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Asi až v budoucnu si uvědomíme význam 
slavnostního aktu, který se odehrál v pon-
dělí 11. dubna v budově bývalé jezuitské 
koleje, nebo, chcete-li, bývalé střední od-
borné školy. A dnes v sídle Univerzitního 
centra Masarykovy univerzity v Brně.
Lesk celé akci dodala přítomnost politic-
kých špiček státu a kraje v čele s předsedou 
Senátu a hejtmanem kraje Vysočina. A účast 
norského velvyslance podtrhla význam nej-
většího projektu financovaného z tzv. Nor-
ských fondů.  Jen ministry školství a financí
současná vládní krize do Telče nepustila…
Pro další fungování centra však byla velice 
důležitá hlavně účast téměř kompletního aka-
demického vedení Masarykovy univerzity v 
čele s rektorem.  V jeho slovech totiž zaznělo 
to nejpodstatnější – Masarykova univerzita 
nemá zájem zřizovat pobočky mimo Brno. 
Ale Telč je jedinou výjimkou. A to hlavně 
díky jedinečnému prostředí, které město za-
psané v seznamu UNESCO nabízí. Zájmem 
univerzity je, aby v centru pracovali, vyučo-
vali a studovali lidé z regionu. V současné 
době připravuje univerzita podklady pro 
akreditaci oborů, které se budou studovat 
jen v Telči. A samozřejmě bude pokračovat 
v oborech Filozofické a Ekonomicko-správní
fakulty, které se již v Telči studují.
Já bych si ve svém příspěvku chtěl povšim-
nout i dalších věcí. Splnil se další z důvodů, 
proč zastupitelé města před několika lety 
budovu převedli na Masarykovu univerzi-
tu. Po zahájení studia nyní univerzita zain-
ventovala téměř 150 milionů korun do své 
rekonstrukce a vybavení. Že se to povedlo, 
bylo slyšet z úst stovek návštěvníků, kteří v 
rámci Dne otevřených dveří centrem prošli. 
A ruku na srdce, měli bychom někdy peníze 
na tak rozsáhlou opravu? Zrekonstruova-
nou památku z města nikdo neodnese.

Dokončení na straně 3
Jak vznikala socha? Přední český sochař Olbram Zoubek (1926) představuje sochu 
umístěnou na nádvoří koleje.                                  Foto na této straně: David Povolný

Novou éru jezuitské koleje odstartovali (zleva) Jens Eikaas, norský velvyslanec v Čes-
ku, rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala a předseda Senátu Milan Štěch.
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Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 17. 5. IV. 19. 5.
III. 18. 5. V. 20. 5.
Vysvětlivky: I – Staré Město – křižovat-
ka ulic Radkovská a Špitální, II – ulice 
28. října u lávky přes Svatojánský potok, 
III – Podolí – křižovatka ulic Maškova a 
Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěpnice I. 
– křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vé, V – Štěpnice II. – u garáží

Z jednání rady města
10. schůze - 16. března
- RM schválila užití veřejného prostran-
ství pro zřízení předzahrádek určených k 
poskytování hostinských služeb pro letní 
turistickou sezónu v letošním roce, a to v 
rozsahu dle přiložených žádostí a za pod-
mínek schválených v roce 2010.
- RM vzala na vědomí informaci o stavu 
bytového fondu města Telče.
- RM schválila uzavření smlouvy o spolu-
práci při zajištění zpětného odběru elek-
trozařízení prostřednictvím stacionárních 
kontejnerů se společností ASEKOL.
11. schůze - 30. března
- RM schválila roční účetní závěrku spo-
lečnosti Služby Telč za rok 2010.
- RM schválila udělení výjimky z obecně 
závazné vyhlášky o zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku pro I. Telč-
ské pálení čarodějnic v sobotu 30. dubna a 
pro konání sportovně - hudebního festiva-
lu „bm(X)treme fest“ v sobotu 25. června. 
Vždy do 2 hodin následujícího dne.
- RM schválila podání žádosti na akci 
„Zpřístupnění telčského podzemí - I. eta-
pa“ do Regionálního operačního progra-
mu Jihovýchod.
12. schůze - 13. dubna
- RM schválila bezúplatné převedení pó-
dia Sportovnímu klubu Telč.
- RM schválila finanční příspěvek Morav-
skému rybářskému svazu, MO Telč, na 
rybářské závody dětí ve výši 1500 Kč.
- RM schválila zveřejnění záměru prode-
je metropolitní sítě ITELČ.
- RM rozhodla, že zhotovitelem díla 
„Rekonstrukce a dostavba areálu ZŠ 
Hradecká – vybavení“ bude společnost 
EXBYDO Pelhřimov.
- RM schválila uzavření nájemní smlou-
vy se společností M-SOFT na umístění 
dvou přenosových antén na stožár STA 
na střeše čp. 137 ve Slavatovské ulici.
- Rada města rozhodla, že zhotovitelem 
díla „Rekonstrukce povrchů komunikace 
a chodníků v ulici Myslibořská - slepá 
část“ bude společnost Pražské silniční a 
vodohospodářské stavby.
- RM rozhodla, že zhotovitelem díla „Se 
Zachariášem z Hradce a Kateřinou z 
Valdštejna v Telči“, bude společnost 20-
20 Vision Graphics, Jihlava.

