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ROČNÍK XXXIII

Příloha: 
Program Prázdnin v Telči 

a Parního léta

Půlmaratonci svým výkonem přispěli na nové auto pro Sdílení Více na str. 20

MÍLA DOLEŽELOVÁ
Výstava v Městské galerii Hasičský 

dům do 31. 12. 2022

Práce dětí ze ZUŠky poputují do Paříže. 
Na snímku vítězky D. Petrů a J. Svobodová 
(vpravo)                                   Více na str. 19

V Borovné vzniká samoobslužný bar Koryto
Více na str. 10

První mezinárodní turnaj v Asociačním kroketu v České republice pořádaný v Telči
Více na str. 22

Vnitřní prostory radnice jsou opraveny.
Přijďte se podívat.            Více  na str. 3 a 13
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89. schůze – 18. května
 - Rada města (dále RM), která v souladu 
s §102 odst. 2 písm. c) zák. 128/2000 Sb. 
o obcích rozhoduje ve věcech jediného spo-
lečníka společnosti Služby Telč, spol. s r. o., 
se seznámila s roční účetní závěrkou za rok 
2021 a na základě toho ji schválila.
 - RM, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) 
zák. 128/200 Sb. o obcích rozhoduje ve vě-
cech jediného společníka společnosti Služ-
by Telč, spol. s r. o., se seznámila s návrhem 
pokrytí ztráty z nerozděleného zisku z minu-
lých let a na základě toho jej schválila.
 - RM, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) 
zák. 128/2000 Sb. o obcích rozhoduje ve vě-
cech jediného společníka společnosti Statek 
Telč, spol. s r. o., se seznámila s roční účet-
ní závěrkou za rok 20121 a na základě toho 
ji schválila.
 - RM, která v souladu s §102 odst. 2 písm. c) 
zák. 128/200 Sb. o obcích rozhoduje ve vě-
cech jediného společníka společnosti Statek 
Telč, spol. s r. o., se seznámila s návrhem 
přerozdělení nerozděleného zisku z minu-
lých let a na základě toho jej schválila.
 - RM schválila pronájem bytu v lokalitě Ci-
helna Radkovská, č. p. 205 společnosti Služ-
by Telč, s. r. o.
 - RM schválila přípravu podkladů pro žádost 
o poskytnutí podpory z Integrovaného regio-
nálního operačního programu, Specifický cíl 
1.1 Využívání přínosů digitalizace pro obča-
ny, podniky, výzkumné organizace a veřej-
né orgány – Kybernetická bezpečnost. RM 
schválila rozpočtové opatření z rezervy měs-
ta ve výši 116 tis. Kč pro § 6171, pol. 5169 
na zajištění financování podkladů pro žádost 
o dotaci.
 - RM jmenovala předsedu a členy konkursní 
komise pro konkursní řízení na obsazení ve-
doucího pracovního místa ředitelky/ředitele 
Mateřské školy Telč, příspěvkové organiza-
ce, se sídlem Komenského 512, 588 56 Telč.
 - RM jmenovala na vedoucí pracovní mís-
to ředitelky Mateřské školy Telč, příspěv-
kové organizace, se sídlem Komenského 
512, 588 56 Telč, paní Bc. Jarmilu Horníko-
vou bez konkursního řízení na dobu určitou 
s účinností od 1. června 2022, do doby jme-
nování ředitelky/ředitele na základě vyhláše-
ného konkursního řízení.
 - RM schválila uzavření dodatku ke smlou-
vě o zajištění školního stravování pro děti 
z Ukrajiny s Gymnáziem Otokara Březiny 
a Střední odbornou školou Telč s účinností 
od 1. 6. 2022.
 - RM schválila uzavření dodatku ke smlou-
vě o zajištění školního stravování pro děti 
z Ukrajiny se Základní školou Telč, Masa-
rykova 141, příspěvkovou organizací s účin-
ností od 1. 6. 2022.

Z jednání rady města  - RM schválila Základní škole Telč, Masa-
rykova 141, příspěvkové organizaci, přijetí 
účelového daru ve výši 105 000 Kč od Nada-
ce THE KELLNER FAMILY, který je určen 
na podporu uprchlíků ve škole, a to konkrét-
ně na úhradu mzdových nákladů.
 - RM schválila podání žádosti na Krajský úřad 
Kraje Vysočina o provedení přezkoumání 
hospodaření města Telče za rok 2022.
 - RM vzala na vědomí předložený materiál 
o výsledcích veřejnosprávních kontrol za rok 
2021. RM schválila plán kontrol na rok 2022.
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
k provozovně Husqvarna v ulici Masaryko-
va, č. p. 99.
 - RM schválila rozpočtové opatření pro § 
3745/5169 ve výši 124 tis. Kč z § 6409 – 
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na za-
jištění financování provedení bezpečnostního 
řezu stromů ve sportovním areálu Tyršova.
 - RM na základě doporučení komise pro ote-
vírání a hodnocení nabídek rozhodla, že zho-
tovitelem akce „Rekonstrukce bytů v 1NP 
č. p. 137 ul. Slavatovská, Telč“, bude spo-
lečnost STARKON, a. s., Bohuslavice 10, 
588 56 Telč, IČ: 26227525. RM schválila 
uzavření smlouvy o dílo.
 - RM na základě doporučení komise pro ote-
vírání a hodnocení nabídek rozhodla, že zho-
tovitelem akce „Vodovodní řád – bytové do-
my v ul. Hradecká“, bude společnost VAS, 
a. s., Divize Jihlava, Žižkova 93, 586 29 Jih-
lava, IČ: 49455842. RM schválila uzavření 
smlouvy o dílo.
 - RM schválila uzavření Dohody o prodlouže-
ní smlouvy o umístění Technického zařízení 
a instalaci Systému určeného pro zpracování 
digitalizovaných fotografií a podpisů.

90. schůze – 1. června
 - RM schválila rozpočtové opatření z rezervy 
města – navýšení rozpočtu TIC o 90 000 Kč 
na předfinancování projektu na podporu 
TIC Telč a o 100 000 Kč na pokrytí nákla-
dů na zakoupení turistického a prezentační-
ho materiálu. 
 - RM schválila rozpočtové opatření z rezer-
vy města – navýšení rozpočtu odboru kultu-
ry o 350 000 Kč na předfinancování projektu 
„Bránou do města UNESCO – Telč 1992–
2022“ (§ 6409, pol. 5901/§ 3319, pol. 5xxx).
 - RM vzala na vědomí průběžnou zprávu 
o hospodaření příspěvkových organizací zři-
zovatele města Telče.
 - RM schválila předávací protokol mezi Měs-
tem Telč a Základní školou Telč, Masaryko-
va 141 v souvislosti s ukončením udržitel-
nosti projektů „Centrum odborné výuky ZŠ 
Masarykova“ a „Úprava sociálního zařízení 
ZŠ Masarykova“.
 - RM schválila zveřejnění záměru propachto-
vat část pozemku p. č. 6908/47 v obci a k. ú. 
Telč, díl č. 7, jehož součástí je p. č. st. 2629, 
v zahrádkářské osadě Markovo humno.

V současné době je na úřední desce uveřej-
něno oznámení o vyhlášení výběrového ří-
zení na pracovní místo na odboru rozvoje 
a územního plánování (zaměstnanec pro in-
vestiční činnost města). Lhůta pro podává-
ní přihlášek je u tohoto výběrového řízení 
stanovena do 15. 7. 2022 do 14 hod. Bliž-
ší podmínky a požadavky jsou uvedeny 
na úřední desce, která je přístupná i na in-
ternetových stránkách města na adrese 
http://www.telc.eu/uredni_deska

Mgr. Pavel Soukop, tajemník MěÚ

Výběrové řízení 
na nového zaměstnance

 - RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy na pronájem bývalého zimního stadio-
nu v ulici Hradecká k uspořádání hudebního 
festivalu ve dnech 1. 7. – 2. 7. 2022.
 - RM schválila uzavření smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti se společnos-
tí CETIN, a. s., v souvislosti se stavbou „FT-
Tx_SVS_TEJIH1_15802214_UR“ zatěžu-
jící pozemky města parc. č. 281/2, 281/3, 
281/7, 281/1, 281/6, 281/9, 281/5, 281/8 
v obci a k. ú. Telč.
 - RM schválila zrušení veřejné zakázky „Ad-
ministrativní budova MěÚ Telč – zřízení vý-
tahu“. RM schválila vyhlášení veřejné za-
kázky „Administrativní budova MěÚ Telč 
– zřízení výtahu“.
 - RM schválila rozpočtové opatření pro § 
3429/5171 ve výši 406 tis. Kč z § 6409 – 
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na za-
jištění financování oprav hřiště Nerudova.
 - RM schválila rozpočtové opatření pro § 
3111/5171 ve výši 500 tis. Kč z § 6409 – 
ostatní činnosti, pol. 5901 – Rezerva, na za-
jištění finančního krytí oprav topného systé-
mu MŠ Komenského.
 - RM schválila zveřejnění záměru uzavřít do-
datky ke stávajícím smlouvám o uzavření 
budoucí smlouvy kupní bytových jednotek 
v domě č. p. 617 Telč – Staré Město, ul. Rad-
kovská stojící na pozemku parc. č. st. 2261 
v obci a k. ú. Telč. RM schválila zveřejnění 
záměru prodeje bytových jednotek v domě 
č. p. 617 Telč – Staré Město, ul. Radkovská 
stojící na pozemku parc. č. st. 2261 zastavě-
ná plocha a nádvoří spoluvlastnických podí-
lů na pozemku parc. č. st. 2261 vše v obci 
a k. ú. Telč.
 - RM schválila SK Telč, z. s. finanční příspě-
vek ve výši 10 000 Kč na zajištění oslav 100 
let fotbalového oddílu.
 - RM schválila Post Bellum, z. ú., finanční pří-
spěvek ve výši 20 000 Kč na natáčení Pamětí 
národa v Telči.
 - RM schválila odkoupení hasičského vozidla 
od obce Mysletice za cenu 50 tisíc Kč.
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Starostovo okénko
Skutek roku 2021 se udál v Telči
Nesmírně mě potěšilo, že v anketě Kraje 
Vysočina Skutek roku 2021 v oblasti soci-
álně-zdravotní zvítězila paní Ing. Markéta 
Svobodová. Markéta by-
la jednou z hlavních or-
ganizátorek loňské letní 
dobročinné akce „Piknik 
v trávě pomáhá“. Akce 
byla snahou týmu dobro-
volníků s velkým a ote-
vřeným srdcem podat po-
mocnou ruku těm, kteří ji 
po úderu tornáda v létě 2021 na jižní Mora-
vě tolik potřebovali. Díky této úžasné akci 
se podařilo získat částku 160 tisíc Kč. Mar-
kétě a jejím přátelům opětovně srdečně dě-
kuji, jste skvělí! Rozhovor s Markétou vám 
přinesou srpnové Telčské listy.

Přijďte si prohlédnout radnici
Dne 1. června byl zahájen provoz v nově 
zrekonstruované telčské radnici. A protože 
v tento den slavíme Mezinárodní den dětí, 
byly prvními návštěvníky právě ony. Ver-
nisáží děl dětí z mateřských škol z Telče 
a okolních obcí jsme zahájili výstavu s ná-
zvem Co se děje v trávě. Výstava probíha-
la v prostorách radnice po celý měsíc čer-
ven. Na radnici jsem již přivítal i několik tříd 
žáků základních škol. Rekonstrukci radnice 
považuji za velmi zdařilou, oceňuji zpřístup-
nění mnoha nových prostor veřejnosti. Tím-
to si vás dovoluji pozvat na návštěvu a pro-
hlídku. Pevně věřím, že stejně jako mně se 
bude radnice líbit i vám.
Výročí střídá výročí
Léto přišlo do Telče a s ním i ohromné 
množství kulturních, sportovních a jiných 
akcí. V červnu jsme společně oslavili 100 let 
dechové hudby v Telči, 170 let od založení 
Gymnázia Otokara Březiny a 100. výročí 

vzniku odborného školství v Telči. S dvou-
letým zpožděním způsobeným covidem 
proběhly oslavy 100 let od založení fotba-
lového oddílu SK Telč. Všechna tato jubi-
lea dokazují jedno – v Telči vždy žili a ži-
jí občané, kteří kromě starostí o sebe a svoji 
rodinu věnovali a věnují svůj čas druhým. 
Děkuji tedy nejenom organizátorům všech 
výročních akcí, ale i všem těm, kteří cokoli 
pro nás či pro naše děti v Telči dělali a dělají. 
Nemohu opomenout zmínit „Noc kostelů“. 
Ať už pasivně jako divák, nebo aktivně ja-
ko člen pěveckého sboru Smetana, jsem si to 
moc užil. A bylo nás takových hodně. Vřelé 
poděkování si zaslouží jak organizátoři, tak 
i vystupující. Již se těším na příští rok!
Městská policie
Jsem moc rád, že městská policie bude mít 
od července dva členy. Vím, že někteří z vás 
jste na našeho městského policistu nazlobe-
ní a někdy mu to dáváte velmi hlasitě naje-
vo. Toto považuji za absolutně nepřijatelné. 
Dělá svoji práci a dbá na dodržování záko-
na, pravidel, nařízení či vyhlášek. Proto byl 
pro tuto práci přijat. Velmi prosím o to, aby-
chom se k našim městským policistům cho-
vali slušně. Jsou zde pro naše bezpečí a vy-
žadují dodržování vyhlášek a nařízení, které 
jsme si v Telči sami zavedli. Ostatně i odha-
lení dvou pachatelů černých skládek samo 
o sobě dokazuje, že městská policie funguje 
výborně.
Stavíme a rekonstruujeme
O probíhajících a plánovaných stavbách vás 
pravidelně na jiném místě Telčských listů 
informuje vedoucí Odboru rozvoje a územ-
ního plánování pan Bc. Vladimír Švec. Mám 
velikou radost, že všechny akce probíha-
jí dle domluveného harmonogramu. Lávka 
pro cyklisty pod mostem v ulici Batelovská 
se už „klube“, s počátkem prázdnin by mě-
lo být k dispozici parkoviště na ulici Svato- 
anenská. Jistě jste si všimli i zbourání ob-
jektu polorozpadlé vrátnice bývalého Mo-
torpalu. Prostranství prozatímně upravíme 
a v budoucnu celou ulici zrekonstruuje-
me. Vlastníci nových parcel v lokalitě „Da-
čická“ jistě netrpělivě očekávají dokonče-
ní prací na místních komunikacích – i zde 
se pracuje dle plánu. Cyklisté se určitě tě-
ší na dokončení stezky z Telče do Volevčic.
Nejistota
Zatím se tedy práce daří, vrásky mi ale tro-
chu dělá budoucnost. Těch otázek, na které 
budeme muset najít odpověď, se objevuje 
čím dál více. A jsou to otázky, které musí-
te řešit i vy – občané: Kolik budeme platit 
za elektrickou energii a za plyn? Najdeme 
spolehlivou stavební firmu, která nám toto či 
ono postaví nebo zrekonstruuje? Vejdeme se 
do plánovaného rozpočtu? Bude k dispozici 
materiál? Jak víte, při stavbách se neobejde-
me bez dotací a úspěšnost Telče v jejich zís-

kávání je díky výborně připraveným projek-
tům skvělá. To však nic nemění na tom, že 
finanční spoluúčast města je stále nutná. Je 
těžké (nebojím se říci, že nemožné) prediko-
vat, jak se bude situace ve světě, v Evropě, 
v České republice nadále vyvíjet. Mohu vás 
však ubezpečit, že vedení města bude k in-
vesticím a rozpočtu přistupovat nadále zod-
povědně a s největší obezřetností.
Prázdniny
Vždy, když začínají letní prázdniny, si uvě-
domuji, že máme první polovinu roku za se-
bou. Hlavou mi proběhne, co všechno se 
za těch šest měsíců stalo, co jsme zvládli 
a co nás ještě čeká – doma v rodině, ve měs-
tě. První polovina roku 2022 nebyla vůbec 
jednoduchá a udály se věci, o kterých by-
chom dříve nikdy neřekli, že se vůbec mo-
hou stát. Opustili nás lidé, kteří s námi vloni 
v létě ještě byli. Pojďme si ale všichni užít 
naše zasloužené volno, ať už v Telči, nebo 
jinde. Já s rodinou budu opět většinu léta 
trávit v Telči. Těším se na společná setká-
ní na náměstí či v jiných místech. Školáci 
a školačky, studenti a studentky, milí obča-
né, přeji vám všem krásné prázdniny!

Vladimír Brtník

Na začátku léta se s vámi chceme ohléd-
nout za Klíčením, které proběhlo v sobotu 
28. května. Židličky a stolečky na náměstí 
Zachariáše z Hradce dobře posloužily své-
mu účelu a na pikniku na hrázi Štěpnického 
rybníka se skoro všechno snědlo. Podvečerní 
otevřená debata v mázhausu Základní umě-
lecké školy byla skvělou tečkou za celým od-
polednem.
Diskuse se zúčastnili starosta Telče Vladimír 
Brtník, zakladatelka spolku Na Větvi Lucie 
Váchová, ředitel Univerzitního centra Masa-
rykovy Univerzity a koordinátor účelových 
pracovišť sdružených do Kulturního centra 
MU Jaroslav Makovec, památkářka a vyso-
koškolská pedagožka Martina Indrová a ar-
chitektka Jana Hořická.
Díky všem, kteří se s námi bavili, organizační 
tým Spolu v Telči www.spoluvtelci.cz

Děkujeme všem, kteří přišli 
na Klíčení v Telči!

