akcí. Pracoval jsem 

například pro Adidas, Camel, Porsche ČR, Red Bull a mnoho dalších. Mi-
mo klientských akcí jsem se podílel třeba na Majálesu, Utuberingu nebo Te-
niskology. Letos jsem měl na starost marketingovou komunikaci legendární-
ho festivalu United Islands of Prague. S bráchou jsme se nyní po letech setkali 
u příprav Olympijského festivalu v Brně, on v roli produkčního a já se starám 
o digitální komunikaci. 
Proč by se mladí lidé měli stát dobrovolníky? 
Dobrovolnictví je nedílnou součástí celosvětových sportovních akcí i festiva-
lů. Například olympijské hry by bez něj vznikaly jen těžko. Dobrovolníci při 
práci poznají spoustu nových lidí, nahlédnou do zákulisí, přiučí se novým do-
vednostem a třeba získají praxi pro budoucí zaměstnání. Před více než rokem 
jsme se s přítelkyní Ivet přihlásili jako dobrovolníci pro běžecký závod na No-
vém Zélandu a díky tomu jsme potkali zajímavé lidi a získali super zážitky. 
K čem se mladí při pořádání mohou dostat?
Záleží na nich, k čemu budou mít nejblíže. Může jít o pomoc při stavbě a sklí-
zení areálu či organizační záležitosti v průběhu. Dobrovolníci pomohou ka-
pelám s hudebními nástroji a budou u registrace závodníků. Pokud se najde 
nadšenec do sociálních sítí, fotograf, kameraman nebo grafik, může se zapojit 
přímo do toho, co ho baví nejvíc. V minulosti vznikal vizuál akce v rámci zá-
věrečných školních prací. 
Dobrovolníci z dřívějších ročníků odpovídali na tři otázky. 1) Co pro tebe 
znamená BMXtreme fest? 2) Čemu se aktuálně věnuješ? 3) Doporučil 
bys účast na podobných akcích mladým lidem?
Ruth Denčevová:
1) BMXtreme fest je pro mě srdeční záležitostí. Jde o kombinaci sportu, hud-

by, krásných lidí a dobrého programu. Každý rok byl úplně jiný a jsem 
moc vděčná Čermákovým, že tuhle káru táhnou dál. 

2) Aktuálně se věnuji produkci, která je aplikovatelná na všechno, kde je po-
třeba organizovat, koordinovat, komunikovat nebo hlídat finance. V po-
slední době jsem byla součástí egyptologické výstavy Sluneční králové. 

3) Každá zkušenost je k nezaplacení a při BMXtreme festivalu potkají profe-
sionální týmy lidí, a hlavně všudypřítomnou pohodu.

Petr Procházka:
1) Je to jedna z nejlepších celodenních akcí s bohatým doprovodem v Telči. 

Jako dobrovolník jsem měl na starost kompletní realizaci vizuálního stylu 
festivalu s veškerými reklamními nosiči. 

2) V poslední době se věnuji hlavně designu uživatelského rozhraní a navi-
gaci uživatele v aplikaci nebo softwaru. Dále tvořím a redesignuji značky. 
Ve volných chvílích fotím na analogový fotoaparát. 

3) Pomoc při pořádání pro mě byla skvělou zkušeností, a to zejména při stu-
diu na vysoké škole, kde se většina návrhů nerealizuje. Nakonec jsem si 
vizuální styl festivalu vybral jako téma bakalářské práce. 

Michal Nosek:
1) Festival pro mě kromě srdeční záležitosti a dobrých zkušeností znamenal 

hlavně možnost podílet se na něčem jiném, než co se v Telči do té doby 
pořádalo. Každý rok to byla výzva posunout akci o kus dál. Staral jsem se 
především o tvorbu webových stránek a podporu hlavních organizátorů. 

2) Přibližně dvacet let se pohybuji v IT oboru, nakonec jsem zakotvil u sprá-
vy podnikových sítí, serverů a bezpečnosti ve středních a větších firmách. 
Tvorbu webů jsem již před časem opustil a BMXtreme fest byl jedním 
z posledních, na kterém jsem se podílel. 

3) Pro mladé lidi je pomoc s organizací možností, jak poznat spoustu nových 
lidí, nejen další pořadatele, ale i hudebníky a sponzory. Navíc se budou 
podílet na akci, která byla vždy trochu jiná a plná zážitků. BMXtreme fest 
vždy všichni dělali srdcem, a to na tom bylo nejlepší!

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 8/2021          List MAS Telčsko (119)

