
Telč sobě 
 

Vzácní Telčané. 

Při cestách všemi těmi dny, co nás míjejí, občas narazíme na události, které zůstanou nejen v našich myslích, 

ale hlavně v srdcích všech, co u toho chtěli a mohli být. Dovolte, abychom Vám tímto poděkovali za důvěru, 

kterou jste vložili v náš spolek Tančírna Třešť, a svěřili nám celý koncept oslav výročí té zmíněné první zmínky 

o Vašem městě. Přizvali jsme k této krásné práci přátele, se kterými rádi tvoříme, ale hlavně jsme pojali 

nápad, že by své město mohli oslavit hlavně ti, kdo v něm žijí. Stalo se. Mnoho z Vás to pozvání přijalo, aniž 

byste věděli, jak to bude vypadat. Na rovinu řečeno, my jsme výsledný tvar nejen programu, ale hlavně 

divadelního kusu také dopředu přesně neznali. Věděli jsme však, že chceme oslavovat vše, co k oslavě dobré 

jest. Že chceme návštěvníky potěšit a pobavit a maličko také poučit a inspirovat. Stejně tak, jak nás zase 

inspiroval jeden z Vás – pan Oldřich Zadražil. Jeho znalost věcí místních a hlavně soudnost při posuzování, co 

jest z věcí zmíněných pozoruhodné a co spíše zábavné, byla pro nás studnicí inspirace. Jsme přesvědčeni, že 

forma a obsah toho, co bylo v tak rekordním čase připraveno a nastudováno, mohly mít přesah pro ty, kdož 

se chtějí o svém městečku dozvědět více. Bylo toho tolik, co jsme museli vynechat, že lítost nad tím škrtáním 

byla častá. Psal bych zde celou řadu klišé, jedno za druhým, kdybych měl vypisovat, co nás často překvapilo a 

mnohdy i trochu dojalo. Tak vypisovat nebudu vše, ale vypíchnout musím jednu partičku především. A to 

jsou ti zpěváčci, co si mákli denně mnoho hodin jak šroubečci, aby Vám předvedli krásnej divadelní kousek o 

Telči, hraběnce a její lásce k hokeji, o Zikmundovi, co se zde zastavil o té velké jezuitské stopě, prezidentovi 

na houbách, o Kožíkovi, co dal Telči ten krásnej přídomek, a tak dále a tak dále. Věřím, že právě ony půjdou 

dál svým světem a někdy si vzpomenou, a třeba až povyrostou, tu krásnou vzpomínku posunou dál. Přeji 

Telči k jejím narozeninám hodně takových lidiček, co dali tomuto počinu nejen svůj čas, ale hlavně kousek 

sebe. A pokud má v Telči někdy nějak zahořet, tak jen mnohá srdce pro takové záležitosti, jaké jsme s Vámi 

mohli zažít při Vašich oslavách. A kdyby byl přece jenom s nějakým tím neposedným plamínkem problém, 

dorazí určitě spřátelení hasiči z Hodic a Dyjic a vše uhasí nejdříve u ohně a pak u pípy. A sundejte brejličky 

kocourům a rozbarvěte se přátelé, jako ty deštníky těm děckám v Telčíslech a čísílkách. S výkřikem „AŤ ŽIJE 

Telč“ děkuje za důvěru ten píša z Třeště 
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