Markéta Svobodová           Foto: Vladimír Brtník
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Jak to vidíme my 
Léto je konečně tady! V posledních měsí-
cích čelíme nejrůznějším výzvám, které nej-
sou úplně jednoduché, a mnoho z nás hledí 
do budoucnosti s obavami či usilovně pře-
mýšlí, jak se asi budou věci vyvíjet. Co po-
třebujeme nejvíc, je víra a odhodlání, že se 
nakonec podaří vše zvládnout a také nabrat 
síly. Přejeme proto všem zklidnění, odpoči-
nek, příjemné dovolené a školákům a stu-
dentům zasloužené prázdniny.  
Anketa a program
Děkujeme všem, kdo vyplnili Anketu spo-
kojenosti občanů města Telče 2022. Na za-
stupitelském klubu pro veřejnost 23. 6. jsme 
prezentovali její výsledky a zmíníme je 
i v příštím čísle TL. V současné době pra-
cujeme na volebním programu pro zářijové 
komunální volby – pokud byste se chtěli za-
pojit do našeho týmu nebo jen sdělit podně-
ty a připomínky, neváhejte nás kontaktovat.
Stavební úřad v Telči zachráněn
Novela stavebního zákona připravovaná mi-
nistrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem 
by měla být schválena už během letošního 
roku. Zachová minimálně 371 stavebních 
úřadů oproti původnímu návrhu ANO, kte-
rý měl drtivou většinu úřadů (včetně toho 
v Telči) zrušit a ponechat jen krajské. I na-
dále ale ctí model „jeden úřad – jedno ří-
zení – jedno razítko“, dodržuje dostupnost 
stavebních úřadů v regionech a zachovává 
specializovaný stavební úřad, který bude mít 
na starost velké stavební projekty v energe-
tice či dopravě. 
Kraj Vysočina v říjnu loňského roku přijal 
usnesení, aby prvoinstanční (základní) sta-
vební úřady byly pro území Kraje Vysoči-
na zachovány nejméně na úrovni všech ob-
cí s rozšířenou působností (obce III. typu) 
a všech obcí s pověřeným obecním úřadem 
(obce II. typu), aby byla přísně dodržována 
územní skladebnost se správními obvody 
obcí s rozšířenou působností a obcí s pově-
řeným obecním úřadem (i s ohledem na za-
jišťování dopravní obslužnosti území) a aby 
Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 
k naplnění těchto požadavků odpovídající 
návrh legislativní změny. Věřím, že se tak 
stane co nejdříve, a bude tak zachráněn sta-
vební úřad nejen v Telči.

Hana Hajnová
Překvapení v kopřivách
Jak už jsme zde dříve psali, vždy v dubnu 
pravidelně uklízíme na Oslednicích a v oko-
lí židovského hřbitova. A právě pod hřbito-
vem každoročně odstraňujeme velké množ-
ství odpadu z černé skládky. Za několik let, 
co se lokalitě věnujeme, zde mezi stromy 
a křovinami přibylo několik metrů naveze-

ného materiálu. Nepomohl ani odvoz, kte-
rý před lety provedly Služby Telč, a původní 
proláklina je tak již minulostí. Když se zde 
letos, asi měsíc po úklidu, objevil další od-
pad, došla nám trpělivost.
S ředitelem společnosti OHR a se stráž-
níkem městské policie jsme se domluvili 
na častějších kontrolách a zvýšeném dohle-
du dané lokality. Nedlouho poté sem se sta-
vebním odpadem smíseným s hlínou zamířil 
další nepořádník. Tentokrát byl však iden-
tifikován díky spolupráci s MP Telč, která 
věc řešila v součinnosti s Policií ČR. Pacha-
tel byl zjištěn a k vyvezení odpadu se při-
znal. Věc skončila blokovou pokutou a pou-
čením pachatele o možnosti vyvážet odpad 
do sběrného dvora. Po tomto činu byla v lo-
kalitě umístěna informační cedule s nápi-
sem „Zákaz skládky“. Budiž toto poruše-
ní zákona ponaučením pro všechny, kdo by 
chtěli odpad, který sami vyprodukovali, od-
hazovat na cizí pozemky. To opravdu není 
fér a dříve nebo později bude takové jedná-
ní odhaleno.
Prosím, nepřidělávejme druhým práci a so-
bě problémy – zvlášť když můžeme snad-
no a zdarma předávat odpad do Sběrného 
dvora v areálu Služeb Telč na Radkovské. 
Mají otevřeno od 6 do 18 hod. v pracovní 
dny a v sobotu od 8 do 11:30 hod. Kromě 
recyklovatelného a nebezpečného odpadu 
zde můžete ukládat třeba i pneumatiky a sta-
vební sutě (do 400 kg na rok pro číslo popis-
né bezplatně). Více informací na www.slu-
zbytelc.cz/sluzby-mestu/sberovy-dvur

Noc kostelů
10. červen přinesl po covidové odmlce opět 
bohatý program telčské Noci kostelů. Zú-
častnil jsem se zajímavé odpolední pro-
cházky po kostelích Jména Ježíš, sv. Anny 
a Matky Boží s výkladem k sochám a ob-
razům světců, symbolice a dalším zajíma-
vostem. Nevynechali jsme ani varhany, kte-
ré jsme si mohli i poslechnout. Zaujalo mne, 
jak jezuitský odkaz prostupuje nejen kos-
tel Jména Ježíš, ale i další telčské barokní 
skvosty. Vždy mě baví výstup na věž sv. Ja-
kuba a ještě více pohled na světla noční Tel-
če z ochozu. Každý, kdo zdolával schody, 
tentokrát nemohl minout zdařilou výstavu 
„Hnízdění“ – práce žáků výtvarného obo-
ru ZUŠ s ptačí tématikou. Tuto noc se toho 
dělo tolik, že nebylo možné navštívit a vidět 

Společně pro Telč – Piráti a Zelení

Bylo, je a bude
Místostarosta informuje

Přijměte přání krásně prožitých letních dnů 
nejenom v daleké či blízké cizině, ale i dnů 
prožitých na těch všech kulturních a spor-
tovních akcích v Telči a blízkém okolí. Užij-
te si je.

V prvním vydání TL v letošním roce jsem 
vás informoval o dvou nových záležitostech 
podpořených z rozpočtu města.
PAR (Participativní rozpočet) zpracovává-
me a došlo k posunutí termínu z důvodu po-
dobné akce probíhající zde v Telči. Ta je sice 
bez finančního plnění města, ale veškeré in-
formace byly předávány a publikovány pro-
střednictvím Mobilního rozhlasu, a proto 
jsme nechtěli, aby došlo k záměně projektů 
a k případným nejasnostem.
Druhá záležitost, která je spolufinancova-
ná městem, se již rozběhla. Je to Střednědo-
bý plán soc. služeb ORP Telč. Již proběhla 
první schůzka jak řídící, tak pracovní skupi-
ny. Paní Foldynová z Centra pro vědu a vý-
zkum, z. u. ACCENDO nás seznámila s plá-
nováním sociálních služeb, kdy je zapotřebí 
spolupráce všech dotčených subjektů a sku-
pin současně s širokou veřejností, úřadů prá-
ce nebo zaměstnavatelů.
Výsledkem plánovaného procesu je plán ne-
boli promyšlený návrh postupu pro zajištění 
sociálních služeb v dané lokalitě. Proto jsem 
rád, že se nám podařilo sestavit pracovní 
skupinu v rámci ORP Telč napříč všemi po-
skytovateli těchto služeb, a tak v analytic-
ké části se dotýkáme charakteristiky našeho 
města a územního správního obvodu.

Pavel Komín

Plán rozvoje sociál-
ních služeb

vše. Vrcholem večera tak byl pro mne Spo-
lečný koncert sboru Santini a scholy z Tel-
če v zajímavém rockovém aranžmá. Díky 
všem, kdo se na uspořádání Noci kostelů 
podíleli! Stálo to za to.

Jiří Pykal

Mapa administrativního členění SO ORP Telč
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Krádež nafty
Policisté prověřují případ krádeže nafty, 
ke kterému došlo v obci Krasonice. V no-
ci z pátku 13. května na sobotu pacha-
tel vnikl na oplocený pozemek a odcizil 
pohonné hmoty z nádrží zaparkovaných 
traktorů. Naftu odcizil také z čerpací sta-
nice. Pachatel způsobil škodu přes dva-
cet tisíc korun. Policisté provedli ohle-
dání, zadokumentování a šetření. Úkony 
trestního řízení jsou zahájeny pro pode-
zření ze spáchání trestného činu krádeže. 
Po pachateli policisté pátrají. 
Střet vozidel
V neděli 15. května jela před čtvrtou ho-
dinou odpoledne řidička vozidla Ško-
da Octavia ve směru z Telče na Třešť. 
Na křižovatce odbočovala vlevo na uli-
ci Roštýn a došlo ke střetu s automobi-
lem Kia, které jelo v tu dobu za ní v le-
vém jízdním pruhu. Kia byla po nárazu 
odhozena na svodidla a vozidlo se pře-
vrátilo na střechu. Při dopravní nehodě 
utrpěl řidič automobilu Kia vážné zraně-
ní a byl zdravotnickou záchrannou služ-
bou převezen do jihlavské nemocnice. 
Při dechových zkouškách policisté u ři-
dičů požití alkoholu vyloučili. Místo do-
pravní nehody ohledali, zadokumento-
vali a provedli šetření. Škoda, která při 
nehodě vznikla, byla předběžně vyčísle-
na na 280 tisíc korun. Dopravní nehodu 
policisté prověřují.
Řidič se při havárii vážně zranil
V pondělí 16. května havaroval v katas-
tru obce Černíč dvaačtyřicetiletý řidič 
vozidla, který se při nehodě vážně zra-
nil. Kolem půl šesté ráno jel s automo-
bilem Škoda Felicia ve směru od Telče, 
přejel do protisměru, následně vyjel mi-
mo komunikaci a narazil do betonového 
mostku. Po nárazu se vozidlo přetočilo 
a dopadlo na střechu do příkopu. Řidič 
byl s podezřením na těžké zranění zdra-
votnickou záchrannou službou převezen 
do jihlavské nemocnice. Místo dopravní 
nehody policisté ohledali, zadokumento-
vali a provedli šetření. Škoda, která při 
nehodě vznikla, byla předběžně vyčísle-
na na pětadvacet tisíc korun. Dopravní 
nehodu policisté prověřují.
Opilého muže policisté zajistili
V pátek 20. května přijali policisté před 
půlnocí oznámení o opilém muži, který 
v Telči obtěžoval hosty zábavního pod-
niku a domáhal se vstupu. Policisté zjis-
tili, že se jedná o pětatřicetiletého muže. 
Nebyl schopen samostatné chůze a sro-
zumitelné komunikace. Policisté mu-
že zajistili a odvezli ho na protialkohol-
ní záchytnou stanici k vystřízlivění. Při 

Policie ČR Telč informuje dechové zkoušce mu byla naměřena hod-
nota 2,39 promile alkoholu. Muž je po-
dezřelý ze spáchání přestupku proti ve-
řejnému pořádku.
Policisté vypátrali hledaného muže
V pondělí 23. května vypátrali policis-
té v Telči muže, po kterém bylo vyhlá-
šeno celostátní pátrání. Po čtvrté hodině 
odpoledne kontrolovali v lokalitě vlako-
vého nádraží muže a zjistili, že se jedná 
o šestatřicetiletého hledaného muže. Byl 
na něho na začátku května vydán soudem 
příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí 
svobody. Muž byl opilý, policisté mu při 
dechové zkoušce naměřili hodnotu 3,92 
promile alkoholu. Muže odvezli na proti-
alkoholní záchytnou stanici a po vystříz-
livění ho eskortovali do brněnské vězni-
ce. Vzhledem k tomu, že uložený trest 
bez závažného důvodu sám nenastoupil, 
dopustil se trestného činu maření výkonu 
úředního rozhodnutí. 
Poškození vozidla
Policisté pátrají po pachateli, který v ob-
ci Kostelní Myslová poškodil zaparko-
vaný autobus. Na konci května poškodil 
čelní sklo odstaveného autobusu, a způ-
sobil tak škodu za necelých sto tisíc ko-
run. Policisté provedli ohledání, zado-
kumentování a šetření. Úkony trestního 
řízení jsou zahájeny pro podezření ze 
spáchání trestného činu poškození cizí 
věci. Případ policisté prověřují a po pa-
chateli pátrají. 
Opilý řidič poškodil bránu
V neděli 12. června přijali policisté po tře-
tí hodině ráno oznámení o řidiči, který 
úmyslně prorazil bránu uzavřeného are-
álu ubytovacího zařízení a odjel směrem 
na nedalekou Telč. Policisté zjistili veš-
keré dostupné informace a začali po de-
větadvacetiletém řidiči v lokalitě pátrat. 
V krátké době automobil Škoda nalezli 
v lokalitě ulice Slavatovská, Řidič vozi-
dla byl zjevně opilý, při dechové zkoušce 
mu policisté naměřili hodnotu 1,17 pro-
mile alkoholu. Opakované zkoušky u ně-
ho ukázaly hodnoty ještě vyšší. Policisté 
muže zajistili a odvezli ho na protialko-
holní záchytnou stanici k vystřízlivění. 
Muži zadrželi řidičský průkaz. Policis-
té provedli ohledání, zadokumentová-
ní místa činu a šetření. Zjistili, že kromě 
brány došlo ke škodě ještě na okapovém 
svodu a části fasády domu. Na poškozené 
bráně vznikla předběžně vyčíslená škoda 
za osmdesát tisíc korun. Policisté zaháji-
li úkony trestního řízení pro podezření ze 
spáchání dvou trestných činů, a to ohro-
žení pod vlivem návykové látky a poško-
zení cizí věci. Případ dále prověřují.

npor. Radomír Špringer
Vedoucí obvodního oddělení

Inspirace 
z České 
inspirace 
HRADEC KRÁLOVÉ
30. 7. – Summer Night Food Festival
od 17:00 do 24:00 hod. 
Druhý ročník úspěšného a unikátního pro-
jektu večerního festivalu jídla a pití v Žiž-
kových sadech, které se rozsvítí více jak 
kilometrem světelných řetězů. 
CHEB
22.–23. 7. - Letní bláznění v Krajince
Představení nového divadla a cirkusu, po-
uliční vystoupení a workshopy.
JINDŘICHŮV HRADEC
1.–2. 7. – Jindřichohradecká činohra
Veselé paničky windsorské – komedie 
Williama Shakespeara se odehraje pod ši-
rým nebem na III. nádvoří státního hradu 
a zámku v Jindřichově Hradci.
KUTNÁ HORA
8.–10. 7. – Oldstars on the road: Kut-
ná Hora 
Prostory bývalého pivovaru v Sedlci ožijí 
studentským divadlem! Umělecká skupina 
OLDstars představí svůj nejnovější reper-
toár. Těšit se můžete na divadelní maraton 
tří desítek inscenací. Pro diváky bude při-
praveno stanové městečko s kompletním 
sociálním zázemím i stravovací služby.
LITOMYŠL
1. 7. – 26. 8. – Toulovcovy prázdninové 
pátky – 24. ročník
Každý pátek pohádka a koncert na Tou-
lovcově náměstí.
POLIČKA
22.–23. 7. – Colour Meeting Polička
Oblíbený multikulturní festival v jedineč-
ném prostředí poličského parku u hradeb. 
Hudba, dětská divadla, výstavy, domácí 
kuchyně, čajovna.
TELČ
29. 7. – 14. 8. – Prázdniny v Telči a Par-
ní léto
Koncerty, kocouří scény, pohádky, diva-
dla, výstavy. Jízdy parním vlakem. Závo-
dy dračích lodí.
TŘEBOŇ
22.–23. 7. – Historické slavnosti Jaku-
ba Krčína
Historicky laděný program, koncerty, ře-
meslný trh, kostýmované průvody v cen-
tru města, závěrečný ohňostroj nad rybní-
kem Svět.
Bližší informace a  mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz



str. 6 TL 7/2022

VOLBY 2022
Volby do zastupitelstev 
obcí a 1/3 Senátu PČR
Prezident vyhlásil volby do zastupitelstev ob-
cí a 1/3 Senátu PČR v termínu 23. a 24. září 
2022, (příp. II. kolo voleb do 1/3 Senátu PČR 
se uskuteční 30. září a 1. října 2022).
Kandidátní listiny pro volby do zastupitel-
stev obcí se podávají nejpozději do úterý 19. 
července 2022 do 16 hodin místně příslušné-
mu registračnímu úřadu, kterým je pro volby 
v obci Nová Říše Úřad městyse Nová Říše, 
pro ostatní obce ORP Telč Městský úřad Telč 
– odbor vnitřních věcí – pracoviště Na Sád-
kách čp. 453, 588 56 Telč.

Zápis do dodatku ke stá-
lému seznamu voličů pro 
volby do zastupitelstva 
města Telče
Voličem do zastupitelstva města Telče může 
být také státní občan jiného členského státu 
EU, který v den voleb dosáhl věku nejméně 
18 let, je v den voleb na území města Tel-
če přihlášen k trvalému pobytu a jemuž prá-
vo volit přiznává mezinárodní úmluva, kte-
rou je Česká republika vázána a která byla 
vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. 
V současné době je takovou mezinárodní 
úmluvou „Smlouva o přistoupení České re-
publiky k Evropské unii“. Občané členských 
států Evropské unie, kteří splňují podmínky 
pro přiznání volebního práva, mohou, pokud 
požádali o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů MěÚ Telč (odbor vnitřních věcí – ohla-
šovnu evidence obyvatel, Telč – Na Sádkách 
čp. 453), hlasovat ve volbách do zastupitelstva 
města Telče ve dnech 23. a 24. září 2022. Vzor 
žádosti o zápis do dodatku stálého seznamu 
voličů je k dispozici na výše uvedeném pra-
covišti MěÚ Telč, příp. ke stažení na webo-
vých stránkách města. Zápis do dodatku stálé-
ho seznamu voličů opravňuje státního občana 
jiného státu za splnění zákonných podmínek 
hlasovat ve volbách do zastupitelstva města 
Telče, nikoliv ve volbách do 1/3 Senátu PČR, 
kterých se aktivně mohou účastnit pouze voli-
či se státním občanstvím ČR.

Voličské průkazy pro 
volby do 1/3 Senátu PČR
Volič, zapsaný v seznamu voličů pro volby 
do Senátu PČR vedeném MěÚ Telč, který 
nebude moci volit ve volebním okrsku, pro 
který je tento seznam veden, může požádat 

28. ročník 
Music Academy Telč
Česko-francouzská akademie Telč, o. p. s., 
pořádá již 28. ročník Music Academy Telč 
(dříve Francouzsko-české hudební akade-
mie).
Účast z řady profesorů přijal opět fenomenál-
ní violoncellista Jerome Pernoo. Díky němu 
má letošní cellová třída znovu vysoký počet 
přihlášených studentů, a to 9. Výuku na dal-

o vydání voličského průkazu MěÚ Telč – 
ohlašovnu evidence obyvatel – Na Sádkách 
čp. 453, (a to písemně nejpozději do 16. zá-
ří 2022 nebo osobně do 21. září 2022 do 16 
hod). Vzor žádosti o vydání voličského prů-
kazu pro volby do Senátu PČR je k dispozici 
na výše uvedeném pracovišti MěÚ Telč, příp. 
ke stažení na webových stránkách města.
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech 
voleb k hlasování do Senátu PČR v jakémko-
liv volebním okrsku spadajícím do volebního 
obvodu č. 52, tj. celý okres Jihlava, východ-
ní část okresu Jindřichův Hradec, ohraniče-
ná na západě obcemi Kostelní Vydří, Dači-
ce, Peč, Cizkrajov, Slavonice, Staré Město 
pod Landštejnem (aktuální výčet obcí spada-
jících do volebního obvodu č. 52 je zveřej-
něn na webových stránkách města). Držitel 
voličského průkazu může v jiném volebním 
okrsku hlasovat pouze ve volbách do Sená-
tu PČR, nikoliv do zastupitelstev obcí, kde je 
právo volit striktně vázáno na místo evidova-
ného trvalého pobytu voliče.
Více důležitých informací a pokynů pro voli-
če i kandidáty (včetně vzorů kandidátních lis-
tin, prohlášení kandidáta, petice atd) nalezne-
te na webových stránkách města Telče v sekci 
„Volby do zastupitelstev obcí a Senátu“. 