Lidé mikroregionu

BMXtreme festival se po letech vrací na telčskou scénu 
Foto: BMXtreme festival
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Zprávy z UCT 
– srpen 2021
Takový normální srpen v Telči
Letošní srpen je pro Univerzitní centrum Telč 
výjimečný tím, že je vlastně úplně normál-
ní. Čekají nás akce, na které jsme byli zvyklí 
i v minulých letech. Tedy předtím, než Co-
vid a protiepidemická opatření obrátily pro-
voz celé naší společnosti vzhůru nohama. Už 
v červenci bylo úžasné na koncertech Hudeb-
ní akademie Telč vidět, jak moc nám kultu-
ra a setkávání chybělo. I letos to bylo skvělé 
a musíme moc poděkovat městu Telč, kole-
gům ze ZUŠ Telč i všem dalším podporova-
telům, že tato skvělá akce už bezmála třicet 
let může v Telči osvěžovat začátek léta. 
Také druhá polovina prázdnin bude v Univer-
zitním centru patřit kultuře. K vidění je u nás 
hned několik zajímavých výstav (viz níže) 
a rád bych všechny pozval také na dvouden-
ní dílnu úžasné zpěvačky a skladatelky Mar-
ty Töpferové, dcery herců Tomáše Töpfera 
a Zuzany Hodkové, která do Telče přiveze 
podmanivé latinskoamerické rytmy. Bude to 
jistě mimořádný zážitek a všechny zájemce 
o něj prosím, aby se obrátili pro více infor-
mací na Lucii Zemanovou (tel. 731 404 899). 
Konec prázdnin bude ve znamení studentské-
ho představení Jiráskovy Lucerny. A není to 
náhoda. Je to hra o české identitě a bude jistě 
zajímavé sledovat, jak si s ní poradí studenti 
právnické fakulty, kteří avizují, že představe-
ní odpoví i na netradiční otázky. Například, 
kdo má právo na tu lípu? A hlavně: co by 
na to řekl Jára Cimrman? Tak uvidíme. 
Trochu utajeně se v létě na univerzity vrátila 
možnost prezenční výuky. Před námi jsou tak 
třeba tradiční jazykové kurzy, které s kolegy 
z Jazykové školy Filozofické fakulty MU po-
řádáme v TELČI již po šestnácté. A opět jsou 
zcela zaplněné. Těšíme se i na, rovněž tradič-
ní, soustředění doktorandů. S potěšením ale 
sledujeme, že kolegové z Masarykovy univer-
zity do Telče stále více jezdí nejen za pracov-
ními povinnostmi, ale mají v Univerzitním 
centru i základnu pro pobyty v rámci více-
denní dovolené. Doufejme, že bílá barva uni-
verzitního protiepidemického semaforu, te-
dy prakticky nulová omezení, vydrží i během 
září, kdy se rozhodne nejen o tom, jaký bude 
celý příští akademický rok, ale třeba i o tom, 
jestli bude po roční absenci opět otevřen kurz 
Univerzity třetího věku. Velmi bychom si přá-
li, aby to tak bylo. Zatím si ale užíváme tako-
vé normální, srpnové, prázdninové léto. 
Vzdělávací akce v Univerzitním centru 
8. – 15. srpna Tradiční 16. letní jazykové kur-
zy anglického jazyka pořádané Jazykovou 
školou při Filozofické fakultě MU.   
16. – 21. srpna Letní škola pro doktorandy 
MU

27. – 30. srpna Hudební La dílna Marty Tö-
pferové, dvoudenní dílna latinskoamerických 
písní a rytmů umožní účastníkům hlouběji 
poznat latinskoamerické rytmy a styly. Dílny, 
kterých se mohou zúčastnit zpěváci i instru-
mentalisti, je provedou písněmi ve stylech 
kubánský son, guajira, kolumbijské porro, 
venezuelské joropo, chilská cueca či argen-
tinská chacarera a naučí je rytmické dopro-
vody na ruční perkuse a tleskání. Pro bližší 
informace a možnost přihlášení prosíme kon-
taktujte Lucii Zemanovou, tel. 731 404 899. 
1. – 3. září Soustředění divadelního spolku 
právnické fakulty, v rámci soustředění pro-
běhne i předpremiéra divadelní hry Aloise 
Jiráska Lucerna, všichni milovníci netradič-
ního divadla jsou vítáni 2. září od 20 hodin 
v prostorách Univerzitního centra. Vstup-
né je dobrovolné.   

Výstavy (pro upřesnění informací o výsta-
vách, prosíme, kontaktujte Ilonu Martinů, tel. 
774 886 640) 
Míla Doleželová a Jiří Mareš, výběr ně-
kolika unikátních maleb s typickými moti-
vy si můžete přijít prohlédnout do univerzit-
ní knihovny kdykoli v době otevíracích hodin 
pro veřejnost nebo po dohodě s paní knihov-
nicí na tel. 774 886 640. Vstup volný. 
Jan Dostál Wave, monumentální letní in-
stalace olomouckého sochaře, který obdob-
ný prvek realizoval např. na letošním Expu 
v Dubaji. Nádvoří Univerzitního centra.  
Strom lásky v Telči, společný projekt Uni-
verzitního centra, Dětského domova Telč, 
komunitní školky Na větvi a nízkoprahového 
centra pro děti a mládež Zastávka Telč na ná-
dvoří Univerzitního centra.  
Něco jako fotky – pocity a skutečnosti!, 
prázdninová výstava amatérského fotogra-
fa J.A.T., každý den od 9 do 17 hodin ve vý-
stavních prostorách kavárny a Malé galerie 
Univerzitního centra. Vstup volný.

Jaroslav Makovec

Inspirace 
z České inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ 
28. 8. – 18. Mezinárodní nábřeží pa-
romilů
Smetanovo a Eliščino nábřeží, náměs-
tí 5. května Tradiční setkání milovníků 
páry a starých strojů umožňuje vlastní-
kům historických exponátů a tvůrcům 
jejich replik představit je veřejnosti. 
Akce je každoročně zpestřena plavbou 
parníčků po Labi.

CHEB 
19. 8. – Loučení s létem 
Koncert kultovní kapely Pražský výběr. 

JINDŘICHŮV HRADEC 
21. 8. – Prodaná nevěsta 
Operní představení na III. nádvoří st. 
hradu a zámku. 

KUTNÁ HORA 
7. - 31. 8. – Kutnohorské léto 
13. ročník celoprázdninového festivalu 
netradičních prohlídek i jiných zábav-
ných vystoupení v Kutné Hoře a okolí. 

LITOMYŠL
20. 8. – United city 2021 
Multižánrový křesťanský festival po-
prvé v Litomyšli, zámecký amfiteátr.

POLIČKA 
20. – 22. 8. – Festival Polička 555 
Oblíbený letní multižánrový festival, 
jehož hlavní scénou je poličské náměs-
tí – klasická hudba, jazz, rock, divadlo, 
věžní hudba.

TELČ 
20. – 21. 8. – Historické slavnosti Za-
chariáše z Hradce a Kateřiny z Vald-
štejna aneb Regionem Renesance 
15 let od podpisu Memoranda Regionu 
Renesance (Telč, Třešť, Dačice, Slavo-
nice, Jemnice) 

TŘEBOŇ 
14. 8. – Myslivecká Třeboň 
Slavnost s mysliveckou tematikou a tr-
hem na Masarykově náměstí. 10–17 ho-
din
Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových
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Sběr řeziva pro Moravu? 
Když dá on, tak já taky
„Vzniklo to tak nějak spontánně při nedělní 
směně, říkali jsme si, že když máme pondě-
lí a úterý volné, práce doma počká a poje-
deme,“ tak nějak se podle starosty Třešti-
ce a profesionálního hasiče Martina Kodyse 
rozhodla sedmičlenná parta odjet pomáhat 
do tornádem poničené části Moravy. Kromě 
nich tam o den dříve vyrazila také pětičlenná 
skupina z Nevcehle v čele se starostou Kar-
lem Hiršem. Po návratu vznikla materiální 
i finanční sbírka, jedním z jejích výsledků 

Dobročinný piknik 
na pomoc Moravě 
překonal očekávání 
pořadatelů
„Cítili jsme, že musíme pro lidi, které kata-
strofa postihla, něco udělat,“ otevírá roz-
hovor jeden z organizátorů dobročinného 
pikniku, díky kterému jsme mohli pomoci 
tam, kde to je opravdu potřeba – v Morav-
ské Nové Vsi. Částka vybraná na této akci 
mnohonásobně převýšila plány pořadatelů. 

Co všechno uspořádání pikniku obnáše-
lo? Kolik organizátorů se zapojilo?
Do celé akce se zapojilo celkem asi patnáct 
lidí. Jsme moc rádi, že nám pomáhaly i na-
še děti, které cítily, že přispívají na dobrou 
věc. Celkem nás tedy bylo určitě kolem tři-
ceti. Protože jsme s touto myšlenkou při-
šli pouze pět dnů před akcí, neměli jsme 
na přípravu příliš mnoho času. Přesto si 
myslíme, že se organizačně vše povedlo 
výborně. 
Odkud pocházelo všechno jídlo a pití?
Jídlo a pití, které jsme u stánků prodáva-
li, pocházelo ze dvou zdrojů. Část jsme 
věnovali z vlastních zásob a část získa-
li od sponzorů. Rádi bychom proto podě-
kovali jak manželkám, maminkám, babič-
kám, dcerám či tetičkám, které napekly 
a navařily, tak všem dárcům a sponzorům, 
kteří nás podpořili.  
Kolik návštěvníků piknik přilákal? Při-
šli i turisté?
Na propagaci jsme měli zoufale má-
lo času. A protože se ve stejný den večer 
na telčském zámku odehrávalo divadelní 
představení, pokračovali jsme v prodeji ob-
čerstvení až do pozdní noci. Díky tomu při-
šli další lidé nejen z Telče. U našich stánků 
se jich zastavilo ještě více, než jsme pů-
vodně čekali. Počet návštěvníků odhadu-
jeme za celý den a večer někde v rozmezí 
800–1000 lidí.
Během dopoledne návštěvnost postupně 

gradovala. Kolem 11. hodiny jsme již tu-
šili, že akce bude mít úspěch, protože se 
kolem našich stánků, zejména u palačinek, 
tvořily dlouhé fronty.
A teď to nejdůležitější – kolik peněz se dí-
ky pikniku podařilo pro Moravu získat?
Když jsme celou akci plánovali, počíta-
li jsme, že pokud se nám podaří na pomoc 
Moravě získat 10–20 tisíc Kč, bude to pro 
nás úspěch. Nakonec jsme pro postižené 
tornádem díky štědrosti všech zúčastně-
ných a šikovnosti našeho týmu získali ne-
skutečnou částku 160 tisíc Kč. A to je nád-
herný výsledek.
Přesuňme se z telčského parku přímo 
na Moravu. Vybrané peníze jste se roz-
hodli darovat jedné konkrétní rodině. 
Podle čeho jste ji zvolili?
Od samého počátku jsme plánovali pře-
dat výtěžek rodině z Moravské Nové Vsi. 
Osobně známe rodačku z Telče, která v té-
to postižené obci žije. Pomohla nám najít 
sedmičlennou rodinu, kterou tato katastro-
fa zasáhla opravdu kriticky. Jejich dům byl 
tornádem natolik poškozen, že statik musel 
nařídit jeho demolici.
Předání daru proběhlo přímo v Morav-
ské Nové Vsi, kam se za danou rodinou 
vydali někteří z pořadatelů pikniku. Mů-
žete nám tuto cestu popsat?
Do Moravské Nové Vsi jsme se vypravili 
čtyři dny po akci.  Před příjezdem do obce 
jsme absolvovali policejní kontrolu. Násled-
ky tornáda byly všude kolem nás a zmoc-
nil se nás pocit bezmoci. Pěšky jsme dora-
zili na místo, kde stálo torzo domu postižené 
rodiny, a bylo nám hned jasné, že zde je ja-
kákoli pomoc zcela namístě. Po vzájemném 
představení s rodinou jsme si vyslechli vy-
právění o všem, co se stalo. Kromě podě-
kování na místě nám ještě tentýž večer při-
šla zpráva pro všechny, kteří přispěli: „Byli 
jste úžasní. Moc vám všem v Telči děkuje-
me a budeme vás samozřejmě informovat 
o dalším vývoji. Děkujeme!“