Jana Matoušková

Kotlíkové dotace v Kraji 
Vysočina pro nízkopříj- 
mové domácnosti
Krajský úřad Kraje Vysočina pořádá v Telči 
informační seminář pro žadatele o kotlíkové 
dotace, a to dne 12. 7. 2022 od 16.00 do 18.00 
hodin, místo konání semináře je nám. Zachari-
áše z Hradce 10, Telč (Radnice, Obřadní síň). 
Termín vyhlášení výzvy je: 21. 6. 2022. Pří-
jem žádostí bude probíhat od 1. 8. 2022 do 31. 
8. 2022. Více informací naleznete na interne-
tových stránkách Kraje Vysočina: www.kr-
-vysocina.cz/kotliky. Případné dotazy můžete 
směřovat na kotlíkovou linku: 564 602 888 
nebo na email: kotliky@kr-vysocina.cz.

Pavlína Kretová, MěÚ Telč, 
odbor životního prostředí

ší nástroje zajistí nově další světové špičky 
Nick Deutsch  (hoboj) a Kerry Turner (lesní 
roh) a doplní je již zavedení vynikající pro-
fesoři Stéphane Réty (flétna), Pavel Fischer 
(housle) a Vladimír Bukač (viola). Celkový 
počet studentů se zatím odhaduje kolem 40. 
Zúčastnit se rozhodli i studenti ze zahraničí 
(Španělska, Francie, Kypru, Austrálie, Itálie, 
Lucemburska, Japonska, Polska apod.)
Studenti již tradičně vystoupí poprvé veřej-
ně v rámci Venkovního koncertu na nádvo-
ří UC dne 11. 7. 2022 od 19:30 hodin. No-
vinkou minulého ročníku byl cross-overový 
koncert profesionálního souboru Bardolino, 
jehož členem je lektor houslí Music Acade-
my Telč – Pavel Fischer. Na tento koncert se 
akademie rozhodla pro velký úspěch navá-
zat, a uvede proto tentokrát Duo Jedlinský – 
Fischer v prostorách NPÚ 12. 7. 2022 v 19 
hodin. Hosté se mohou těšit na unikátní spo-
jení houslí a akordeonu.
Pro velký ohlas studentů letos opět proběh-
ne také vernisáž hudebních nástrojů v prosto-
rách knihovny Univerzitního centra. Studen-
ti si budou moci vyzkoušet několik nástrojů, 
smyčců a celkově se dozvědět více zajíma-
vostí ohledně stavby smyčcových nástrojů. 
Studenti si po vyzkoušení budou moci ná-
stroje i zakoupit či zapůjčit na určitou dobu 
k používání.  Tato akce proběhne 14. červen-
ce 2022 odpoledne. 
Novinkou 28. ročníku je navázání spolupráce 
s Jihočeským krajem, kterou zpečetí koncert 
studentů v nádherných prostorách Zámku 
Stráž nad Nežárkou 16. 7. 2022 od 19 hodin.
Letošní Gala koncert profesorů se uskuteč-
ní v horním sále Panského dvora 15. 7. 2022 
od 19 hodin. Po něm jako obvykle bude násle-
dovat raut v Univerzitním centru Telč. Hudba 
se také znovu vrátí do Opatství v Nové Říši, 
kde se o dva dny později uskuteční závěreč-
ný koncert účastníků akademie od 17 hodin. 

Program:

11. 7.  19:30 Univerzitní centrum Telč
Koncert na nádvoří

12. 7.  19:00  Národní památkový ústav Telč
Duo Jedlinský – Fischer

13. 7.  19:00 Muzeum Vysočiny Třebíč
Koncert studentů (vstupné 70 Kč)

15. 7.  19:00 Panský dvůr Telč
Gala koncert lektorů

16. 7.  19:00    Zámek Stráž nad Nežárkou
Koncert studentů

17. 7.  19:00 Opatství Nová Říše
Koncert studentů

Dle TZ
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Zemřela Dagmar Steinová
4. června zemřela v Praze Dagmar Steino-
vá. Jen nemálo dnů chybělo, aby 11. září 
oslavila sté narozeniny. Dagmar Steinová? 
Kdopak to je? Nuže, přátelé, dáma, svědek 
peripetií našich velkých i malých dějin, au-
torka,  překladatelka,  komentátorka  váleč-
ných i poválečných událostí. Mluvila a přá-
telila  se  s  lidmi,  kteří mezičasem vstoupili 
do českého kulturního panteonu. Půl století 
žila mezi knihami, kterým v někdejším Ode-
onu pomáhala na svět. Považuji za svou zá-
sluhu, že jsem ji přemluvil k sepsání auto-
biografie  Vzpomínání.  Děkovat  nemusíte, 
čtení by to ovšem mělo být povinné. Takto 
představil autorku zmíněného Vzpomíná-
ní v roce 2007, kdy vyšlo, Fedor Gál, ně-
kdejší československý disident, později po-
litik a sociolog. Jeho slova řekla o Dagmar 
Steinové vše. Pro čtenáře TL se patří dodat: 
Dagmar Steinová prožila dětství v Dači-
cích, kde byl její otec Julius Stein obvod-
ním lékařem. Ale hlavně v Telči, kde žila 
její velká rodina. Rodina, to byli samozřej-
mě mí rodiče a můj bratr; mimo ně pak pře-
devším Telč, dědeček  s babičkou,  strýcové 
a  tety, co v domě na náměstí buď žili, ne-
bo tam občas zajížděli… Takto uvedla prv-
ní kapitolu Vzpomínání, pro kterou zvolila 
nadpis: Telč a kde to všechno začalo. Telč-
ské listy představily Dagmar Steinovou roz-
hovorem v lednovém vydání v roce 2008, 
ve kterém zde měla také hojně navštíve-
nou besedu. A tak jen pro mladší čtenáře.  
Před holocaustem emigrovala v roce 1938 
do Anglie, kde po různých peripetiích slo-
žila maturitu. Později se jí podařilo získat 
místo v administrativě exilové vlády, pře-
devším u ministra zahraničí Vlada Clemen-
tise. V roce 1944 se dobrovolně přihlási-
la k práci na československém vyslanectví 
v Moskvě, kde londýnská vláda potřebova-
la posílit svůj vliv. Po válce tam až do ro-
ku 1946 zůstala jako novinářka, dopisova-
telka ČTK. Díky kontaktům z válečných 
let a skvělým jazykovým znalostem půso-
bila po návratu do vlasti v několika ústřed-
ních orgánech státní správy. V 50. letech, 
po politických procesech s antisemitským 
pozadím, se stáhla z veřejného života a dá-
le působila jak redaktorka a překladatelka 
v nakladatelství Odeon. Vzpomínání Dag-
mar Steinové není jen výčet událostí jejího, 
byť mimořádného života, ale také množství 
vzpomínek na ty, se kterými se, především 
v mládí, setkala: Pavla  Schönfelda jsem 
poznala v ochotnickém souboru někdy v ro-
ce 1937, právě když začal používat příjmení 
Tigrid…  Na přednášku Zdeňka Nejedlého 
na obranu Rukopisů jsem šla ze zvědavos-
ti, bylo mi  sotva 15  let. Tehdy  to  ještě ne-
byl ten vzteklý a hrozně netolerantní dědek, 

Vzpomínáme na 20. století

Počátek dvacátého století přinesl Telči vý-
znamnou událost, která již od svého zrodu 
výrazně ovlivnila život zdejších obyvatel – 
zavedení elektrického proudu.
Již roku 1914 firma Fr. Křižík z Prahy poří-
dila ve městě elektrickou síť a potřebné stro-
je na parní pohon provizorně umístila díky 
ochotě a vstřícnosti podnikatele Josefa Vy-
strčila v jeho továrně na ulici Svatoanenská.
V letech 1915–1916 pak vystavěla v ulici 
Staňkova ve čtvrti Podolí poblíž železniční-
ho nádraží budovu pro elektrárnu, která by-
la opatřena dvěma naftovými dieselovými 
motory/40 HP a 80 HP/ a dvěma generátory. 
Dodavatelem se stala proslulá rakouská fir-
ma ze Štýrského Hradce, přičemž bylo pa-
matováno na ponechání místa pro generátor 
třetí, který obdržela elektrárna následně.
Již roku 1917 mohlo použít mnoho občanů 
elektrický proud nejen pro osvětlení, ale ta-
ké pro pohon. Elektrárna byla zřízena pro 
třífázový střídavý proud 220–380 Volt.
Plán objektu vypracoval stavitel Ladislav 
Novotný z Počátek a představil patrovou 
budovu s trojúhelným štítem do ulice, na ni 
navazovala ve dvorní části hala, kde byly 
umístěny generátory poháněné dieselovými 
motory a další technologická zařízení.
Zájem o odběr elektrické energie byl značný 
a již roku 1923 pro značnou spotřebu nepo-
stačovala kapacita výroby, neboť o připoje-
ní žádaly i okolní obce. Město Telč se nej-
prve snažilo řešit tuto situaci s velkostatkem 
a získat vodní sílu na pohon z parního mlýna 

u Dobré Vody. Nakonec se tento návrh uká-
zal jako nevhodný a bylo nalezeno místně 
lepší a bližší technologické řešení.
Elektrárnu Město Telč provozovalo do ro-
ku 1930, kdy byla zřízena akciová společ-
nost Západomoravské elektrárny. Stalo se 
tak dle usnesení okresního zastupitelstva 
11. 7. 1929, toto vyjádření bylo schváleno 
na schůzi zastupitelstva 28. 2. 1930 a defi-
ničně potvrzeno tehdejším Okresním úřa-
dem Dačice 27. 3. 1930.
Následně mohlo být přistoupeno k vyšší vý-
robě elektřiny přestavbou části strojovny 
na přepínací a transformační stanici. Stro-
jovna získala kompletní vybavení novým 
zařízením s dieselovými motory.
Tímto končí v Telči Městská elektrárna 
a provoz s poskytováním služeb přechá-
zí do komplexu energetických společností, 
které píší další kapitoly zdejší elektrifikace.
Na fotce je dnešní podoba budovy, původ-
ně zde umístěné elektrárny, nyní sídlo firmy 
EG.D., a. s. 

Text + foto: Jiří Ptáček

jakého jsme poznali po válce… Vzpomíná-
ní Dagmar Steinové by mělo být nejen pro 
Telčany, ale každého zájemce o historii a li-
teraturu 20. století povinnou četbou. Jak to 
nakonec již před patnácti lety napsal Fedor 
Gál. A ujišťuji vás, nebude to ta nezáživná 
povinná četba z doby školní docházky…
Vzpomínání je v nabídce jak Městské 
knihovny, tak také Knihovny Univerzitního 
centra. Zájemci je také mohou získat v knih-
kupectví Šilhavý na náměstí, které knihu 
úspěšně propagovalo již po jejím vydání.   /z/

Poděkování
Děkujeme všem přátelům a známým, kte-
ří se přišli rozloučit s panem profesorem 
Janem Šimkem. Děkujeme všem, kteří si 
na něj vzpomněli.

Za rodinu dcera Zuzana

Farmářské 
a řemeslné trhy 2022

27. srpna ● 24. září ● 29. října

vždy od 9 do 15 hodin 
na náměstí Zachariáše z Hradce

kontakt – tel.: 722 499 299
e-mail: farmarsketrhyvtelci@seznam.cz

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 šest let 
od úmrtí pana Bohumila Liščáka z Telče 
a 18. července uplynuly čtyři roky od úmrtí 
paní Marie Liščákové z Telče. 

Vzpomínají dcera a syn s rodinami

Foto dnešní podoby budovy, původně zde umís-
těné elektrárny, nyní sídlo firmy EG.D., a. s.
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Napadlo vás někdy, co všechno se událo 
v hotelovém pokoji, ve kterém se právě na-
cházíte? Navíc, když je o dost starší než vy, 
klidně o sto nebo dvě stě let. 
Že nenapadlo? Spisovatelku, Veroniku Do-
skočilovou, pocházející z Bukové u Třeště, 
ano. Tím vznikla sbírka povídek s názvem 
Hotel Ville, která vyšla na konci června. 
V knize najdete šestnáct příběhů různých for-
mátů doplněných nápaditými grafickými ilu-
stracemi akademické malířky Šárky Zikové. 
„Pro čtenáře, kteří přečetli mé předchozí kni-
hy (pozn. red. Přítel z domova, Skleněné ztrá-
ty), bude sbírka povídek překvapením. Zvoli-
la jsem jiný styl psaní a pohrála si s různými 
formami textu. Tvorba této knihy a spoluprá-
ce s ilustrátorkou byly velkou zábavou,“ ko-
mentuje Veronika Doskočilová.
Kniha je dostupná na pultech knihkupectví ne-
bo na stránkách nakladatelství: www.skrip.to.
O autorce, zdroj anotace knihy:
Veronika Doskočilová (1988) 
Pochází z malé, lesy obklopené vesničky 
na Vysočině a nyní žije v Praze. 
Vystudovala a začala pracovat. Stále pracuje 
a už opět studuje. 
V roce 2020 jí vyšla první kniha Přítel z do-
mova, o rok později vydala knihu Skleněné 
ztráty. Psát nepřestává. Literární tvorba je její 
vášní a jedním ze smyslů života.  
Anotace knihy:
Napadlo vás někdy, co všechno se událo 
v hotelovém pokoji, ve kterém se právě na-
cházíte? 
Navíc, když je o dost starší než vy, klidně 
o sto nebo dvě stě let. 
Autorku to napadlo několikrát. 
Dost ji mrzelo, že se o jednotlivých osudech 
nikdy nedozví. 
A tak vznikla tato sbírka povídek…

Čtení na léto Léto 2021. 
Slunné Alsasko.
Pokoj číslo třicet tři. 
Šestnáct příběhů. 
Několik obrázků.
Kapka slz. 
Špetka humoru.

Dle TZ

Foto: Martin Tupý

Velká cena v atletice 
zaznamenala rekordní 
účast malých sportovců
Velká cena v atletice pořádaná jednotou 
Orel Telč mívá mezi malými sportovci 
a jejich rodiči úspěch každoročně. Letošní 
ročník uspořádaný v sobotu 11. 6. přilákal 

Příklady předcházení vzniku odpadů – ne-
používat jednorázové tašky a pytlíky, místo 
krabiček na obědy používat jídlonosiče, zálo-
hované lahve, vratné kelímky, vybírat výrob-
ky/potraviny bez zbytečných obalů (okurky 
hadovky v igelitu). 
Příprava pro znovupoužití – výrobek, který 
nepotřebuji, nabídnout na bazarech, poškoze-
ný výrobek nechat opravit.
Recyklace/kompostování – pořídit si za-
hradní kompostéry, vermikompostéry, použít 
kontejnery na bio. Nakupovat výrobky v jed-
nodruhových obalech. Pravidlo je, že kom-
pozitní vícevrstvé obaly se špatně recyklují 
(mléko v PET lahvi je lepší než mléko v ná-
pojovém kartonu, který se skládá z papíru, fo-
lie a hliníku).
Jiné využití – druhý nejhorší způsob využí-
vání odpadů je energetické využití ve spalov-
nách odpadů (ZEVO – zařízení pro energe-
tické využití odpadů) a cementárnách. Toto 
využití má výhodu oproti skládkování v tom, 
že se zde produkuje energie (tepelná a elek-
trická) a sníží hmotnost a velikost skládkova-
ného odpadu (struska). Plusem je, že z odpa-
du dokáže po spálení vytřídit kovy.
Skládkování – nejhorší způsob zacházení 
s odpady, kde hrozí riziko požáru a riziko ne-
těsnosti a následné kontaminace vod.

Jiří Kadlec, ředitel OHR

Odpady – druhý díl
Odpadová pyramida

rekordních 110 dětí, které se v průběhu 
slunečného dopoledne utkaly v několika 
disciplínách.
Malí atleti začali plnit hřiště v areálu Hradec-
ká od 8:30 hodin. O 30 minut později odstar-
tovaly závody, kterých se zúčastnilo 47 dívek 
a 63 chlapců rozdělených do různých katego-
rií podle roku narození. Většina z nich byla 
přímo z Telče, ale několik návštěvníků vážilo 
poměrně dlouhou cestu – například z Jihlavy, 
Nového Strašecí či Písku. 

„Vysoká  účast  byla  samozřejmě  příjemným 
překvapením,  předčila  všechny  předchozí 
ročníky. Určitě pomohlo i dobré počasí. Ra-
dost mi ale udělali i rodiče, kteří se zapojili 
a pomohli. Rovnali děti po doběhu, hrabali 
pískoviště a dokonce se ujali i měření jedné 
disciplíny,“ chválí si místostarosta Orla a zá-
roveň hlavní pořadatel atletické soutěže Da-
vid Kovář.
Děti absolvovaly v různém složení podle už 
zmíněných kategorií sprint, běh na 100, 400, 
800 nebo 1600 metrů, hod kriketovým míč-
kem, vrh koulí, skok do dálky a někteří i skok 
vysoký. Po zpracování všech výsledků násle-
dovalo vyhlášení vítězů, kteří byli odměněni 
cenami od sponzorů. Každý účastník závodů 
dostal zdarma limonádu a ve stánku si mohl 
koupit třeba zmrzlinu nebo párek v rohlíku. 
Kompletní výsledky a momentky ze závodů 
jsou k dohledání na webu http://www.orel-
telc.cz/atletika.
Za přípravou i hladkým průběhem sportov-
ního půldne stálo celkem 17 pořadatelů, jak 
komentuje David Kovář: „Chtěl bych hlav-
ně poděkovat našim sponzorům a 17 pořada-
telům, kteří nezištně věnovali své dopoledne 
skvělé akci. Zároveň si myslím, že nám všem 
je tou největší odplatou sledovat soutěžící děti 
a jejich zápal, i když zrovna nevítězí.“
Pořádání podobné akce se většinou neobejde 
bez problémů, a tak se i letos museli pořada-
telé poprat s několika komplikacemi. „Kruš-
né  chvíle  jsme  zažili,  když  nám  na  začátku 
nešla elektřina a trošku nám to drhlo. Do vý-
sledků  se  vloudil  jeden  překlep,  který  jsem 
musel druhý den žehlit. Ale věřím, že na dob-
ré atmosféře závodů  to nebylo znát,“ uvádí 
David Kovář s tím, že další příležitostí k po-
hybu v rámci Orla Telč budou Roštejnské 
stráně naplánované na 2. 10. 2022.

Ivana Holcová
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Pětice pivovarů, 
soutěže i beerpong. 
To vše nabídne Pivní fest
Letní sezónu zahájili na Panském dvoře ak-
tivně. Koncem května uspořádali další roč-
ník gastro-cyklo-společenského nezávodu 
Kolem Telče, který přilákal desítky cyklis-
tů. V polovině června si pak na své přišli také 
milovníci kol, tentokrát ale poháněných mo-
torem. Majitelé motocyklů si mohli vyměnit 
zkušenosti se svými stroji na srazu Motoho-
lomek Telč. A co ve dvoře chystají na prázd-
niny? Celé léto tam bude možné potkat dět-
ské skupinky na oblíbených příměstských 
táborech. V polovině července v areálu pote-
če pivo proudem při tradičním Pivním festu, 
v plánu je také letní kino, koncerty a výstava.
„Nejezdíme na čas, cílem akce je užít si pro-
jížďku a načerpat nové síly,“ tak zněl podtitul 
společenského nezávodu, který absolvovalo 
110 dospělých a 20 dětí. „Padesátikilomet-
rová trasa vedla přes Řásnou, Dobrou Vodu, 
Zadní Vydří, Velký Pěčín a  z Dolní Vilímče 
zpět do Telče. Každý si mohl zvolit své tempo, 
případně si cestu zkrátit,“ přiblížila nezávod-
ní okruh Alena Bukvajová z Panského dvora.
Po dvou pandemických letech a různých 

Zprávičky ze školky

„Malinký dáreček, držím ho v dlani – je pro 
mou maminku, myslím já na ni… Pro velké, 
pro malé, pro miminka – bezpečím největším 
je maminka.“ Tyto láskyplné básničky by-
ly slyšet v celé naší školce v měsíci květnu. 
Povídali jsme si totiž o našich milovaných 
maminkách – proč je máme tak rádi, jak se 
jmenují, co se nám na nich líbí, co všechno 
musí znát a umět, jak jim doma pomáháme 
a co pro nás všechno znamenají. 
Téměř ve všech třídách se konaly oslavy tra-
dičního svátku maminek. Děti si pro ně i pro 
další hosty připravily různé básničky, pís-
ničky, tanečky i pohádky, které se ve škol-
ce naučily. Při besídce samotné pak sem tam 
ukápla i slza dojetí a závěrem nechyběly 
dětmi vyrobené kytičky, přáníčka, dárečky 
a velká objetí od maminek.

Olga Zdeňková Pešová

Diskuze! 
Našimi příspěvky se snažíme oživit disku-
zi ve městě. Samozřejmě, že bychom moh-
li, v duchu zavedených tradic, psát o tom, jak 
jsme byli v Telči první, co bylo, je a bude atd. 
Tím pojetím bychom ale asi naše podporova-
tele nepotěšili, hlavně bychom nijak nepro-
spěli nápravě věcí veřejných. Žijeme v hek-
tické době, kdy nikdo nemá na nikoho čas, 
a tak lidé ani nevnímají, co všechno se děje 
a v jakých souvislostech. Když se dlouhodo-
bě zamýšlíme nad tím, jaké zvolit pojetí, jak 
věci posunout, je zřejmé (např. z aktivit ko-
mise pro dopravu), že věcná kritika nezabírá, 
nikdo totiž za nic nemůže, a nikam se pro-
to nepohneme. Důležitá a výborná zkušenost, 
musíme však pokročit. Abychom se posunu-
li, je třeba občanům dát jasně na vědomí i ne-
příliš pozitivní zprávy a vysvětlení, např. proč 
se neustále zvedá finanční náročnost zimního 
stadionu, jak je to s výstavbou krytého bazé-
nu na Panském dvoře apod. Myslíme si, že by 
bylo výborné pravidelně se občanů ptát na to, 
co skutečně přinese vymírající Telči rozvoj? 
Jak podpořit podnikání a zaměstnanost? Jak 
zatraktivnit např. využití jedinečných rybní-
ků, jak budovat dopravní stavby s ohledem 
na smysluplnost a bezpečnost atd. Zakopaný 
pes je v diskuzi a otevřenosti se k věci posta-
vit, že to někomu docela vadí, je předvídatel-
né stejně jako následné výpady. To ke změ-
nám prostě patří. Víme, že to jednou všechno 
dobře dopadne, my se snažíme, aby to netrva-
lo dlouho. Za podporu děkujeme.
Za KDU-ČSL Tomáš Jirásek a Jaromír Nosek

DDM informuje 
Milí čtenáři,
další školní rok máme úspěšně za sebou. My 
jsme se přesunuli na naši táborovou základ-
nu do Zvolenovic, kde se opět rádi shledáme 
se spoustou dětí. Zápisy do kroužků na další 
školní rok budou probíhat opět celé září 2022.
Prosluněné léto vám přeje kolektiv DDM Telč

omezeních je letos o klasické i příměstské 
tábory velký zájem. Ve dvoře je organizu-
jí v celkem šesti termínech s různými zamě-
řeními. „Nyní  je  ještě pár volných míst, zá-
jemci se mohou informovat na e-mailu info@
panskydvurtelc.cz,“ uvedla Bukvajová na za-
čátku června. Táborů se mohou účastnit děti 
od šesti let, vyberou si ty, které baví výtvarné 
činnosti, angličtina či sport, ale i malí přízniv-
ci dobrodružství a takoví, kteří by chtěli lépe 
poznat město, ve kterém žijí.

Největší prázdninovou akcí s několikaletou 
tradicí je Pivní fest, kterým dvůr ožije v so-
botu 16. července. Pro letošní ročník pořa-
datelé chystají několik novinek. Zůstává ale 
pětice ověřených pivovarů. „Návštěvníci bu-
dou moct ochutnat pivo  z Nachmelené opi-
ce, Minipivovaru  Valášek,  Rodinného  pivo-
varu Švihov, Pivovaru Malešov a hostujícího 
Panského pivovaru Telč. Sládci opět předsta-
ví širokou škálu druhů i pár specialit. Na své 
si tak přijdou i ti nejnáročnější pivaři,“ zve 
k ochutnávce organizátor Roman Čermák.
Novinkou letošního pivního svátku bude tur-
naj v beerpongu. „Tato hra je velmi populár-
ní v USA. Proti sobě se postaví dva dvoučlen-
né  týmy u  stolu podobného  tomu pro  stolní 
tenis. Na něm jsou rozestavěné kelímky s pi-
vem  a  hráči  se  do  nich  snaží  trefit  pomocí 
pingpongových míčků. Při trefení soupeřova 
kelímku jej musí jeden z členů týmu vypít. Vy-
hrávají  ti,  kteří  trefí  soupeřovy kelímky dří-
ve,“ objasnil pravidly hry Roman. Zájemcům 
doporučil omrknout správnou beerpongo-
vou techniku například na serveru YouTube. 
„V turnaji je místo pro 32 dvoučlenných týmů 
starších osmnácti let. Startovné je 700 korun 
a zahrnuje konzumaci piva při hře. Výherci se 
mohou těšit na zajímavé pivní ceny,“ doplnil.
Součástí programu budou i další soutěže 
s pivní tématikou. Příchozí si opět budou 
moct vyzkoušet, za jak dlouho pokoří půl-
litr, podržet tuplák či soudek na čas a dal-
ší disciplíny. Na pódiu se vystřídá pět kapel. 
„Vystoupí Lojzas Brojlers, Vzhůru a níž, Jur-
ský park, Gorilla Crash a na závěr domácí 
Svahová  dostupnost,“ vyjmenoval Roman 
účinkující. Objeví se také místní DJ Barny. 
Začátkem července pomalu končí druhá vl-
na předprodeje lístků za výhodnější cenu. 

Vstupenky budou k dispozici také na místě. 
Dvoučlenné týmy, které se rozhodnou soutě-
žit v beerpongu, si mohou zakoupit vstupné 
se startovným v ceně.
I letos chystají na Panském dvoře noční pro-
mítání. „Rádi bychom čtenáře pozvali na let-
ní  kino,  na  konci  července  se  mohou  těšit 
na film Po čem muži touží 2 a v polovině srp-
na na českou komedii Srdce na dlani,“ uved-
la Alena Bukvajová. Po celé prázdniny bude 
v infocentru k vidění výstava obrazů Vladi-
slavy Štanclové s názvem Nikoho nezají-
mám. V areálu se opět uskuteční i část pro-
gramu Prázdnin v Telči. 

Marie Majdičová

Loňský ročník Pivního festu
Foto: Panský dvůr Telč
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Telčsko z jiné perspekti-
vy představí nová výlet-
ní publikace

Prázdniny, teplo, léto a čas na výlety. Otáz-
ku, kam vyrazit, pomůže nejen příchozím 
turistům, ale i domácím zodpovědět nový 
průvodce, který je od druhé poloviny červ-
na k dostání na informačních centrech. 
„Ponořte se s námi mezi třpytivé studánky, 
zvlněné pastviny a staré aleje. Držíte v ru-
ce klíč, se kterým otevřete pomyslnou brá-
nu  kraje  pod  Javořicí. Ale  jinak,  než  jste 
zvyklí. Zavedeme vás  totiž do míst, o kte-
rých se nikde nepíše,“ představují průvod-
ce jeho autorky Dana Posádová a Barbora 
Vojtová.
Cílem publikace není pouze seznámit dr-
žitele s téměř čtyřiceti trasami po Telč-
sku a okolí, ale přiblížit návštěvníkům 
i samotnou oblast, její osobnosti, pověsti, 
významná místa, historické události, pří-
rodní bohatství a také hmotné i nehmotné 
kulturní dědictví. „Zajímavé  tipy  najdou 

v  průvodci  i  domácí.  Soustředily  jsme  se 
na představení méně známých míst. Samy 
jsme byly překvapené tím, kolik výletů jsme 
daly dohromady, a možnostmi, které okolí 
nabízí,“ vyzdvihují autorky s tím, že cílo-
vou skupinou nejsou pouze turisté.
Na 150 stranách jsou jednotlivé trasy roz-
děleny dle ročních období, kdy je ideál-
ní je absolvovat. Většina je určena pro 
pěší, na řadu procházek se ale dá vyrazit 
i s kočárkem nebo na kole. Vhodnost te-
rénu naznačují piktogramy, které výletní-
kům rovněž napoví, zda se na cestě nachá-
zí možnost občerstvení, vyhlídek, koupání 
či dětských hřišť. „Nechybí ani praktické 
mapy a naše tajné tipy. Uvádíme například 
i  doporučení  na  vaření  pod  širým nebem 
včetně  vhodných  jídel,“ prozradily Dana 
s Bárou. Průvodce bude dostupný v infor-
mačních centrech, ubytováních a někte-
rých dalších podnicích. Vyjde v nákladu ti-
síc kusů.
Autorky pocházející z Telče a Nové Ří-
še inspiroval rodný kraj a také jejich lás-
ka k pěším výletům. Trasy mají nesčetně-
krát prošlapané a vyzkoušené. „Věříme, že 
se nám naše nadšení podařilo do průvodce 
přenést,“ doufají. V části věnované Novo-
říšsku si přijdou na své i milovníci lokální 
historie, kteří tam najdou dosud nepubliko-
vané pověsti sesbírané manželi Václavíko-
vými, kteří učili na tamní základní škole.
Dana s Bárou na publikaci pracovaly té-
měř dva roky. „Trasy jsme postupně sklá-
daly i s ohledem na aktuální situaci. Měly 
jsme  štěstí  na  skvělé  fotografy,  kteří  nám 
poskytli své fotky a šikovnou grafičku. Prů-
vodce by bez kvalitních obrazových mate-
riálů  nikdy  nemohl  vzniknout.  Velké  díky 
patří  Geoparku  Vysočina,  který  nám  ta-
ké poskytl své fotografie. Podpory se nám 
dostalo i od Kraje Vysočina,“ oceňují au-
torky. Velkou výhodu spatřují v nezávis-
lé tvorbě, mohly se tak řídit pouze vlast-
ními zkušenostmi a pocity. Zároveň chtěly 
zpracovat takový produkt, jaký by si samy 
na cestách rády pořídily.
Jedním z účelů, na který při psaní myslely, 
bylo přivést lidi do přírody. „Chůze je nej-
zdravější pohyb, navíc na čerstvém vzdu-
chu a v osobité krajině, kterou pod Javo-
řicí máme a kterou jsme se snažily ukázat 
z trochu jiné perspektivy. Věříme, že výlet-
ní  našeptávač  splní  svůj  cíl,  bude  domá-
cí i návštěvníky bavit a procházky si užijí. 
Všem  čtenářům  přejeme  krásné  léto  plné 
jedinečných  výletů,“  vzkázaly Dana Po-
sádová a Barbora Vojtová.
Průvodce lze získat i přímo od autorek, 
stačí je kontaktovat na e-mail: danice.po-
sadova@seznam.cz nebo na: vbarry@se-
znam.cz. 

Marie Majdičová

Bar Koryto najdete v Borovné  Foto: B. Vojtová

Autorky průvodce Barbora Vojtová a Dana 
Posádová                                       Foto: autorky

V Borovné vzniká samo-
obslužný bar Koryto

Cyklisty či výletníky putující v létě přes 
Borovnou čeká překvapení. Na cestě se 
nově mohou občerstvit. Ani v restaura-
ci, ani ve stánku, ale u netradičního baru. 
„Z  kmene  starého  smrku  jsme  vydlabali 
koryto, napustili  vodou a brzy ho naplní-
me parádními drinky. Příchozí budou sa-
mi sobě barmany,“ přiblížili Bára Vojtová 
a Míra Rada z Borovné, kteří stojí napří-
klad také za adventní stezkou Ježíškov-
ka, která vloni přilákala do obce desítky 
rodin s dětmi. Strom původem z lesů ko-
lem Sumrakova, který pamatuje ještě dobu 
císaře pána a obě světové války, nyní po-
slouží kolemjdoucím.
Jak bude netradiční samoobslužný bar 
fungovat? „Každý  si  může  vylovit  drink, 
na  který  bude  mít  zrovna  chuť,  peníze 
hodí  do  kasy.  Pokud  zrovna  nebude  mít 
po  kapsách  drobné,  může  skrze  QR  kód 
s  číslem  účtu  zaplatit  online,“  objasnili 
provozovatelé. Lidé v korytu naplněném 
vodou najdou různé druhy českých limo-
nád, ledovou kávu, Birell či minerálku. 
Nebude chybět ani pivo, víno či prosecco. 
Na místě bude také razítko a turistický prů-
vodce s tipy na výlety po okolí.
Bar se nachází u domu číslo 15, na samém 
konci Borovné. „Návštěvníci  jej  nemo-
hou minout, náš domek je dobře viditelný 
od kostelíku na návsi a stojí vedle něj ma-
ringotka,“ popsala lokalitu Bára Vojtová. 
Novinku plánují zprovoznit začátkem čer-
vence. Přesný termín zveřejní na jejich fa-
cebookové stránce Mibada a také na webu 
www.borovna.cz, kde zveřejňují aktuální 
informace o svých projektech.
K vytvoření netradičního venkovního ob-
čerstvovadla se Míra s Bárou inspirova-
li v Rakousku, poptávku ale zaznamena-
li i sami. „Borovnou  protíná  cyklostezka 
a často se setkáváme s dotazy, zda ve vsi 
není nějaké občerstvení,  kde by  si  cyklis-
té mohli dát pivo nebo  limonádu. Kousek 
od obce vedou i  turistické trasy a kapito-
lou samou o sobě je borovenský kopec. Od-

tud  je doslova  letecký výhled do širokého 
okolí, a  tedy vyhledávaný cíl procházek,“ 
jmenovala Bára důvody, proč se rozhodli 
vybudovat samoobslužný bar právě v Bo-
rovné. Provozovat by ho chtěli do kon-
ce září, a pokud to počasí dovolí, i déle. 
„Možná  pak  v  Korytu  jen  vyměníme  led 
za  termosky  s  horkým  svařákem, moštem 
a čajem. Vše záleží na tom, jaký bude zá-
jem,“ doplnila.
Kromě zařizování baru už dvojice přemýš-
lí o druhém ročníku Ježíškovky. Děti i je-
jich rodiče se opět v závěru letošního roku 
mohou těšit na příjemně strávené čtyři ad-
ventní soboty. „Nebudou chybět pohádko-
vě osvětlené stromy, bytosti pod širým ne-
bem, vůně dobrot a atmosféra  tajemstvím 
opředeného předvánočního času. Opět  se 
objeví  kouzelný  kufr  na  dopisy  Ježíškovi 
a také řada novinek,“ přiblížili plány Bára 
Vojtová a Míra Rada. Ještě předtím uvažují 
o netradiční akci pro milovníky vína, více 
podrobností ale zatím prozradit nechtěli.

Marie Majdičová
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Hnízdění na věži
Děti z „výtvarky“ zrecyklovaly kartónové 
krabice, skartovaný papír i suché větvičky... 
A noví ptačí obyvatelé se uhnízdili ve věži 
kostela sv. Jakuba. Výstava, otevřená při le-
tošní Noci kostelů, je ještě k vidění – přijďte 
se podívat. 

Lenka Bláhová, ZUŠ

...malé občerstvení pod věží...  
Anička Havlíčková, 9 let

...a hnízdečko ve věži... 
Rostík Vidlák, 9 let

Momentka z vernisáže výstavy Míly Doleželové – obrazy. Navštivte Městskou galerii Hasič-
ský dům a podívejte se na výstavu, která potrvá až do 31. 12 . 2022. Výstava se koná ke 100. 
výročí narození naší slavné malířky.                                                                 Foto: Ilona Jeníčková

Telčská dechovka a Městský dechový orchestr ZUŠ Dačice pěkně hrá-
ly a zpívaly ke 100. výročí dechové hudby v Telči v neděli 5. června.