Ivana Holcová

 Foto: Organizátoři pikniku

bylo přibližně o týden později převezení ví-
ce než osmdesáti kubíků řeziva do Morav-
ské Nové Vsi. Takové množství pokryje pět 
nových střech. 
Dobrovolní hasiči z Třeštice, profesionálo-
vé z telčské hasičské stanice a další dobro-
volníci, kteří se Kodysovi ozvali přes Fa-
cebook, téměř do poslední chvíle nevěděli, 
kam jejich pomoc bude směřovat. „Nejdří-
ve jsme sháněli materiál od Marcela Svobo-
dy z firmy Střechy Svoboda a syn, ten nás 
spojil s pokrývačem Václavem Poukarem 
z Nevcehle, který už byl tou dobou na místě, 
a nasměroval nás,“ nastínil Kodys přípravy 
na cestu. Sedm dobrovolníků nakonec vyra-
zilo do Hodonína k Základní škole U Červe-
ných domků. 
„Hodonín zasáhl spíš konec tornáda. Do-
my ještě stály, ale měly rozbitá okna a chy-

běly střechy. Všude kolem byly poláma-
né stromy,“ popsal Kodys prvotní pohled 
na poničené město, které podle něj dopadlo 
podstatně lépe než obce Hrušky či Morav-
ská Nová Ves.
Na střeše školy parta pracovala od ponděl-
ního rána do úterního pozdního odpoledne. 
Nedávno opravenou školu, jejíž rekonstruk-
ce stála 60 milionů korun, teď čekají dal-
ší opravy, které pravděpodobně budou stát 
třikrát tolik. „Nasazení místních bylo ob-
rovské. Zapojil se každý, kdo mohl, učitelé 
i žáci. Ti starší například dolovali kořeny 
popadaných stromů,“ přiblížil dění Kodys. 
Po návratu dobrovolníci řešili chybějící ma-
teriál. „Celé to vzešlo od mého bratra, Pav-
la Kodyse, který měl doma připravené dře-
vo na několik krovů a rozhodl se, že všechno 
pošle tam, kde je to nejvíce potřeba. Pak se 
přidal Rostislav Hemza z Nevcehle. Fun-
govalo to způsobem, když dá on, tak já ta-
ké,“ doplnil s úsměvem Kodys. Postupně se 
podle něj přidávali starostové i jednotlivci 
z okolních obcí, kteří chtěli darovat mate-
riál či přispět finančně. „Vše se pak svezlo 
do Mysliboře na pilu k panu Havlíkovi, od-
kud také dodávali latě. Ve středu se nalože-
ný kamion dvakrát otočil do Moravské Nové 
Vsi.“ dodal starosta Martin Kodys. 
Na sbírku řeziva přispěly tyto obce: Bate-
lov, Brno, Brusel, Dyjice, Dyjička, Dou-
pě, Mysliboř, Nevcehle, Růžená, Sedlejov, 
Stranné, Studnice, Telč, Třešť, Třeštice, Ur-
banov.

Marie Majdičová
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Stovka půlmaratonců 
podpořila Sdílení

Telčský domácí hospic Sdílení je už několik 
let spjatý s benefičními běhy, jejichž výtě-
žek putuje na provoz organizace. V sobotu 
10. července se také běželo pro Sdílení, ten-
tokrát ale trochu jinak. Na své si přišli mi-
lovníci dlouhých tratí, čekal je totiž rovnou 
půlmaraton. S myšlenkou uspořádat běžec-
ký závod přišel Martin Švec, který pro hos-
pic vloni v létě společně se svým bratrem 
Jakubem a strýcem Radomírem ujel na kole 
za den 555 kilometrů. I letos se akci rozhodl 
spojit s osobní výzvou a uběhnout sto kilo-
metrů za jediný den, což se mu v čase 12 ho-
din a 35 minut povedlo. 
Nebyl ale jediný, kdo se rozhodl tuto hranici 
pokořit. „Když Martin přišel s tím, že chce 
uspořádat běžecký závod, rozhodli jsme se 
ho v tom podpořit. Sestavili jsme svůj vlast-
ní tým, který odstartoval hned po půlmara-
toncích. Zdravotní sestřičky, pečovatelky, 
sociální pracovnice a dokonce i farář uběh-
li dohromady téměř stovku kilometrů,“ vy-
zdvihla výkony svých kolegů fundraiserka 
Sdílení Eva Švecová. 
O chvíli dříve než tým Sdílení, v deset ho-
din dopoledne, odstartovala stovka běžců, 

Divadelní prohlídky 
přilákaly na Roštejn 
téměř tisícovku lidí

O prvním červencovém víkendu se moh-
li návštěvníci Hradu Roštejna už počtvrté 
přenést do časů poloviny 14. století, doby, 
kdy hrad založil rod pánů z Hradce. Po tři 
dny se tam konaly divadelní prohlídky 
s názvem Se zlatou růží v erbu pod taktov-
kou třešťského Divadelního souboru Karla 
Čapka. Návštěvnost památky byla po tuto 
dobu jen o něco málo nižší než v loňském 
roce. 
Za tři dny soubor odehrál 44 prohlídek 
ze 45 plánovaných. Celkem na ně zavíta-
lo 970 lidí. „Je to velmi pěkná návštěvnost, 
zejména pokud vezmeme v potaz opatření, 
která provádění doprovázela, a horší do-
pravní dostupnost kvůli pracím na okolních 
silnicích,“ sdělila kastelánka hradu Kateři-
na Rozinková s tím, že pár volných míst se 
na prohlídkách našlo, ale pouze v okrajo-
vých, a tedy méně žádaných časech. 
„Moje postava se jmenuje madame Floren-
ce. Je to učitelka tance z Francie. Sice ne-
umí moc dobře česky, ale tančit naučí kaž-
dého, letos dokonce i jezevčíka,“ přiblížila 
dění na prohlídkách členka Divadelního 
souboru Karla Čapka Lucie Havlíčková. 
Divadelníci měli letos v plánu vytvořit no-
vý scénář, kvůli koronavirové pandemii by 
ale představení nestihli nazkoušet. „Každá 
prohlídka je jiná, záleží na skladbě návštěv-
nické skupinky. Co funguje u jedné, nemu-
sí fungovat u další. Letos se také aktivněji 
zapojili hradní průvodci, když na nás po-
slední den vymýšleli vtípky a zaměňovali 
některé rekvizity,“ popsala Havlíčková at-
mosféru na hradě. Podle ní příchozí oceňují 
nápad, kostýmy i početnost obsazení, které 
obvykle u tohoto typu prohlídek bývá nižší. 
Červencové sváteční dny se vyznačují vel-
kým zájmem návštěvníků o interiéry i exte-
riéry hradu. „Celkově byl za oba dny počet 
příchozích 1665, o rok dříve to bylo o ne-
celé dvě stovky více, ale tento nepatrný po-
kles opět způsobila povinnost nosit ochran-
né prostředky a podobně,“ shrnula čísla 
kastelánka. 

O prázdninách se na Roštejně uskuteč-
ní nejrůznější kulturní akce, na konci čer-
vence to byla Hradozámecká noc. Ve druhé 
polovině srpna mohou lidé zavítat na Den 
(nejen) rytířských her na předhradí v rámci 
projektu Vysočinou s Igráčkem. O den poz-
ději, 22. srpna, se na nádvoří sejdou milov-
níci jazzu, od dvou hodin odpoledne se bu-
de konat hudební událost Jazz na Roštejně. 

Marie Majdičová

jejichž cílem bylo zdolat hranici 21 kilomet-
rů. Kolem startovní brány se sešlo množství 
místních, kteří závodníkům fandili a dodá-
vali podporu na sedmikilometrovém okru-
hu v Lipkách. „Na trati panovala příjemná 
přátelská atmosféra, těšilo nás, že si běžci 
chválili organizaci akce i pěknou trasu. Při 
vyhlašování vítězů pak byla první ženská 
i mužská desítka mile překvapena hodnotný-
mi cenami od našich sponzorů,“ nastínila at-
mosféru závodu Švecová. 
Martin Švec svou výzvu zahájil ještě za tmy 
o páteční půlnoci. Aby mu kilometry ubý-
valy rychleji, pozval svého kamaráda z vy-
soké školy Bartoloměje Tomku, který běžel 
s ním. „Celou Telč jsme obkroužili zhruba 
jednou za hodinu, takže jsme fungovali jako 
taková noční hlídka. Nejvíc nás zaujala sku-
pina mužů, kteří se vesele bavili na jedné ze 
zahrádek kolem třetí hodiny ráno a pokou-
šeli se nasednout na kolo, to ale bylo nad 
jejich síly,“ popsal Martin zážitky z běhu 
nočním městem. „Chvíli jsme si pohrávali 
s myšlenkou si od nich to kolo vypůjčit, ale 
usoudili jsme, že by pak měli velký problém 
dojít domů,“ dodal s úsměvem. 
Průměrné tempo dvou ultramaratonců činilo 
7 minut a 37 sekund na kilometr, při běhu si 
čas krátili povídáním. „Mluvili jsme celých 
sto kilometrů. Jediné zakázané téma bylo ří-
kat, co koho bolí, a samozřejmě návrhy na to, 
to zabalit. Největší krize pak přišla mezi čty-
řicátým a šedesátým kilometrem, kdy nás za-
čala bolet kolena, ale do cíle bylo pořád ještě 
daleko,“ přiblížil Martin pocity běžců s tím, 
že jsou se svým výkonem velmi spokojení 
a nejvíce si užili atmosféru v cíli. Výzvu fi-
nančně podporovala společnost Albi. 
Na loňský výkon v cyklistickém sedle navá-
zal také Radomír Švec, který vyběhl v šest 
ráno, aby ve svých padesáti letech zdolal pa-
desát kilometrů, samozřejmě pod startovním 
číslem padesát. 
„Jsem nadšená, kolik lidí se rozhodlo pod-
pořit naši organizaci a kolik energie a úsi-
lí do toho vložili. Nešlo jen o organizátory, 
ale také o spoustu dobrovolníků. Ostatně 
za vše mluví výtěžek akce s částkou 160 520 
korun,“ zdůraznila Eva Švecová s tím, že 
výtěžek pomůže uhradit auto, které Sdílení 
nutně potřebuje do konce léta zakoupit pro 
nově nastupující zdravotní sestru. 
„Chtěl bych moc poděkovat všem kama-
rádům, dobrovolníkům, sponzorům a rodi-
ně, kteří společnými silami vytvořili pro nás 
závodníky nezapomenutelný sportovní zá-
žitek,“ poděkoval Martin Švec. Další výz-
vu zatím naplánovanou nemá. „Popravdě 
teď třetí den sotva chodím, takže myšlenky 
na další výkony nejsou, ale jak říkají mí ka-
marádi, stejně zase vymyslíš nějakou bláz-
novinu,“ směje se. 