Foto: Ilona Jeníčková

Na Mezinárodním poháru mažoretek Grand Prix v sobotu 25. červ-
na se na náměstí i přes nepřízeň počasí vystřídaly stovky mažoretek.

Foto: Archiv MěÚ Telč
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Rekonstrukce vnitřních prostor radnice je dokončena

Vstupní síň radnice již slouží svému účelu Dvůr radnice má také novou podobu

Nové informační centrum Nová obřadní síň
Foto: Ilona Jeníčková
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veš-
kerého čalouněného nábytku i starožitné-
ho. Zhotovení krycích plachet z PVC, pří-
věsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění 
koberců, sedacích souprav, matrací. Tel. 
721 123 595.

• Prodám mladé kanáry, žlutý, strakatý. Od-
chov v bytě. Tel. 605 538 840.

Malý oznamovatel

Cestování je oblíbená činnost asi pro všechny 
z nás. Klienti telčského SeniorCentra Sene-
Cura poznávají pravidelně nové kultury včet-
ně gastronomických specialit díky oblíbeným 
„gurmánským dnům“. Naposledy takto „vir-
tuálně“ zavítali na Jadran do Chorvatska.
Tato aktivita, kterou připravuje personál 
všech domovů pro seniory v síti SeneCura 
v Česku, má předem daný průběh. Vždy se 
jedná o celý týden věnovaný konkrétní zemi. 
Klienty provází aktivizační pracovníci s při-
praveným plánem. Klienti se tak už „podíva-
li“ kromě Chorvatska třeba do Itálie, Španěl-
ska, Číny či Maďarska.
„Chorvatské dny byly bohaté na tamní spe-
ciality, ale i informace. Klienti měli možnost 

Dobro došli. Telčské Se-
niorCentrum SeneCura 
ožilo chorvatskými dny

ochutnat typická chorvatská jídla, jako je na-
příklad pljeskavica se sýrem či  lahodný de-
zert bajadera,“ říká Nikola Křížová, sociální 
pracovnice SeniorCentra SeneCura v Telči. 
Mezi další pochutiny, které s láskou kucha-
ři připravili, patřily dalmátská pašticada, tedy 
hlavní jídlo z hovězího masa, nebo kajgana – 
vaječná smaženice.
Nejen gastronomie však tvoří specifika dané 
země. Zaměstnanci SeniorCentra SeneCura 
proto zařadili do programu i zajímavosti týka-
jící se Chorvatska. „Dozvěděli se informace 
o historii a nejznámějších památkách, které 
si poté prohlédli na fotkách. Klienti také pro-
bírali charakterové rysy Chorvatů a na závěr 
vzpomínali  na  vlastní  zážitky  z  cest  do  této 
země,“ popisuje Nikola Křížová. Do aktivit 
se zapojují i samotní klienti, protože některé 
speciality si čas od času samostatně připravu-
jí přímo v kuchyni domova. 
Cestování do jiných zemí v rámci gurmán-

Denní teplotní maxima a minima a srážky 
naměřené na meteostanici telčské radnice: 
Od 18. 5. 2022 do 18. 6. 2022

Přehled počasí v Telči
Květen v číslech
Průměrná teplota:  14,4 °C
Průměrný tlak:  1017,8 hPa
Srážky:   16,4 mm
Max. teplota:  31,7 °C, 20. 5. v 16:56
Min. teplota:  2,6 °C, 29. 5. v 4:59
Max. rychlost větru: 35,2 km/h, 27. 5.

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.

ských týdnů je jednou z příležitostí, které po-
máhají klienty udržet aktivní a umožňují jim 
prožít zajímavé a zábavné dny. „V našem do-
mově je  tato aktivita jednou z možností,  jak 
klientům nabídnout nové zážitky a informace. 
Využíváme ji také v rámci reminiscenční tera-
pie pro klienty s Alzheimerovou chorobou,“ 
doplňuje ředitelka telčského SeniorCentra 
SeneCura Marika Krejčí.

Dle TZ
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Snažím se ukázat, že vztahy mohou fungovat lépe, než si dokážeme představit, 
říká o nové knize psychokoučka Hana Mezerová
S gymnáziem, na kterém si v polovině června 
připomněli výročí od založení, jsou neodmysli-
telně spjati jeho absolventi, často úspěšní lidé vě-
nující se různým profesím. V minulém čísle jsme 
si povídali se zpěvačkou Josefínou Horníčko-
vou, tentokrát otázky směřují na Hanu Mezero-
vou, rodačku z Třeště. Už na gymnáziu se chtěla 
věnovat psychologii. Od maturity letos uplynulo 
čtrnáct let a Hana mezitím nasbírala zkušenosti 
u bezpečnostních složek, své zaměření rozšířila 
studiem profesionálního koučování, čtyři roky 
provozuje vlastní praxi v Praze a nedávno před-
stavila svou knižní prvotinu O lásce a lidech.
Jak vzpomínáte na léta strávená v Telči?
Vzpomenu si velmi ráda. Naučila jsem se tam 
věci, které mi na vysoké škole pomohly. Zároveň 
jsem tam získala opravdové přátele, se kterými 
se vídáme doposud.

Měla jste od začátku jasno v tom, že se chcete 
věnovat psychologii?
Když jsem přišla na gymnázium, už jsem vědě-
la. Jako malá jsem chtěla být patoložka, ale pak 
jsem zjistila, co to obnáší. Psychologie mě zauja-
la hned, když jsem četla zmínku o Freudovi.
Cesta k tomuto povolání může být velmi kli-
katá. Co vše bylo třeba zvládnout, abyste se 
dostala tam, kde jste teď?
Chystala jsem se v podstatě poslední tři ro-
ky gymnázia. Sbírala jsem praxi a četla knihy. 
V předposledním ročníku jsem začala dojíž-
dět na přípravné kurzy k příjímacím zkouškám 
do Prahy. Po přijetí ale zdaleka vyhráno nebylo. 
Další výzva přišla s přijímačkami na navazující 
studium. Při škole jsem absolvovala psychotera-

peutický výcvik, který jsem ale ukončila po se-
bezkušenostní části. Po státnicích jsem nastoupi-
la do bezpečnostních složek, nejdříve do věznice, 
pak na Národní bezpečnostní úřad. Tam jsem při 
práci začala studovat mezinárodní koučovací vý-
cvik. Musím říct, že to byla cesta náročná psy-
chicky, fyzicky i finančně, ale stála za to. Nyní už 
mám čtvrtým rokem svou vlastní praxi.
Čím byla specifická práce ve věznici?
Je to úplně jiné prostředí. Takové, kde se mažou 
všechny rozdíly. Zároveň jsem se setkala s lidmi, 
které bych ve svém okruhu pravděpodobně ne-
potkala. Musím ale říct, že pro mě to bylo cel-
kově hodně tvrdé prostředí, jak mezi vězni, tak 
i zaměstnanci. To mi nevyhovovalo. Na druhou 
stranu jsem ale ráda za získanou životní zkuše-
nost a praxi.
Proč jste od psychologie odbočila právě k pro-
fesionálnímu koučování?
Zjistila jsem, že psychologie je pro mě málo dy-
namická a neposouvá se tak rychle jako koučo-
vání. K výcviku jsem se dostala díky mé lásce 
k psychologické diagnostice. Líbilo se mi, že 
koučovací škola, kterou jsem se rozhodla studo-
vat, využívala psychologické diagnostiky klientů 
k efektivnější práci s nimi.  
Kdo jsou v současnosti vaši nejčastější klienti 
a s čím za vámi přicházejí?
Pracuji především s dospělými, a to jak při indi-
viduálních, tak i párových sezeních. Rozdělila 
bych je na klienty přicházející pro psychologické 
poradenství a kvůli koučování. Na poradenství 
nejčastěji řeším vztahové záležitosti a věci souvi-
sející se sebevědomím. To je i důvod, proč jsem 
napsala knihu O lásce a lidech. Co se týče kou-
čování, setkávám se většinou s manažery a ma-
jiteli firem.
Máte ještě prostor pro nově příchozí?
Aktuálně ne, ale mám ve společných prostorách 
tým kolegů, se kterými spolupracuji a kterým kli-
enty deleguji.
Jak vznikl nápad napsat knihu?
Dostala jsem nabídku od nakladatelství. Psa-
la jsem pro Došel karamel, kteří se specializují 
na kuchařky.
Dá se říct, že kniha zodpovídá nejčastější do-
tazy, které si lidé v souvislosti s láskou a vzta-
hy kladou?
Snažila jsem se knihu uchopit tak, aby si v ní kaž-
dý něco našel. Myslím, že v jednotlivých kapi-
tolách lze nalézt odpovědi na některé otázky či 
náhled na situace, které všichni z nás prožíva-
li a prožívají. Nejde 
o vyčerpávající bibli, 
ale spíše o ukázku to-
ho, že vztahy mohou 

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 7/2022          List MAS Telčsko (129)

Lidé mikroregionu

fungovat lépe, než si dokážeme představit. Své si 
najde každý čtenář, nehledě na to, jestli je mlad-
ší, starší, zadaný či svobodný. Dostávám zpětnou 
vazbu, že lidé čtou knihu i společně v páru a po-
máhá jim být k sobě blíž.
Obsahuje konkrétní příběhy vašich klientů?
Ano, v každé kapitole je jeden. Jména jsou samo-
zřejmě smyšlená.
Materiálu ke zpracování máte určitě mnoho, 
uvažujete o pokračování?
Na konci června už jsem na něm začala praco-
vat. Ráda bych vydala ještě minimálně dva dal-
ší tituly.
S knihou jste v květnu zavítala také do Telče, 
jaké bylo setkání se čtenáři?
Bylo to skvělé, překvapilo mě, kolik lidí dorazi-
lo. Udělalo mi to velkou radost. Jelikož sem už 
moc nejezdím, bylo to i milé připomenutí časů 
strávených v Telči. Příjemné zázemí poskytlo 
Bistro Café Friends.
Je O lásce a lidech k dostání v knihkupectví 
na náměstí?
Ano, pan Šilhavý mi říkal, že kniha je u něj k dis-
pozici.
Pravidelně nahráváte podcast s názvem Stra-
chování, komu byste doporučila poslech? Je 
nějaká epizoda, kterou byste vyzdvihla?
S kolegou Romanem Försterem, který je úspěš-
ný kouč, jsme nejdříve nahrávali jiný podcast. 
Vzhledem k tomu, že nebyl náš, jsme museli na-
hrávání ukončit a rozhodli jsme se začít vlastní. 
Zatím má jen pár dílů, ale je dostupný na všech 
platformách. Na webu www.strachovani.cz si 
mohou posluchači vybrat, kde si epizody pustí. 
Doporučila bych kapitoly s hosty, například díl 
s Jitkou Hájek o smrti a její cestě s rakovinou.
U vaší profese je jistě třeba umět „vypnout 
hlavu“, u čeho se vám to daří nejlépe? A fun-
guje to také opačně, tedy že i vy využíváte slu-
žeb psychologů nebo koučů?
Sama mám kouče a chodím na supervize. Mů-
žeme probírat nejen práci, ale také osobní život. 
Na ventilaci mi pomáhá i sport a procházky se 
psem. Ve volném čase ráda vařím a peču.

Pokud byste chtěli mít přehled o Hančiných ak-
tivitách a projektech, můžete ji sledovat na in-
stagramovém profilu Psychokouč. Kontakt 
a další informace naleznete na webu www.ha-
namezerova.info. 

Marie Majdičová

Foto: archiv H. Mezerové
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Člověk přemýšlí nad tím, proč se lidé roz-
hodnou pracovat v sociálním odvětví. Může 
to mít samozřejmě spoustu různých důvodů, 
mé rozhodnutí ovlivnilo prvních pár měsíců 
studia na vyšší odborné škole sociální. Po zá-
kladní škole byla pro mě jasná volba SOŠ 
s ekonomickým zaměřením. Vždy jsem si 
myslela, že to bude směr, kterým se v životě 
vydám. Naskytla se mi ale příležitost jít stu-
dovat dále a objevila jsem obor sociální prá-
ce. Neměla jsem moc představu o tom, co vše 
to obnáší a jaké bych pak mohla mít uplatně-
ní v praxi. Nicméně studium v tomto oboru 
mě v prvním roce opravdu přímo nadchlo. 
Možná to bude znít jako klišé, ale vážně jsem 
si uvědomila, že to je TA práce, kterou bych 
chtěla ve svém životě vykonávat a čemu se 
věnovat – pomáhat lidem jakéhokoliv vě-
ku v jejich těžkostech a trápeních, být jim 
oporou.
Když se řekne pojem nízkoprahové zařízení 
pro děti a mládež, troufnu si říct, že málokdo 
z nás si dovede představit, o co přesně jde, co 
se tam dělá. Já sama jsem dříve na tyto otáz-
ky neznala odpověď. Poprvé jsem se s tím-
to názvem setkala v rámci studia, zprvu jen 
okrajově a teoreticky. Po příchodu dvou soci-
álních pracovnic do naší učebny, právě z tel-
čského „nízkoprahu“ (aby nám blíže před-
stavily své pracoviště), mi hlavou proběhl 
první impuls, díky kterému jsem se rozhod-

Sociální okénko
Sociální práce s dětmi 
má smysl! 

la zjistit o sociální službě více. Přijali mě ja-
ko dobrovolnici, později mi umožnili vyko-
nat i praxi při studiu a po nějaké době mi bylo 
nabídnuto zaměstnání na plný úvazek, které 
jsem nemohla a ani nechtěla odmítnout. Ny-
ní už v ZASTÁVce pracuji čtvrtým rokem 
a v sociální práci, kterou zde vykonáváme, 
vidím stále větší a větší smyl.
Naše práce není na první pohled vidět, možná 
i proto si moc nedokážeme představit, co po-
jem „nízkoprahové zařízení“ znamená. Ale 
když do našeho zařízení přijdou mladí li-
dé, kteří jsou ochotní si s námi povídat, po-
stupem času se nám otevírají s jejich těž-
kostmi, mají v nás důvěru, respektují nás 
jako osoby a přijímají naše vzorce chová-
ní, je to něco, díky čemu jsem pyšná na to, 
že toho mohu být součástí a že tu pro ně 
mohu být.

Hana Zahradníčková
NZDM ZASTÁVka Telč

Ptejte se a my vám rádi 
poradíme
Zeptali jsme se Evy Pařízkové, vedoucí Cha-
ritní pečovatelské služby, středisko Telč, 
na co se nejvíce ptají zájemci o zprostředko-
vání pečovatelské služby:

Jak často ke mně může přijet vaše pečova-
telská služba?
Pečovatelská služba jezdí ke klientům podle 
jejich potřeb a svých kapacitních možnos-
tí. Záleží na tom, s čím konkrétně potřebu-
jete pomoci. K někomu jezdíme 2x denně, 
máme ale i klienty, kterým naše pomoc tře-
ba s koupelí ve vaně stačí 1x týdně, nebo ty, 
kterým 1x za 14 dnů pomůžeme s úklidem 
třeba podlah, protože zvládají tuto činnost 
už jen omezeně.
Je vaše služba placená?
Služba je placená, hodina péče stojí 135 ko-
run, pečovatelky do výkazů zaznamenávají 
skutečně spotřebovaný čas na péči. Na úhra-
du péče slouží „příspěvek na péči“, dávka 
vyplácená Úřadem práce lidem, kteří už po-
třebují dopomoc druhé osoby při běžných 
činnostech. S žádostí o příspěvek vám v pří-

padě potřeby pomůžeme. Ozvěte se nám 
na telefon 736 523 657 nebo email: eva.pa-
rizkova@jihlava.charita.cz. 
Může být služba přerušena?
Ano, na konkrétním čase a četnosti poskyto-
vání služby se domluvíme při jejím sjednává-
ní, ale můžete si službu odhlásit, třeba pokud 
za vámi přijede někdo z rodiny a víte, že pe-

čovatelku nebudete potře-
bovat. Nebo v případě hos-
pitalizace, cesty do lázní, 
k rodině apod.
Poskytujete službu i o ví-
kendech a svátcích? 
Služba má provozní dobu 
7.00–19.00 hodin každý 
den. O víkendech a svátcích 
a v odpoledních hodinách 
15.30–19.00 hodin ale slou-
ží jen jedna pečovatelka 
a poskytujeme tam služby, 
které je nutné v tomto čase 

vykonat, například pomoc s podáním stravy, 
s ranní nebo večerní hygienou, převlékáním 
apod. Úkony jako jsou nákupy, pochůzky, 
úklidy apod. poskytujeme ve všedních dnech 
7.00–15.30 hodin.
Za jak dlouho mi službu poskytnete? 
Se zájemci si domlouváme osobní schůzku, 
většinou v jejich domácnosti. Obvykle se ta-
to schůzka uskuteční do pár dnů po kontak-
tu a služba je zahájena podle potřeb klienta. 
Ale jsme schopni přijet a domluvit se třeba 
v den propuštění klienta z nemocnice, pokud 
víme, že pomoc potřebuje on i jeho rodina 
hned.
V jakém čase je pečovatelská služba po-
skytována v domácnosti?
Služba je poskytována v naší provozní době 
7.00–19.00 hodin včetně víkendů a svátků.