Marie Majdičová

Ultramaratonci dobíhají do cíle 
Foto: Sdílení o. p. s.
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Sport
Fotbalový turnaj 
ve Zvolenovicích

V sobotu 10. 7. 2021 se ve Zvolenovicích 
uskutečnil tradiční fotbalový turnaj na pís-
kovém hřišti, kterého se zúčastnilo 8 týmů.
Favority turnaje, jehož historie sahá až 
do roku 2011, byli obhájci posledního roč-
níku z Telče pod názvem Pobřeží kocoviny 
a kluci z třešťské akademie jako Bulhaři.
Oproti předchozím ročníkům se tentokrát 
hrálo bez brankářů, pouze se třemi hrá-
či v poli. To se promítlo do vyššího počtu 
vstřelených branek, což si pochvalovali 
jak hráči, tak i diváci.
Ve 2 skupinách po 4 týmech byla vidět 
řada kvalitních kombinací, kliček i gólů, 
za které by se nestyděl ani náš reprezen-
tant Patrik Schick.
Domácí Zvolenovice musela ve skupině 
mrzet porážka 1:0 od sousedních Dyjic. 
Následně však ve vyřazovací části postup-
ně porazili favorizované Bulhary, mladíky 
ze Staré Říše, a ve finále se utkali proti ob-
hájcům titulu z Telče. Ti se do finále do-
stali přes Dyjici a Louskače Bolků složené 
převážně z telčských hokejistů, kteří nako-
nec skončili na 3. místě. Finále bylo v režii 
telčských fotbalistů, kteří podruhé mohli 
zvednout nad hlavou i putovní pohár.
Nejlepšími střelci turnaje se s 8 vstřelený-
mi brankami stali David Bartoň a Martin 
Petrů.
Turnaj se pyšnil i bohatým občerstvením. 
Děti si mohly dát palačinky, dospělí zase 
pečené maso se zlatavým mokem pohan-
ského boha Radegasta.
Hřiště ve Zvolenovicích přivítá ještě v so-
botu 21. 8. 2021 nohejbalové nadšence. 
Všichni jste srdečně zváni.
 
Výsledky fotbalového turnaje:
1. POBŘEŽÍ KOCOVINY
2. ZVOLENOVICE
3. LOUSKAČI BOLKŮ

Text + foto: Jiří Skála

Krasobruslařský 
klub Telč trénuje 
s Tomášem Vernerem

Našemu klubu se podařilo navázat úzkou 
spolupráci s Tomas Verner academy.
Tato spolupráce začala již v květnu, trénu-
jeme každou neděli  i o prázdninách, přede-
vším v Českých Budějovicích, dále v Jin-
dřichově Hradci a poslední prázdninový 
trénink bude u nás v Telči v neděli 29. 8. 
2021.
Krasobruslařský trénink bude probíhat 
od 8.00 – 9.30 hod. Další trénink na ledě 
od 11.30 – 13.00 hod. Mezitím nás na le-
dě vystřídají mladí hokejisté z Peter Pucher 
academy.
Bližší informace najdete na webových 
stránkách www.krasobruslenitelc.cz 
a na www.tomasverneracademy.com.
Přijďte se podívat na náš trénink s mistrem 
Evropy v krasobruslení.  

Sportu zdar! 
Petr Procházka

Jan Štokr při smeči ve finále 
Foto: David Falat

 Foto: Petr Procházka

Oldschoolák poprvé 
obhájen! O kvalitní 
volejbal nouze nebyla
Poslední červnovou sobotu se v Dyjici 
odehrál osmý ročník volejbalového turnaje 
smíšených družstev Oldschoolák. Ani ten-
to rok na tomto pravidelném sportovním 
svátku nechyběly volejbalové hvězdy svě-
tových rozměrů. Po napínavém finále na-
konec skončil putovní pohár v rukou vítězů 
z předešlého roku. Tým I Skvadra tedy ja-
ko první v historii turnaje své prvenství do-
kázal obhájit.
V Dyjici se opět udála sportovní událost, 
která každým rokem láká čím dál více spor-
tovních diváků. Za krásného slunečného po-
časí se na dvou kurtech, jednom s travnatým 
povrchem a druhém pokrytém vanovským 

pískem, utkaly volejbalové hvězdy i místní 
hráči. Turnaj, každoročně se vyznačující po-
hodovou atmosférou a přátelskou náladou, 
měl proto opět co nabídnout.
„Sešly se u nás znovu týmy složené ze jmen, 
která zaručují kvalitní volejbal. Navíc, díky 
celému pořadatelskému týmu, všechno kla-
pe, jak má,“ pochvaloval si situaci hlavní 
pořadatel Marek Brychta. Také on, jakožto 
hráč první ligy, měl svůj tým. Z jeho spo-
luhráčů nutno zmínit nahrávače VK Duk-
ly Liberec Jiřího Srba. Bohužel či naštěstí 
se tým Suluni do finále neprobojoval, skon-
čil na třetím místě a Brychta proto utkání 
o zlato mohl komentovat.
Jeho doprovodná slova tak rozesmívala jak 
diváky, tak hráče na hřišti. A že bylo co ko-
mentovat. Smeče, bloky a neuvěřitelné zá-
kroky v poli. Krátery, které po úderech jed-
něch z nejlepších hráčů českého volejbalu 
vznikaly, budou v Dyjici opravovat ještě 
dlouho. Tvrdá a lstivá podání brzdila snad 
jen vrchní páska sítě. Oldschoolák se totiž 
hraje podle starých pravidel, kdy páska při 
podání je chybou, podává se z vymezeného 
území a nesmí se hrát spodní polovinou těla.

Ve finále proti sobě tedy nastoupily týmy 
I Skvadra a Telč A. I Skvadra nabitá jmé-
ny jako Patrik Indra (VK ČEZ Karlovar-
sko, letošní mistr extraligy), Daniel Římal 
(Volejbal Brno) nebo Petra Indrová (Green 
State University) se utkala se zkušenějším 
týmem, za který nastoupil Jan Štokr či Pa-
vel Šlechta (TJ ČZU Praha).
Po napínavém finále nakonec zlato získa-
la I Skvadra. „Byl to skvělý volejbal. Vě-
řili jsme si na ně, ale nevyšlo to. Příští rok 
už bude náš,“ nevzdával se bojovnosti hráč 
Telče A Lukáš Dvořáček. Nutno zmínit 
krásné gesto, které skvěle vykresluje ce-
lý význam turnaje. Oldschoolák společně 
s volejbalovým klubem SK Telč darovaly 
příspěvek obcím zasaženým tornádem.
Fanoušek volejbalu, který nepřišel do Dy-
jice ani na jeden zápas, udělal chybu. Dal-
ší takovou možnost bude mít totiž až příští 
rok. Doufejme, že díry na hřišti udělají hrá-
či znovu. 

Filip Brychta
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Kulturní kalendář
Akce
30. 7. – 15 . 8. 
Prázdniny v Telči
Vícežánrový festival trvající 17 dní. Prázdni-
ny v Telči nejsou festival, ale způsob života! 
Koncerty, kocouří scény, nocturna, divadla, 
výstavy, pohádky, tvůrčí dílny…
www.prazdninyvtelci.cz

31. 7. – 1. 8., 7. – 8. 8., 14. – 15. 8.
Parní léto
Víkendové výletní jízdy parního vlaku na tra-
ti Kostelec, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice 
s doprovodným programem. Pořádá Společ-
nost telčské místní dráhy
www.facebook.com/muzeumlokalkyTelc/

20. – 21. 8. náměstí
Historické slavnosti Zachariáše z Hradce 
a Kateřiny z Valdštejna aneb Regionem 
Renesance
15 let od podpisu Memoranda Regionu Rene-
sance (Telč, Třešť, Dačice, Slavonice, Jemnice), 
495 let od narození Zachariáše z Hradce (1526)

28. 8. 9.00 – 15.00 náměstí
Farmářský a řemeslný trh
Pořadatelé pro vás připravili: mléčné výrobky 
a sýry, masné výrobky a uzeniny, med a me-
dovinu, víno, koření, bramborové spirálky, tr-
delník, bramborák, sadbu a sazenice, výrob-
ky z levandule, přírodní kosmetiku, proutěné 
zboží, drátování, keramiku, mýdla, šperky, 
kožedělné produkty, dětské oblečení,...
kontakt - tel.: 722 499 299
e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

Výstavy
1. 7. – 31. 8. knihovna Univerz. centra
Míla Doleželová a Jiří Mareš
Jedinečná díla obou umělců se vrací do Telče. 
Malé nahlédnutí do jejich tvorby k připravo-
vané výstavě ke 100. výročí narození malířky 
v roce 2022.

7. 7. – 8. 8. Univerzitní centrum
Dva životy, dvě kultury, dvě země
Řekové na českém území od 2. poloviny 20. 
století do současnosti
Vernisáž výstavy ve středu 7. 7. v 17.00 hod.

29. 7. – 10. 10. Galerie Hasičský dům
Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky 
na skleněných deskách
Výstava připomene Františka Vladimíra Foi-
ta jako výjimečného člověka, umělce, socha-
ře a cestovatele. 