Dle TZ

Nezaměstnanost v květnu:
ČR
květen 3,2 %, duben 3,3 %
(březen 3,4 %, únor 3,5 %, leden 3,6 %)
Kraj Vysočina
květen 2,5 %, duben 2,7 %
(březen 2,8 %, únor 3,1 %, leden 3,1 %)
Mikroregion Telč
květen 2,9 %, duben 3,2 %
(březen 3,8 %, únor 4,9 %, leden 5,2 %)
Telč
květen 2,6 %, duben 3,0 %
(březen 3,5 %, únor 4,4 %, leden 4,8 %)
Obce správního obvodu ORP Telč s neza-
městnaností nad 5% hranicí na konci květ-
na: Bohuslavice (7,5), Horní Myslová (5,6), 
Kostelní Myslová (9,3), Lhotka (7,9), Pan-
ské Dubenky (6,8), Řídelov (9,1), Vápovi-
ce (8,3)

Zdroj: Statistiky ÚP
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Foto: Josef Drmota

Střípky z GOB a SOŠ Telč

Škola oslavila svá výročí založení
V pátek 17. června 2022 si naše škola, Gym-
názium Otokara Březiny a Střední odborná 
škola Telč, připomněla dvě významná výročí 
– 170 let založení gymnázia a 100 let vzniku 
odborného školství v Telči.
Týdny příprav se zúročily při oslavách, které 
probíhaly celé páteční odpoledne na několika 
místech v Telči, aby si zájemci mohli vybrat 
z bohatého programu.
Na náměstí Zachariáše z Hradce probíhala 
jedna část oslav. Na pódiu jsme přivítali vzác-
né hosty, z nichž mnozí prošli lavicemi naší 
školy. Po úvodním slovu paní ředitelky Len-
ky Procházkové dostali slovo hosté. Potěšilo 
nás, že nás svou návštěvou poctil předseda Se-
nátu Parlamentu České republiky pan Miloš 
Vystrčil, který ve svém pozdravu zavzpomí-
nal na léta strávená na gymnáziu – ať už jako 
student, či člen pedagogického sboru. V po-
dobném duchu se nesly zdravice pana Vla-
dimíra Brtníka, starosty města Telče, a paní 
Hany Hajnové, 1. náměstkyně hejtmana pro 
oblast regionálního rozvoje, územního plánu 
a stavebního řádu, Fondu Vysočiny a NNO. 
Za Kraj Vysočina, zřizovatele školy, jsme ješ-
tě přivítali pana Romana Fabeše, náměstka 
hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, 
cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, pa-
na Jana Břížďalu, člena Rady Kraje Vysoči-
na pro oblast školství, mládeže a sportu, infor-
matiky a komunikačních technologií, a pana 
Karla Janouška, radního Kraje Vysočina pro 
oblast majetku.
Po oficiální části začal program, na kterém se 
podíleli žáci a studenti školy. Na pódiu se stří-
dala vystoupení hudební, se kterými nám po-
mohla ZUŠ Telč, vystoupení pohybová, své 
skladby předvedla děvčata, jež trénují mažo-
retkový sport a se svými skladbami se nomi-
novala na ME 2022 v Opole. Pohyb vystřída-
lo mluvené slovo, studenti v rámci autorského 
čtení přednesli texty, které si spolu s dalšími 
pracemi žáků můžete přečíst ve sborníku Plu-
jící ostrovy II, jež vznikl z literární soutěže 
naší školy. Určitě potěšilo komentované vy-
stoupení šermířské školy Ballestra. Nepostra-
datelnou součástí programu byly vstupy a ná-

sledné hodinové vystoupení hudební kapely 
Orion z Třeště.
Na náměstí bylo možno zakoupit či objednat 
školní tričko, školní tašku a sborník literárních 
prací.
Pokud někdo zatoužil spíše po klidnější ak-
ci, navštívil další místo, kde probíhaly oslavy. 
V aule Univerzitního centra mohl zhlédnout 
původní divadelní hru, která vznikla na motivy 
povídky studentky Lenky Štokrové s názvem 
Čas. Divadelníci sehráli dvě představení, obě 
aulu zaplnila do posledního místečka a herci si 
dlouhotrvající potlesk určitě zasloužili.
Pro zájemce o výtvarné umění byly připrave-
ny dvě expozice. Výstava s tematikou výročí 
školy byla k vidění na UC a byla zahájena ver-
nisáží. Ve vstupních prostorách ZUŠ jsou po-
tom umístěny práce studentů vytvořené během 
plenéru, který škola každoročně pořádá. 
Jestli měl někdo chuť zavzpomínat na školní 
a studentská léta, měl šanci navštívit budovu 
školy, v níž tato léta trávil. Přístupná byla jak 
budova gymnázia na Hradecké ulici, tak budo-
va Univerzitního centra, kde sídlila SOŠ. Ná-
vštěvníci si školu mohli projít buď samostatně, 
nebo v doprovodu současných učitelů jako ko-
mentovanou prohlídku. Podle ohlasů byl o ná-
vštěvy obou budov poměrně velký zájem.
Děkujeme vám všem, kteří jste si udělali čas 
a přišli si společně s námi připomenout výročí 
školy. Děkujeme všem studentům, kteří nám 
pomohli s přípravami či s vystoupeními bě-
hem oslav.
Děkujeme všem, kdo se na přípravě naší akce 
podíleli a kdo ji jakýmkoliv způsobem pod-
pořili. 
S vámi ostatními se rádi potkáme kdykoliv 
jindy, třeba při vaší návštěvě naší školy nebo 
při dalších akcích pořádaných školou.

Helena Volavková

Poděkování patří také celému týmu pořadate-
lů v čele s Helenou Volavkovou, která věno-
vala přípravě oslav obrovské úsilí. Děkujeme 
paní Volavkové, že se nelehkého úkolu zhos-
tila a připravila důstojnou oslavu významné-
ho výročí.

kolegové z GOB a SOŠ

Nové knihy 
městské knihovny
Beletrie
Pawlowská: Zájezd snů; Galbraith: Ne-
klidná krev; Wilková: Až uvidíš moře; 
Whitton: Adam ze Zbraslavi a případ krá-
lovny vdovy Rejčky; Cornwell: Sharpův 
atentátník; Stypka: Kráky; Závodná: Las-
točka; Viewegh: Děravé paměti; Jones: 
Matčina hra; Brown: Pohlednice z Paříže; 
Slaughter: Falešná svědkyně; Kubíková: 
Hájovna; Goffa: Bez těla; Tichá: Ostrov, 
co chutná jako pomeranče; Trpková: Ves-
nice; May: Noční brána; Pogodová: Buď 
v pogodě; Jakoubková: Maminka vaří líp, 
miláčku; Harrod-Eagles: Tajemství zámku 
Ashmore; Dán: Kočičí stopa; Mayes: Přítel-
kyně z kamenné vily; Vondruška: Ďáblova 
čísla; Nikolai: Čokoládovna. Osudová léta
Naučná
Gregorová: Nespoutaný Balkán a okolí
Dětská
Zimmer: Kombajny, traktory a nakladače; 
Peroutková: Dobrodružky; Butler: Stra-
šidelná knihovna. Schovávaná s duchy; 
Adbáge: Ďolík; Bryan: Jak funguje leta-
dlo?; Jonsson: Druhá kniha vikinga Vika; 
Černík: Medvěd Nedvěd a medvídek Miš-
ka letí do vesmíru

POZOR ZMĚNA 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA TELČ

od 1. června do 31. srpna 
platí letní půjčovní doba

PONDĚLÍ, STŘEDA 
8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00

PÁTEK 
8.30 – 12.00

Pro TL připravuje Andrea Fajtová

Novinky Knihovny UC
Jiřka a Rosťa Gregorovi: Nespoutaný Bal-
kán a okolí; Nicholas Romanov: Běžecká 
revoluce; Šárka Fridrichová: Libušín To-
máš Pavlík: MILOSTné a jiné; Tomáš 
Pavlík: Cesta od Euridiké; Scarlett Wil-
ková: Až uvidíš moře Michael Bar Zohar: 
Mosad: Nejslavnější operace izraelské tajné 
služby; Václav Fiala: Co nám zbořili Tony 
Judt: Velká iluze?; Pavel Švec: Generál Ka-
rel Kutlšvar; Milan Bárta: Člověk v souko-
lí STB; Jan Kvirenc: Slavné bitvy českých 
dějin; Autorský kolektiv: Kniha astrono-
mie; Zuzana Foffová: Prahou po stopách 
zednářské symboliky

DOVOLENÁ 4. 7. – 8. 7. a 21. 7. – 26. 7.

Pro TL připravuje Ilona Martinů
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(pro  upřesnění  informací  o  výstavách 
prosíme  kontaktujte  Ilonu  Martinů,  tel. 
549 49 1143) 
Letní výstava Vzpomínka na Jiřího Ma-
reše
Výstava pořádaná společně Univerzitním 
centrem Telč a telčskou pobočkou Muzea 
Vysočiny Jihlava volně navazuje na vý-
stavu věnovanou malířce Míle Doleželo-
vé v Hasičském domě a připomene jejího 
manžela, akademického malíře Jiřího Ma-
reše.  Přístupná je v prostorách univerzit-
ní knihovny v hodinách pro veřejnost, pří-
padně po předchozí domluvě až do konce 
prázdnin. 
Výstava ke 170. výročí založení reálného 
gymnázia v Telči 
Výstavu v prostorách Malé galerie a ka-
várny pořádá Gymnázium Otokara Bře-
ziny a Střední odborná škola Telč a bude 
přístupná veřejnosti každý den od 9 do 17 
hodin až do konce letních prázdnin. 
Koncert Hudební akademie Telč na ná-
dvoří Univerzitního centra – letošní roč-
ník Hudební akademie Telč (dříve Fran-
couzsko-české hudební akademie) přinese 
opět i řadu doprovodných akcí a koncertů. 
Stejně jako v loňském roce se můžete tě-
šit i na dnes již tradiční studentský koncert 
na nádvoří Univerzitního centra (v případě 
nepříznivého počasí v aule). Koncert bude 
11. července od 19:30 a vstupné je dobro-
volné.  

Dle TZ

Výstavy a akce 
pro veřejnost

Nová kniha o malířce 
Míle Doleželové
Nakladatelství Munipress Masarykovy uni-
verzity vydává ke 100. výročí narození ma-
lířky reprezentativní monografii „Míla Dole-
želová“ autorů: Markéta Bártová, Aleš Filip 
(ed.), Jana Horváthová, Tomáš Mazáč a Ale-
na Mizerová (ed.). Zpřístupnění malířčiny 
tvorby veřejnosti podporuje svými aktivitami 
Univerzitní centrum Masarykovy univerzity 
Telč – a právě od něj vzešel impulz k vydá-
ní této knihy.
„Kniha přináší nový, objevný pohled na tvor-
bu zcela mimořádné malířky Míly Doleželo-
vé  (1922–1993),  která  žila  a  tvořila  hlavně 

na Vysočině, pod horou Javořicí, v Jihlávce, 
Klatovci  a  Telči.  Milovníkům  umění  zane-
chala nesmírně obsažné a monumentální dí-
lo sestávající z fresek a nesčetného množství 
olejomaleb,  kreseb  a  grafik,“ říká ředitelka 
univerzitního nakladatelství MUNIPRESSS 
Alena Mizerová, a dodává: „Ohlas jejího dí-
la přesáhl hranice Evropy, zvláštní oblibu si 
získala ve Spojených  státech a Mexiku,  kde 
byly  vystaveny  a  našly  své  adresáty  desítky 
jejích obrazů.“ 
Historik umění Jiří T. Kotalík o malířce na-
psal: „V  jejím  díle  shledáváme  paralelu 
s  tvorbou  mexických  muralistů  Davida  Al-
fara Siqueirose a Diega Rivery  či  italských 
neorealistů  jako Renata Guttusa, což  je dá-
no i silným akcentem na sociální témata mo-
numentální  figury.  Jakási  vnitřní  levitace  či 
stylizovaná naivita může připomenout Marca 
Chagalla. Paralelou fascinace světem Romů 
je potom dílo Paula Gauguina a jeho uchvá-
cenost světem domorodců na Tahiti.“ 
Po úvodních textech knihy od Václava Jeh-
ličky a Aleše Filipa následuje kapitola z pe-
ra Markéty Bártové, která přibližuje život-
ní osudy Míly Doleželové i jejího manžela, 
malíře a grafika Jiřího Mareše (1932–1984). 
Umělkyně se nejvíce proslavila jako „malíř-
ka cikánů“, hloubka jejího zájmu o romskou 
tematiku však značně přesáhla pouhé vněj-
ší okouzlení, neboť romský prvek, romipen, 
v jejím díle hluboce rezonoval. Ve své ka-
pitole, jejíž záběr přesahuje až k současným 
romským umělcům, to názorně dokládá Jana 
Horváthová. Navzdory nepřízni ateistického 
režimu Doleželová po dobu tří desetiletí tvůr-
čím způsobem rozvíjela křesťanské motivy. 
Možné odpovědi na otázky po filozofickém 
a teologickém obsahu této významné části 
jejího díla formuluje ve své kapitole Tomáš 
Mazáč. 
Texty a obrazové kalendárium jejího života 
a díla doprovází téměř tři sta reprodukcí obra-
zů, fotografií a dokumentů. Zcela poprvé jsou 
v knize otištěny reprodukce ze sbírek čtrnácti 

Vzdělávací 
a univerzitní akce
26. června – 2. července, Výjezdní zasedá-
ní střediska Teiresiás MU
8.–18. července, 28. ročník mistrovských 
kurzů Hudební akademie Telč 
22.–25. července, Fotografický kurz U3V, 
pořádá Odbor celoživotního vzdělávání MU

Začátek prázdnin je pro naše kolegy z Brna 
většinou ve znamení uvolnění a zasloužené 
dovolené. Pro nás v Telči je to naopak ob-
dobí plné sezony a akcí. Jsme rádi, že opět 
po roce se k nám vrací hudební kurzy a s ni-
mi i špičkoví lektoři a hudebníci světové 
úrovně. Telč se pod jejich nástroji na deset 
dní opět promění v město klasické hudby, 
mládí a radosti. Těšíme se i na koncerty, kte-
ré nás čekají, ať už ten studentský v našem 
Univerzitním centru, nebo lektorský, který 
bude v Panském dvoře.
Druhou tradiční akcí je fotografický kurz, 
který vlastně nahrazuje každoroční výtvar-
ný plenér, pořádaný Odborem celoživotního 
vzdělávání pro posluchače Univerzity třetího 
věku v Brně. Vzhledem k nejisté epidemické 
situaci byl teď dva roky zrušen. O to je jeho 
návrat do Telče lepší zprávou. 
Také přes léto budou pokračovat oslavy vý-
ročí 100 let narození Míly Doleželové. Po-
kud jste to ještě nestihli, nezbývá než vás po-
zvat do galerie Hasičský dům, kde kurátorka 
Jana Bojanovská z Oblastní galerie Vysoči-
na v Jihlavě připravila působivou instalaci 
z děl zapůjčených z depozitáře v Univerzit-
ním centru. Na výstavu bychom rádi navázali 
skromnou vzpomínkou na jejího manžela Ji-
řího Mareše a připravili jsme malou letní ex-
pozici v naší knihovně. 
Přeji všem, aby prázdniny v Telči byly opět 
tak krásné, jak jsme na ně zvyklí, a těším se 
na setkávání v našem Univerzitním centru. 

Jaroslav Makovec, 
ředitel Univerzitního centra Telč

Zprávy z UCT 
– červenec 2022
Hudební akademie a celoživotní 
vzdělávání – tradiční červenec 
v Univerzitním centru

institucí, muzeí, galerií i soukromých archi-
vů, především České dominikánské provin-
cie, Muzea romské kultury, Nadace Jindřicha 
a Ičky Waldesových a unikátního fotoarchivu 
Michala Tůmy. 
Knihu o rozsahu 188 stran doplňují soupi-
sy a souhrny v českém, romském a anglic-
kém jazyce. Autorem grafické a typografické 
úpravy je Jakub Konvica, polygrafické zpra-
cování zajistily Tiskárny Havlíčkův Brod. 
Pokud máte o knihu zájem, kontaktujete pro-
sím univerzitní knihovnu – tel.: 549 49 1143.  
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Když se řekne UNESCO, děvčata z telč-
ské ZUŠ si vybaví především zámky, hra-
dy, památky, věže, náměstí, Telč nebo Prahu. 
A právě tyto prvky se snažila vložit do svých 
výtvarných prací, se kterými se účastnila 
soutěže Světové dědictví UNESCO – Pra-
ha, Český Krumlov a Telč. O tom, jak dobře 
se jim podařilo zhmotnit v obrázcích vlast-
ní představy, a navíc ještě splnit zadání, kte-
ré ukládalo do obrázků včlenit život, svědčí 
jejich ocenění. V kategorii 1. stupeň ZŠ se 
ve vítězné trojici umístila Denisa Petrů, za 2. 
stupeň ZŠ obsadila jednu z předních příček 
Julie Svobodová. 
„Místo z obrázku znám z procházek zámec-
kým  parkem.  Líbilo  se mi,  jak  se  věž  zrca-
dlí  na  hladině  Ulického  rybníka,“ popsala 
Julie svůj motiv. Denisu inspirovala zmrz-
lina, na které předtím byla. Z telčské ZUŠ 
se do soutěže zapojilo více než dvacet dětí. 
„Nejčastěji kreslily, ať už tužkou, fixou nebo 
pastelkami. Naše vítězné práce jsou většinou 
grafické listy zhotovené technikou suché jeh-
ly,“ uvedla vyučující Pavla Doležalová a vy-
světlila, že při této technice je třeba námět 
vyrýt zrcadlově obráceně do fólie ocelovým 
hrotem, poté do rýh zatřít tiskařskou barvu 
a otisk přenést pod tlakem v tiskařském lisu 
do mokrého papíru. 
Odborná porota přijala více než tři stovky 
výtvarných prací ze všech koutů České re-
publiky. Jedenáct vítězů, mezi nimi dvě zá-
stupkyně z telčské ZUŠ, pak na začátku 
června pozvala ke slavnostnímu převzetí oce-
nění do sídla Sekretariátu České komise pro 
UNESCO, který sídlí v pražském Černín-
ském paláci. „Obě dívky měly z umístění vel-
kou radost. Julie vítězství při své tiché a mír-
né povaze přijala s klidným úsměvem. Živější 
Deniska  tomu  dost  dlouho  nemohla  uvěřit, 

Práce dětí ze ZUŠky poputují do Paříže 

ale bylo jasné, jak je šťastná. Obě bude výhra 
určitě do budoucna motivovat,“ popsala re-
akci výherkyň Doležalová. 
Slavnostní recepce v prostorách Ministerstva 
zahraničních věcí a prohlídka interiérů palá-
ce včetně bytu Jana Masaryka byla podle ní 
pro všechny zúčastněné nezapomenutelným 
zážitkem. Vítězné práce nyní poputují z Pra-
hy až do Paříže. „Dohromady bylo pro paříž-
skou výstavu vybráno 43 děl českých školáků 
a my jsme velice potěšeni tím, že jedenáct ob-
rázků vzniklo v naší základní umělecké ško-
le,“ doplnila Doležalová. Kolekce dětských 
výtvorů doplní na podzim výstavu francouz-
ského fotografa Gilla Giuglio, který, stejně 
jako děti, na svých snímcích představí Prahu, 
Český Krumlov a Telč. 
„Před  vznikem  obrázku  jsme  si  povídali 
o tom, jaké akce a slavnosti se v průběhu ro-
ku v Telči odehrávají. Popisovali jsme si cestu 
do školy, vyprávěli o tom, jak trávíme čas me-
zi kulisami telčských domů nebo jaká jsou na-
še oblíbená místa. Prohlíželi jsme si také his-
torické fotografie zachycující například trhy 
na náměstí a dožínkové slavnosti. I když ješ-
tě nebylo úplně teplo, kreslili jsme v zámec-
kém parku, kde jsme se snažili zachytit zrca-
dlení města na hladině rybníka,“ vyprávěly 
dívky o vzniku námětů a samotných obrázků. 
Uvědomují si, jak velkou výhodu mají opro-
ti dětem z ostatních škol, které kreslily pouze 
podle reprodukcí a fotografií. „Nám stačilo 
vyhlížet ze školních oken,“ říkají Denisa s Ju-
lií. „Člověk někdy bere historickou výjimeč-
nost města kolem jako všednost. Mnozí z nás 
si při procesu vzniku obrázků možná uvědo-
mili, v jak krásných kulisách žijeme. A to je 
asi největší výhra,“ dodala Pavla Doležalová. 

Marie Majdičová

V týdnu 23.–27. 5 2022 proběhl napříč 
Českou republikou hudební festival ZUŠ 
OPEN, jehož patronkou je slavná česká 
pěvkyně Magdalena Kožená. Smyslem 
této hudební akce je zviditelnit unikátní 
systém hudebního vzdělávání u nás a dát 
možnost malým umělcům prezentovat své 
výkony mimo prostory školy, ve veřejném 
prostranství. I naše škola se do akce za-
pojila celotýdenním koncertováním, kdy 
jsme k prezentaci, podobně jako vloni, vy-
užili prostor podloubí. V průběhu celého 
týdne se s hudebním vystoupením vystří-
dali téměř všichni žáci hudebního oboru. 
Paní učitelky výtvarného oboru připravily 
ve dvoře ZUŠ dopolední program pro ma-
teřské školy, který byl tematicky propojen 
s instalovanou výstavou Lodí do nezná-
mých moří… ve foyer školy. 
Akci přálo počasí a přes avízovaný celotý-
denní déšť se nám podařilo zůstat v suchu. 
Potíže působil pouze vítr, který hudební-
kům velmi rád odnáší noty. Pro všechny 
žáky je hraní venku dobrá zkušenost a já 
věřím, že se z tohoto hudebního počinu po-
daří udělat tradiční událost, na které se žáci 
školy budou moci pravidelně prezentovat. 
Důležitou součástí jarního období v ZUŠ 
jsou přijímací zkoušky. Zaznamenali jsme 
zatím historicky největší zájem o studium 
hudebního oboru. K přijímacím zkouš-
kám se v hudebním oboru dostavilo 61 
dětí, bohužel 30 z nich jsme nemohli při-
jmout, a to buď z kapacitních důvodů, ne-
bo z důvodu nesložení přijímací zkoušky. 
Tradičně byl největší zájem o klavír a só-
lový či sborový zpěv. Ve výtvarném obo-
ru se ke zkouškám dostavilo 47 dětí, přija-
to bylo 35 dětí, 12 zájemců jsme bohužel 
museli odmítnout. Na všechny nové žáky 
se budeme v září moc těšit. 

Text + foto: Eva Pavlíková,
ředitelka ZUŠ

Týdenní hudební 
maraton v podloubí 
a přijímací zkoušky 
do ZUŠ Telč

Vítězný obrázek D. Petrů     Foto: P. Doležalová
Vítězný obrázek J. Svobodové 

Foto: P. Doležalová
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Realizace investičních projektů města je ny-
ní v plném proudu. Mezi největší akce letoš-
ního roku patří rekonstrukce ulice Svatoanen-
ská. Dle plánu se nám v této ulici podařilo 
zrekonstruovat parkoviště, aby jeho otevření 
proběhlo na hlavní turistickou sezónu. Bude 
pokračovat rekonstrukce chodníků vč. pěšího 
propojení ulic Furchova / Mlýnská / Svatoa-
nenská, rekonstrukce prostoru před Horní brá-
nou náměstí, vč. vybudování přechodu v těch-
to místech. Rekonstrukce prostoru u Horní 
brány bude probíhat v období září–říjen. Ty-
to dva měsíce nebude možný vjezd na náměs-
tí Horní bránou, bude otevřen vjezd bránou 
Dolní. Společnost EG.D bude souběžně v uli-
ci Svatoanenská rekonstruovat kabelové ve-
dení vysokého napětí. Ukončení celé rekon-
strukce ulice Svatoanenská předpokládáme 
v listopadu letošního roku.
Obdobně finančně náročnou akcí je dokon-
čení I. etapy výstavby inženýrských sítí a ko-
munikací pro připravované stavební parcely 
v ul. Dačická. Akce probíhá dle plánu a har-
monogramu. Ukončení předpokládáme rov-
něž v listopadu letošního roku. 
V průběhu letních prázdnin budou dokon-
čovány stavební práce na rekonstrukci MŠ 
Komenského. V současné době je ukonče-
na rekonstrukce jedné třídy a zázemí školky. 
V průběhu prázdnin bude dokončena rekon-
strukce dalších dvou tříd s tím, že plný provoz 
rekonstruovaných prostor bude od září letoš-
ního roku. 
Dále probíhá výstavba cyklostezky do Vo-
levčic a vybudování lávky pod mostem v uli-
ci Batelovská. Lávka bude otevřená pro ve-
řejnost v červenci letošního roku, cyklostezka 
v září rovněž letošního roku. 
Mezi další probíhající stavební akce patří re-
konstrukce fasády objektu radnice (ukončení 
září 2022), obnova fasád a dvora bývalého do-
mova pro seniory (ukončení říjen 2022).
Aktuálně došlo k zahájení rekonstrukce vo-
dovodu u bytových domů v ulici Hradecká 
(ukončení srpen 2022). V září letošního roku 

Informace o realizovaných 
a připravovaných stavbách

bude zahájena rekonstrukce dvou bytů v by-
tovém domě v ul. Slavatovská. Dále předpo-
kládáme ještě v letošním roce zahájení řešení 
přeložky vodovodu v ulici Dačická.

 Vladimír Švec

Sport, pomoc a dobrovolnictví – společ-
ní jmenovatelé druhého Charitativního půl-
maratonu Telčí na podporu Sdílení, který se 
uskutečnil předposlední červnovou sobotu 
v Lipkách. Osmdesát běžců a přibližně deset 
štafetových týmů se pokusilo zdolat 21 kilo-
metrů. Výtěžek z akce se vyšplhal na 200 tisíc 
korun, které mobilní hospic využije k zajištění 
auta pro pečovatelky a také na provoz organi-
zace. Tenisky ale více i méně zdatní běžci za-
tím do skříně neuklízejí, v polovině prázdnin 
je totiž budou znovu potřebovat.
Na to, že by finanční podpora zúčastněných 
překonala loňský první ročník půlmaratonu, 
ve Sdílení nedoufali pomyslet. O to více je 
konečná částka i příběh s ní spjatý překvapi-
ly. „Když jsem společně s Martinem Švecem 
chtěla napsat šek na částku 147  tisíc, přišel 
za námi nenápadný pán a řekl, že by rád tu-
to částku dorovnal na 200 tisíc korun. Málo-
kdy mi dojdou slova, ale v tu chvíli se to sta-
lo. Dárce nechtěl být  jmenován,“ vyprávěla 
o štědrém příchozím Eva Švecová, vedoucí 
fundraisingu a PR Sdílení. Podle ní má s or-
ganizací zkušenost a ví, co obnáší práce pe-
čovatelek a zdravotníků. „Moc si vážíme jeho 
podpory a ocenění naší činnosti,“ děkovala. 
Příspěvky od účastníků půlmaratonu pomo-
hou s dofinancováním vozu pro pečovatel-
ky odlehčovací služby. „V  krajském  grantu 
jsme na něj získali příspěvek, naše spoluúčast 
činila 90  tisíc korun. Zbytek darů využijeme 
na provoz,“ uvedla Švecová s tím, že činnost 
Sdílení není plně hrazena z veřejných zdrojů. 
V letošním roce si na péči o pacienty musí se-
hnat dva miliony korun. Díky podpoře dárců, 
nadací, sponzorů a také půlmaratonu se částku 
podařilo snížit na 450 tisíc.
Za celou akcí stojí Martin Švec, který v před-
chozích letech Sdílení podpořil nejdříve cyk-
lovýzvou a vloni ultramaratonem spojeným 
s prvním ročníkem půlmaratonského běhu. 
Letošní rok se obešel bez extrémního sportov-
ního výkonu. „Mnohem větší výzvou bylo vše 
zařídit tak, aby se akce lidem líbila a odnesli si 
z ní co nejlepší zážitek. Zaběhnout si samotný 
půlmaraton pak byla už jen třešnička na dor-
tu,“ řekl Martin, který obsadil druhou příčku. 
„Užíval jsem si prvních sedm kilometrů závo-
du, pak mi v kopcích ztuhly nohy a v kombina-
ci s tropickým počasím jsem se upřímně těšil 

Půlmaratonci svým výko-
nem přispěli na nové auto 
pro Sdílení

na cílovou rovinku a osvěžení  jedním stude-
ným,“ přiblížil svou běžeckou motivaci. 
Sedmikilometrový okruh vedl po cyklostezce 
a částečně lesem. Sportovci mohli volit mezi 
betonovým či přírodním povrchem vedle tra-
ti. Ti, kteří běhu tolik neholdují, a přesto chtěli 
hospic podpořit, mohli absolvovat symbolic-
kou kilometrovou trasu. Čtvrthodinu po do-
spělých odstartovaly dětské závody i s těmi 
nejmenšími sportovci. Vyběhli i někteří za-
městnanci Sdílení, další bylo společně s ostat-
ními dobrovolníky možné potkat mimo trať. 
„Rád bych zdůraznil jeden takový výkon. Dva 
dny před akcí  se nám ozval  student  telčské-
ho  gymnázia  Tonda Veselý  s  tím,  že  by  pro 
něj byla čest celou akci moderovat. Zvládl to 
perfektně a věřím, že i díky němu si lidé akci 
užili,“ vyzdvihl Martin Švec, který už teď plá-
nuje uspořádat další ročník. 
„Největší poděkování patři právě Martinovi, 
do podpory Sdílení vkládá nadšení a energii 
už třetím rokem. Za ním však stojí další spous-
ta dobrovolníků. Velmi si jejich pomoci váží-
me,“ ocenila Švecová. Půlmaratonem sporto-
vání pro hospic nekončí. Na konci července 
startuje tradiční Běh městem šťastných lásek, 
při kterém si na své přijdou nejen běžci, ale 
i chodci, rodiny s dětmi či senioři. Účastnit se 
bude možné opět po celý týden. „Všichni se 
mohou  těšit  na  nádherné  perníkové  medai-
le od paní Tomášové a děvčat ze Studnických 
perníčků. Před námi je krásné telčské léto a já 
jsem ráda, že Sdílení bude jeho součástí,“ těší 
se a zve na další akci Eva Švecová ze Sdílení. 

Marie Majdičová

Přední výrobce a dodavatel strojů a za-
řízení pro úpravu a zpracování kame-
niva vypisuje výběrové řízení na pozici 
Vedoucí projektu.
Hlavní náplň činnosti: Řízení a vedení 
projektů dodávek a realizace technologic-
kých linek, úprav a oprav v kamenoprů-
myslu.
Požadavky: VŠ vzdělání – obor strojní 
nebo stavební, Komunikativnost, otevře-
nost, flexibilita, Vedení týmu, Autorizace 
výhodou
Nabízíme: Odpovídající mzdu, Variabilní 
odměňování dle výsledků projektu, Osob-
ní automobil k soukromému využití, no-
tebook, telefon, Týden dovolené navíc, 
zdravotní volno, Podnikové stravování 
a další benefity
Možný nástup: od 1.9.2022
Osobní údaje nebudou v rámci přijímací-
ho řízení předávány třetím osobám. Pra-
covní pozice není vhodná pro uchazeče 
bez praxe. Žádost o zařazení do výběro-
vého řízení a svůj strukturovaný životopis 
zašlete na adresu: 
zaneta.neradova@strojirny-podzimek.cz

Umístění ocelové nosné konstrukce lávky 
pod mostem v ul. Batelovská



str. 21TL 7/2022

nás prováděl celým dnem. Nejdříve jsme je-
li vlakem do Velkého Pěčína, potom pěšky 
na zdejší židovský hřbitov. Tam jsme strá-
vili asi 2–3 hodiny, pan Růžička měl výklad 
o tomto hřbitově. Věnovali jsme se i hebrej-
skému písmu na náhrobcích. Každý jsme 
dostali pracovní list, který jsme podle jeho 
slov vyplňovali. Následoval návrat do Telče 
a přesun na místní židovský hřbitov. Tento 
je oproti Velkému Pěčínu mnohem nověj-
ší, náhrobky jsou v zachovalém stavu a je 
na nich už psáno latinkou. Seděli jsme v trá-
vě a poslouchali další výklad. Naší poslední 
zastávkou byla telčská synagoga. Ta už ne-
má skoro nic původního, i zdi už jsou přesta-
věné. Výklad mi přišel zajímavý. Měli jsme 
i možnost si prohlédnout celou budovu. 

Veronika Jirásková, 9. B
Lidice a Terezín
26. května se 9. třídy vydaly na výlet za vý-
znamnými památkami 2. světové války. Do-
provázeli nás pan učitel Dušan Rodek s paní 
učitelkou Andreou Smejkalovou a Radkou 
Hadravovou. Někteří nebyli zrovna nadšení 
z brzkého vstávání, a tak si v autobuse pospa-
li. Cesta byla velmi dlouhá a každý byl natěše-
ný, jak asi budou Lidice s Terezínem vypadat. 
Do Lidic jsme se dostali tak za tři hodiny. 

Lidice jsou nádherné místo. Prohlídka byla 
rozdělena na dvě skupiny. První skupina mě-
la exkurzi v podobě prezentace a druhá sku-
pina se přesunula do typického domku, kde 
tehdejší obyvatelé Lidic bydleli. Členové 
se rozdělili podle rolí do dvou rodin a měli 
za úkol sledovat rozdíly nežidovské rodiny, 
která bydlela v Lidicích, a židovské rodinky, 
která bydlela v Praze. Potom se všichni do-
hromady přemístili do parku, kde jsou vidět 
všechna významná místa tehdejších Lidic. 
Byla zde i známá socha dětí, které byly před 
vypálením vesnice odvezeny. Dále následo-
vala hodinová cesta do známého Terezína. 
Už na cestě tam některé z nás mrazilo po zá-
dech. Jako průvodce jsme dostali skvělého 
staršího pána, který věděl odpověď na kaž-
dou záludnou otázku. Provedl nás po celém 
areálu Terezína a ke každému místu měl ně-
jakou historku, kterou propojil s historií da-

Školní rok se nachýlil ke svému konci a také 
na naší škole to bylo znát. Kromě hodnoce-
ní prospěchu se škola po dvou letech vrátila 
ke spoustě akcí. Moh-
li bychom jmenovat 
několik sportovních 
aktivit, návraty škol-
ních výletů a exkur-
zí. Dalšími krásnými 
akcemi byla Síla lid-
skosti se vzpomínkou na Nicholase Win-
tona. Nebo školní praktický den Ochrana 
člověk za mimořádných událostí. Prožili 
jsme No Back Day – den bez aktovek pl-
ný kreativních výstupů. Navštívili nás akté-
ři anglického divadla - The Bear Educati-
onal Theatre. Páté třídy prožily workshop 
se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, je-
jíž knihy jsou oblíbené nejen mezi dětmi, ale 
i mezi učiteli. Třídy druhého stupně navští-
vily městskou knihovnu.
A jak hodnotily některé z akcí děti?
Návštěva židovských hřbitovů
V dějepise se v devátých ročnících probírá 
téma 2. světové války. Židé patřili mezi ty, co 
se dobře neměli. Byla to taková spodina. Pa-

ní učitelka Radka Hadravová pro nás uspo-
řádala ve spolupráci s historikem panem Rů-
žičkou exkurzi právě na židovské téma. Pan 
Růžička se zabývá studiem židovské kultu-
ry. Ukázal nám např. základy hebrejštiny, 
která je židům vlastní. Navštívili jsme hřbi-
tov ve Velkém Pěčíně, kde byla hebrejština 
napsaná na většině náhrobků. Ale objevila 
se na nich i němčina. Na telčském židov-
ském hřbitově byly nápisy na hrobech psa-
né v češtině. Výjimečně se objevila němči-
na. Ve Velkém Pěčíně byly pouze náhrobky 
zasazené v zemi. V Telči jsme viděli velké 
hroby a hrobky. Pokračovali jsme do telčské 
synagogy, kde se naše exkurze chýlila k zá-
věru. Velké díky patří panu Řůžičkovi, paní 
učitelce Hadravové a Mikešové. 

Text + foto: Adéla Burianová 9. A
Ve čtvrtek 12. května jsme se sešli na nádra-
ží, kde už na nás čekal pan Růžička, který 

Za zdmi školy ného místa. Cestou zpět nás zdržely neko-
nečné kolony v Praze. Pozitivní bylo jen to, 
že jsme se mohli pokochat nádherou praž-
ského centra, někteří z nás zde byli totiž po-
prvé. Výlet byl úžasný, a tak jsme rádi, že 
jsme toto všechno mohli prožít.

 Adéla Sobotková
Operace Anthropoid
Do naší školy zavítal major Stanislav Balík 
se svojí přednáškou o Operaci Anthropoid 
a Janu Kubišovi. Tohoto setkání se zúčastni-
ly třídy druhého stupně. Tedy šesté až deváté 
ročníky. V pátek 27. 5. 2022 to bylo osmde-
sát let od atentátu na Heydricha. Proto se pan 
Balík rozhodl s touto přednáškou naši školu 
navštívit. Přestože to bylo formou prezenta-
ce, nebyla to žádná nuda. Pan Balík to podal 
velmi záživnou a zajímavou formou. Během 
přednášky jeden z nás mohl vyhrát knížku, 
kterou sám pan Balík napsal. A díky svým 
vědomostem ji vyhrál, ze skupinky osmých 
a devátých ročníků, náš spolužák Matouš 
Novák. Ze skupinky šestých a sedmých roč-
níků zase Tomáš Holík. Když pan Balík do-
končil svou prezentaci, dal nám prostor pro 
dotazy. Mohli jsme se ptát na cokoli. Nejčas-
tějším tématem byla Ukrajina. Jak dlouho si 
myslí, že bude tento konflikt mezi Ruskem 
a Ukrajinou trvat. A podobné otázky. Ač ta 
odpověď nebyla zrovna příjemná, určitě by-
la pravdivá. Přednáška byla velmi přínosná 
nejen pro žáky, ale i pro učitele. 