Výstavy na židovském hřbitově
Otevřeno neděle–pátek: 10.00 – 18.00 hod., 
sobota 13.00 – 18.00 hod.

Uzávěrka příštího čísla
pondělí 16. srpna

Telčské listy 8/2021 – Periodický tisk územ-
ního samosprávného celku. Vydává měsíčně 
Město Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 
588 56 Telč, IČ: 00286745, tel. 567 112 411, 
567 112 406, 567 112 404, email: tl@telc.eu. 
Nevyžádané rukopisy se nevrací, redakce 
si vyhrazuje právo jejich krácení. Redakce: 
P. Mach, M. Majdičová, I. Jeníčková, I. Hol-
cová. MK ČR E 20681, 9. 3. 2012

31. 7. – 6. 8.
Jana Butzke + Silvie Milková: Situla arca-
num aneb Úvod do nové hermetiky (foto-
grafie, koláž, instalace)
7. – 13. 8.
Pavel Koch: To, co je za tím (obrazy, objekty)
14. – 20. 8.
Martin Findeis (obrazy, kresby)
4. 9.
Adam Parks / Timber Rattle & Heidi Hor-
náčková (music/sound & object/process per-
formance)

Panský dvůr
Centrum volnočasových aktivit
www.panskydvurtelc.cz, 
www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
30. 7. – 15. 8. Prázdniny v Telči
www.prazdninyvtelci.cz

24. 8. ve 21.00 Kino na kolečkách
Gump. Pes, který naučil lidi žít
Mobilní kino, www.kinonakoleckach.cz

Sport
1. – 7. 8.
Běh městem šťastných lásek
Benefiční sportovní happening na podporu 
domácího hospice Sdílení, o. p. s. Nezávodní 
běh je vhodný pro všechny generace. 
www.sdileni-telc.cz, www.behyprohospice.cz

Chovatelé
Z důvodu rekonstrukce Jihlavské ulice jsou 
do odvolání zrušeny výměnné trhy drobného 
zvířectva ZO Českého svazu chovatelů.

Věž sv. Ducha
Vyhlídková věž s interaktivní zábavně-nauč-
nou expozicí se zajímavými fakty z historie 
města. Věž je otevřena: úterý–neděle 10.00 – 
12.00, 13.00 – 17.00 hod.

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se za-
jímavými fakty z historie města. Rezervace 
po domluvě na Informačním centru, osobně, 
tel. 567 112 407, e-mailem: info@telc.eu

Římskokatolické
v sobotu 18.00 Matka Boží
v neděli 7.30 sv. Jakub
 9.00 sv. Jakub
 10.30 Matka Boží
neděle 15. 8 Slavnost Nanebevzetí 
  Panny Marie
 7.30 sv. Jakub
 9.00 Matka Boží
 10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Anna Uhlířová, Sedlejov
Šimon Hotový, Telč
Blahopřejeme novomanželům
Michal Delín, Jihlava
a Aneta Vítková, Jihlava
Marek Čáp, Praha
a Tereza Nováková, Brno
Vojtěch Hunal, Horní Cerekev
a Veronika Hulíková, Lidmaňka
Roman Krejčí, Jihlava
a Šárka Pádivá, Batelov
Ondřej Bílý, Dačice
a Kateřina Hejlová, Dačice
Jakub Svoboda, Jihlava
a Barbora Jurečková, Jihlava
Tadeáš Klimeš, Dyjička
a Nikola Aldorfová, Hodice
Jiří David, Třešť
a Jana Srogončíková, Jihlava
Jan Nechvátal, Prachatice
a Kateřina Bútorová, Prachatice
Lukáš Komín, Telč
a Markéta Nováková, Řípec
Libor Oršula, Málinec
a Michala Šimková, Telč
Radek Jansa, Horní Bolíkov
a Soňa Bohuslavová, Horní Bolíkov
Lukáš Vopálenský, Dušejov
a Alena Hlobeňová, Vyskytná
Pierre Henry, Jihlava-Popice
a Jana Smolíková, Jihlava-Popice
Opustili nás
Květa Kovářová, Nová Říše 90 let
Oldřich Šebesta, Staré Město 87 let
Alena Zouharová, Staré Město 81 let
Vlastimil Veselý, Radkov  84 let
Antonín Čalkovský  71 let
Hannelore Noháčková, Krahulčí 81 let
František Tománek, Krahulčí 78 let
Ing. Jaroslav Komárek, Staré Město 86 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u narozených 
dětí na základě písemného souhlasu obou rodičů, 
u sňatku na základě písemného souhlasu obou no-
vomanželů a u zemřelých podle úmrtního oznáme-
ní zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika
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Momentky z letní Telče a okolí

Mezi 19. – 22. srpnem se bude konat akce „Balóny nad Telčí“. Vzhledem k současné situaci 
v omezené podobě…                                                                                           Foto: Pavel Boček

Toto léto rozhodně není suché. Přírodě se daří…     Foto: Eliška Rodová

Nová hra „Do Telčského podzemí za pokla-
dem“ slaví velký úspěch     Foto: Eliška Rodová

Štěpnický rybník už zase brázdí lodičky                                                                                                                                      Foto: Eliška Rodová

Zámecký park v létě...                                               Foto: Eliška Rodová