Adéla Burianová
Pohodáři 
3. června k nám dorazila cestovatelská sku-
pina Pohodáři. Letošním tématem byla Ka-
nada, kterou členové skupiny procestovali 
z jednoho konce na druhý. V Kanadě strávi-
li 61 dní. Jejich prezentace byla poskládaná 
z krátkých videí, nádherných fotografií, které 
pořídili během cesty. Potkávali různá zvířata, 
od velryb až po medvěda grizzlyho, kterého 
se nejvíc báli. Během cesty se seznámili se 
dvěma muži, kteří jim vyprávěli strašidelné 
historky, co se staly v jednom hotelu. Trochu 
z těch historek mrazilo po zádech. Program 
byl určený pro děti od páté třídy.

Adéla Sobotková
Zdravá 5
V dubnu se konala soutěž ve vaření zdravých 
jídel. Zúčastnily se jí skupiny žáků 9. A.
První skupinka připravila jako předkrm gu-
acamole s domácími houskami. Druhá mě-
la na starost polévku, společně se rozhodli 
pro rajskou. Třetí skupinka, chlapecká, va-
řila hlavní jídlo – filet z candáta se salátem 
a česnekovou bagetou. A poslední čtvrtá 
skupinka se věnovala dezertu. Byl jím tva-
rohový dezert s čerstvým ovocem. K ochut-
návce byli pozváni učitelé, kteří se naší tří-
dě věnovali v přípravě na přijímací zkoušky, 
společně s naším třídním učitelem.

Kristýna Zajícová
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V neděli 5. čevna proběhly oddílové závody 
malého teamgymu vedeného trenérkou Ma-
rií Havlíkovou. Vítězkami jednotlivých kate-
gorií jsou:
Ročník 2012–13 Houdková Markéta
Ročník 2011 Šindlerová Kateřina
Ročník 2010 Šindlerová Beáta
Ročník 2008–9 Kučerová Valentina

Náčelnice E. Drdácká 

TJ Sokol Telč

Telčské kostely se v létě otevírají veřejnos-
ti už od roku 2015. Letos nabídnou kromě 
ověřených aktivit i velkou novinku – mož-
nost komentované procházky po Telči. 
O plánech na počínající sezonu jsme si pro-
mluvili s Martinem Kohoutkem, jedním 
z hlavních organizátorů prohlídek.
Které kostely můžeme letos navštívit 
a kdy budou otevřené?
Pravidelně bude otevřen pouze kostel Jména 
Ježíš (jezuitský), a to od 1. 7. do 31. 8. 2022. 
Obvyklá otevírací doba bude od 10:00 
do 18:00. Prvních 14 dní vyzkoušíme zájem 
o komentovanou procházku po telčských 
kostelích. Pokud přijde na procházku dosta-
tek zájemců, kostel Jména Ježíš se uzavře 
krátce po 16. hodině a bude se pokračovat 
procházkou. Pokud o procházku zájem ne-
bude, kostel Jména Ježíš zůstane otevřený 
standardně do 18:00.
Připomeňte nám prosím aktivity, které se 
v kostele vyskytnou už opakovaně.
Příchozí se dozví, z čeho pochází kadidlo, 
mohou si přivonět k různým druhům a od-
nést si pár zrnek domů na památku. Zůstává 
rovněž přímluvná modlitba, o kterou je nej-
větší zájem. Kdo chce, může na papírek na-
psat, za co by byl rád, aby se lidé v telčské 
farnosti modlili. Objevují se prosby, přání, 
trápení, … po sezoně jich jsou stovky.
Minulý ročník jsme zařadili pietní mís-
to, kde si návštěvníci mohou vzpomenout 
na svoje blízké zemřelé. Vyrobí si křížek, 
napíší jméno a umístí na pomyslnou Gol-
gotu. Vzpomínky jsme zařadili do liturgie 
o dušičkách v listopadu. Vzhledem k tomu, 
že naše Golgota byla vzpomínkami na konci 
prázdnin celá zaplněná, plánujeme tuto akti-
vitu zopakovat i letos. 
Nejen pro děti bude připravena hra cestič-
ka do nebe, kvíz o certifikát poutníka a dal-
ší aktivity.
Nabídnete i komentované prohlídky?
Ano, nabídneme. Komentované prohlídky 
v přesném čase se nám moc neosvědčily, 
takže v kostele Jména Ježíš probíhají kdy-
koli, kdy o ně někdo projeví zájem, sejde se 
nějaká skupina apod.
Plánujete novinku – procházku po telč-
ských kostelích. Které kostely bude zahr-
novat? 
Procházka je určena pro všechny, kteří by 
chtěli navštívit několik kostelů v Telči. Cel-
kem jich tu máme sedm a tři kaple, do ko-
mentované procházky bychom zařadili čty-
ři z nich a ještě diskutujeme o kapličce sv. 
Rocha vedle kostela Matky Boží na Starém 
Městě. 

Prohlídky telčských kostelů 
letos zpestří komentovaná 
procházka

Přibližte nám, jak bude zmiňovaná pro-
cházka probíhat.
Počítáme tak dvě hodiny, navštívíme 4 kos-
tely a možná ještě jednu kapličku. Začínat se 
bude v kostele Jména Ježíš a končit u Mat-
ky Boží na Starém Městě. Procházka bude 
zhruba 1,6 km dlouhá. Postupně projdeme 
kostel Jména Ježíš a sv. Jakuba na náměs-
tí, poté navštívíme hřbitovní kostel sv. An-
ny a procházkou „po dlážkách“ se vydáme 
do kostela Matky Boží. V jejím těsném sou-
sedství je i kaple sv. Rocha, která se ale ne-
používá. Ještě uvidíme, zda zařadíme i tu. 
Se skupinou půjde průvodce, který účast-
níkům podá o kostelích výklad. Zařadíme 
i část informací o samotném městě, náměstí 
a možná zbude i čas na komentář k někte-
rým významným lidem, kteří jsou pohřbeni 
na hřbitovech u sv. Anny a Matky Boží.
Jaká máte od letošního ročníku prohlídek 
očekávání?
Jsem zvědavý, jaký bude zájem o komento-
vanou procházku po telčských kostelích. Byl 
bych rád, kdyby se procházka stala pravidel-
nou součástí otevřených kostelů i v nadchá-
zejících ročnících.
S kolika průvodci – brigádníky se ná-
vštěvníci mohou setkat?
Se šesti. Převážně to jsou mládežníci z telč-
ské farnosti.

 Ivana Holcová

Croquet Club Dynamo Telč společně s Aso-
ciací Česko-moravského kroketu pořádal 
první mezinárodní turnaj pod názvem 1st 
Czech Open Association Croquet tourna-
ment, který se konal 21. 5. – 22. 5. na kroke-
tových kurtech v Telči. 
Turnaje se zúčastnilo 12 hráčů, z toho 7 hrá-
čů z České republiky, po dvou hráčích z Ra-
kouska a Německa a jeden hráč ze Skotska.  

Sport
První mezinárodní turnaj 
v Asociačním kroketu 
v České republice 
pořádaný v Telči

Turnaj se zahájil skupinami, kdy do každé 
skupiny byl nasazen vždy jeden hráč s nej-
vyšším počtem bodů ze světového žebříčku 
a zbytek hráčů byl dolosován. Následoval 
vyřazovací pavouk, kdy do prvního semi-
finále postoupil David Hajn a Otakar Stan-
kuš. Tento duel nabídl dramatickou bitvu, 
kdy nakonec posledně jmenovaný udolal 
na časový limit Davida Hajna, a postoupil 
tak do finále. 
Druhé Semifinále již mělo čistě mezinárod-
ní účast. Chris Martin (SCO) porazil těsným 
rozdílem Martina Güntra, kdy si dramatič-
nost tohoto zápasu nic nezadala s čistě čes-
kým semifinálem. 
Do finále turnaje tedy postoupil Chris Mar-
tin a Otakar Stankuš, které jednoznačně 
ovládl Chris Martin ze Skotska, a stal se 
tak vítězem prvního mezinárodního turnaje 
v Asociačním kroketu pořádaného v České 
republice. Turnaj se konal pod záštitou ná-
městkyně hejtmana Hany Hajnové, gratula-
ci a cenu vítěz převzal z rukou telčského sta-
rosty Vladimíra Brtníka. 
Konečné pořadí 1st Czech Open Associaci-
on croquet tournament: 
1. Chris MARTIN (SCO) 
2. Otakar STANKUŠ (CZE) 
3.–4. Martin GÜNTNER (AT) 
3.–4. David HAJN (CZE) 
5.–12. Václav DOSKOČIL (CZE)
5.–12. Heinz HACKL (AT) 
5.–12. Štěpán HAZDRA (CZE) 
5.–12. Jan KRÁL (CZE) 
5.–12. Anna KRÁLOVÁ (CZE) 
5.–12. Bernhard LANGHAMMER (DE)
5.–12. Jiří PLACHÝ (CZE) 
5.–12. John SWABEY (DE) 
V tomto roce proběhnou další dvě zajímavé 
události na kroketových kurtech: 
4.–6. července –  Mistrovství České republi-
ky v asociačním kroketu, 
22.–23. července – Mistrovství republiky 
do 17 let v golf kroketu.
Děkujeme našim sponzorům: 
Ammeraal Beltech, s. r. o, zabývající se vý-
robou řemenů a pásů, J&CO, zabývající se 
čistěním odpadních vod. 

Dle TZ
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Společenská rubrika

Vítáme nové občánky
Michaela Tupá, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Pavel Račický, Řečice
a Jana Štefková, Kašava
Roman Neklapil, Telč
a Klára Landová, Telč
Jiří Jahelka, Třebíč
a Michaela Kopicová, Havl. Brod
Michal Lacina, Třešť
a Kateřina Vonderková, Třešť
Roman Mikeš, Telč
a Dominika Cveková, Telč
Mikuláš Rázus, Praha
a Alena Vybíralová, Batelov
Tomáš Šalanda, Telč
a Klára Němcová, Borovná
Rajmund Mikuš, Šamorín
a Anastazie Kvíčalová, Třešť
Tomáš Palas, Krahulčí
a Lucie Drsová, Krahulčí
Kamil Koten, Jihlava
a Jennifer Hope Sawicki, USA
Tomáš Krejčí, Ivančice
a Klára Řezáčová, Náměšť n/Oslavou

Opustili nás
Ing. Ladislav Závodský, St.Město 76 let
Karel Hajný, Štěpnice  73 let
Zuzana Holečková, Itálie  60 let
Alena Bartáková, Staré Město 76 let
Božena Líbalová, Krahulčí 72 let
Bohumil Chalupský, Mrákotín 85 let
Zdeněk Beneš, Staré Město 82 let
Jitka Kovářová, Mrákotín 50 let
Josef Holec, Podolí  64 let
Jan Šimek, Staré Město  81 let
Věra Peichlová, Staré Město 95 let

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

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 18. 7. IV. 20. 7.
III. 19. 7. V. - VI. 21. 7.
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

Římskokatolické
sobota 18.00 Matka Boží
neděle 7.30 sv. Jakub
 9.00 sv. Jakub
 10.30 Matka Boží
Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
úterý 5. 7. 8.00 Matka Boží
neděle 30. 7. 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Anna

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Bohoslužby

Uzávěrka příštího čísla
pátek 15. července

Telčské listy 7/2022 – 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

Pro letní měsíce je Kalendář kulturních, spole-
čenských a sportovních akcí města Telče uve-
den v samostatném tisku Telčské léto 2022. 
K dostání na  Informačním centru na  radnici 
a v Městské galerii Hasičský dům na náměstí 
Zachariáše z Hradce.

Chovatelé
10. 7. 7.00–9.00 areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
Zajištěn výkup kůží, výkup exotů, prodej kr-
miv a krmných doplňků.

Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobrus-
lení, hokejové zápasy. Bližší informace k pro-
nájmu ledové plochy a termínům konání veřej-
ného bruslení naleznete na webových stránkách 
www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html

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 a s expozicí 
peklo. Podzemí je přístupné dle rezervačního 
systému. www.telc.eu/turista_a_volny_cas/tu-
risticke_atraktivity_mapy/telcske_podzemi

Kulturní kalendář

Oslavte s městem Telč 30 let
od zápisu na Seznam 

UNESCO

19. a 20. srpna
Historické slavnosti
Zachariáše z Hradce 

a Kateřiny z Valdštejna 
aneb Propojení historie v čase

Ve čtvrtek 16. června byla v Městské gale-
rii Hasičský dům slavnostně zahájena vý-
stava obrazů Míly Doleželové ke 100. vý-
ročí narození. Vernisáže se zúčastnila řada 
významných hostů. Míla Doleželová byla 
výjimečnou malířkou a za sebou zanechala 
monumentální dílo sestávající z nesčetného 
množství fresek, olejomaleb a grafik. Ma-
lířka Míla Doleželová patří částí svého ži-
vota k Telči a jejímu okolí. Její obrazy lze 
nalézt na různých světadílech. Prostřednic-
tvím dvou výstav se letos, v roce 100. výročí 
narození malířky, vrací do České republiky 
i do Telče. 
První z výstav se konala v červnu v prosto-
rách Senátu Parlamentu ČR.
Druhou výstavu v Městské galerii Hasičský 
dům v Telči připravilo Město Telč, Univer-
zitní centrum Telč, Muzeum Vysočiny Jihla-
va a Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě a je 
přístupná do konce letošního roku.
Obrazy jsou zapůjčeny z majetku České do-
minikánské provincie a na základě dohody 
s Masarykovou univerzitou, která má tato 
umělecká díla ve správě. Vystaveno je ví-
ce jak 30 obrazů a 4 obrazy jsou v zápůjč-
ce od Nadace Jindřicha a Íčky Valdesowých.
Na vernisáži byla představena i nová kniha 
s názvem „Míla Doleželová“. Reprezenta-
tivní monografii vydává Nakladatelství Mu-
nipress Masarykovy univerzity. Bohatě ilu-
strovaná kniha přináší nové studie předních 
znalců jejího života a díla. Knihu je možné 
zakoupit v Městské galerii Hasičský dům 
nebo na Informačním centru na radnici.
Ke 100. výročí od narození malířky Míly 
Doleželové je vytvořen set šesti reprezenta-
tivních pohlednic, které vydalo město Telč 
a jsou zdarma k dispozici během výstavy 
v Městské galerii Hasičský dům.

Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury 
a cestovního ruchu MěÚ Telč

Výstava obrazů Míly Do-
leželové v Městské galerii 
Hasičský dům
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SPOLEČNOST TELČSKÉ
MÍSTNÍ DRÁHY

Jízdní řád historických parních vlaků na trati Kostelec u Jihlavy - Slavonice v létě roku 2022
Den sobota 30. 7. neděle 31. 7. sobota 6. 8. neděle 7. 8. sobota 13. 8. neděle 14. 8.

Kostelec u Jihlavy 15:40 16:10 15:40 16:10
Kostelec u Jihl. masna 15:37 16:13 15:37 16:13
Salavice 15:31 16:21 15:31 16:21
Jezdovice 15:26 16:25 15:26 16:25

Třešť 15:20 16:33 15:20 16:33
16:27 18:00 14:27 17:40 14:27 17:40

Třešť město 16:22 18:06 14:22 17:46 14:22 17:46
Hodice 16:16 21:45 14:16 17:52 14:16 17:52
Sedlejov 16:01 22:00 14:01 18:07 14:01 18:07
Mysliboř 15:51 22:08 13:51 18:15 13:51 18:15

Telč 15:40 22:17 13:40 18:24 13:40 18:24
8:50 19:10 8:50 17:10 8:50 19:10

Telč-Staré Město 8:53 19:06 8:53 17:06 8:53 19:06
Radkov 9:02 18:54 9:02 16:54 9:02 18:54
Slaviboř 9:07 18:48 9:07 16:48 9:07 18:48
Velký Pěčín 9:13 18:43 9:13 16:43 9:13 18:43
Malý Pěčín 9:18 18:38 9:18 16:38 9:18 18:38

Dačice 9:24 18:31 9:24 16:31 9:24 18:31
10:30 13:18 14:30 17:18 10:30 13:18 10:30 13:18 14:30 17:18

Dačice město 10:34 13:15 14:34 17:15 10:34 13:15 10:34 13:15 14:34 17:15
Urbaneč 10:45 13:06 14:45 17:06 10:45 13:06 10:45 13:06 14:45 17:06
Peč 10:55 12:59 14:55 16:59 10:55 12:59 10:55 12:59 14:55 16:59
Dolní Bolíkov 11:03 12:49 15:03 16:49 11:03 12:49 11:03 12:49 15:03 16:49
Mutišov 11:10 12:41 15:10 16:41 11:10 12:41 11:10 12:41 15:10 16:41
Slavonice 11:22 12:30 15:22 16:30 11:22 12:30 11:22 12:30 15:22 16:30
Vysvětlivky: xx:xx         příjezd xx:xx         odjezd   21:45 / příjezd do Hodic již v 18:11 hod.

Výlet
do Slavonic

120. výročí zahájení provozu 
Slavonice–Telč

Zábavný
podvečer
v Hodicích

Zábavné
odpoledne

v Třešti

Zábavné
odpoledne

v Třešti

Výlet
do Slavonic a Dačic

Společnost telčské místní dráhy ve spolupráci se Svazkem obcí železnice Kostelec - Slavonice, 
Správou železnic, ČD, ČD Cargo, AŽD a dolnorakouským partnerem Zukunftsraum Thayaland 
při příležitosti 120. výročí železniční trati Telč – Slavonice pořádá

PARNÍ LÉTO
2022
JÍZDNÉ do 20 km:
děti 6–10 let 40 Kč, ostatní 80 Kč
JÍZDNÉ nad 20 km:
děti 6–10 let 50 Kč, ostatní 100 Kč
ZTP a ZTP-P zdarma
Ve vlacích neplatí žádné tarifní a mimotarifní slevy ČD.
Prodej jízdenek ve vlaku u vlakového personálu.

*

*