Konzultační den 
rady města

středa 11. května
  15,00 - 17,00 hod.

doporučujeme se předem
 objednat v sekretariátu MěÚ

Kolik nás vlastně je?
Před časem jsme uvedli, že na konci roku 
2009 žilo v Telči 5725 obyvatel. Na konci 
prosince 2010 uvádí statistiky, že v Telči žije 
5654 obyvatel. Hrozivý úbytek 71 lidí? Nelze 
zastírat, že i Telč postihuje odliv obyvatel, ale 
zmíněný meziroční úbytek je zarážející. Bliž-
ší pátrání TL odhalilo, že je to trochu jinak.
Zatímco na konci roku 2009 byli ve statis-
tice vedené městským úřadem evidováni 
i cizí státní příslušníci o rok později již 
tomu tak není. V době stále většího ote-
vření hranic a migrace obyvatel, převzaly 
evidenci cizinců orgány policie v býva-
lých okresních městech. A tak ze statistiky, 
kterou před časem zveřejnilo Ministerstvo 
vnitra, se dozvídáme, že v Telči na kon-
ci roku 2010 bylo evidováno zmíněných 
5654 občanů ČR a také 34 cizinců. 
Připočteme-li k tomu ještě asi 20 obyvatel 
Domova pokojného stáří (Domov důchod-
ců), kteří mají, ač ve městě třeba řadu let 
žijí, stále trvalé bydliště v obcích, odkud 
do Telče přišli, dojdeme k závěru, že nás je 
přibližně stejně jako v předchozích letech. 
Jen městská pokladna je o něco chudší, 
protože řada státních dotací je rozdělována 
právě podle oficiálního počtu obyvatel.
Jak na tom byly s evidovanými cizinci na 
konci roku 2010 další obce správního ob-
vodu Telče, ukazuje následující přehled:

Černíč 1
Doupě 2
Dyjice 2
Horní Myslová 3
Hostětice 2
Knínice 1
Krahulčí 6
Lhotka 2
Markvartice 5
Mrákotín 1
Nevcehle 4
Nová Říše 15
Řásná 1
Stará Říše 32
Strachoňovice 1
Telč 34
Vápovice 2

Zdroj: www.mvcr.cz

Miloš Vystrčil se ptá:

Po čem jezdí vlaky?
V záplavě svárů a osočování v nejvyšších 
patrech politické scény v minulém měsí-
ci částečně zapadl spor Drážní inspek-
ce (DI) se Správou železniční dopravní 
cesty (SŽDC). Zatímco DI je (měla by 
být) nezávislou organizací kontrolující 
provoz na železnici, SŽDC patří koleje 
a s nimi spojené zařízení, o které se má 
starat. Z pohledu laika, obě organizace 
jsou státní a v obou sedí „nádražáci“. Na 
začátku dubna se zmíněné instituce do-
staly do „křížku“ ohledně stavu kolejí na 
železničních tratích v okolí Brna a bez-
pečnosti provozu na nich.
Sporu bychom si nevšimli, kdyby v ote-
vřeném dopise generálního inspektora DI 
adresovaném vedení SŽDC, který celou 
záležitost vyhrotil a medializoval, nepo-
užil generální inspektor DI Roman Šigut, 
jako příklad obecně špatného stavu kolejí 
na železnici, trať z Kostelce do Slavonic.
Na tuto vážnou a nebezpečnou situaci 
(kdyby se ukázala pravdivou) okamžitě 
reagoval senátor a předseda Svazku obcí 
Železnice Kostelec - Slavonice Miloš 
Vystrčil. Vyzval představitele obou insti-
tucí k podání vysvětlení k publikovaným 
informacím, osobnímu setkání v této 
věci a k okamžitému zjednání nápravy.
Podobně reagoval starosta Roman Fa-
beš. O stanovisko k závažným obviněním 
drážního kontrolního orgánu okamžitě po-
žádal regionální vedení SŽDC v Jihlavě.
Výsledky jednání, která jsou již ohláše-
na, budeme bohužel znát až po uzávěrce 
květnových TL a přineseme je v červno-
vém vydání.                                 /z/

Hlasování MF Dnes a iDnes:

Na Vysočině
suverénně Telč
Před zahájením letošní turistické sezóny
vyhlásily MF Dnes a iDNES internetové 
hlasování o pozoruhodnou kulturní pa-
mátku. V krajském kole hlasování zvítě-
zil na Vysočině telčský zámek, pro který 
hlasovalo 1062 účastníků ankety. Potěši-
lo, že do dalšího kola postoupil také hrad 
Roštejn. V „moravském“ kole hlasování 
již naše památky neuspěly.

Dozor veřejného pořádku

MěÚ Telč

607 670 352
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Snímek do historie. Stavební jeřáb kontra věž sv. Jakuba.           Foto: Ilona Jeníčková

Dokončení ze strany 1
Přestože se objemem prací jednalo za po-
slední desetiletí o největší investiční akci 
v historickém jádru města, na jeho život 
měla minimální vliv. Díky koordinaci s 
dodavatelskými firmami se podařilo za-
chovat běžný provoz a život na náměstí 
a s minimálními omezeními uskutečnit 
všechny kulturní akce. Stavbou tak bylo 
částečně zasaženo pouze náměstí Jana 

rekonstrukce areálu Filozofické fakulty v
Brně budou některé její obory přesunuty 
právě do Telče. Univerzita má v souvislosti s 
rekonstrukcí i jeden velký závazek. Po dobu 
deseti let musí zajistit v projektu deklarova-
né studium, jinak jí hrozí vracení dotace.
Nabízí se jiná otázka pro nás pro všechny: 
Je Telč připravena na vysokoškolský život a 
může studentům poskytnout dostatečné zá-
zemí jak pro studium, tak i pro volný čas?

Podstatné je, že křižovatka je již průjezd-
ná. Ale před sebou máme ještě dlouhou 
dobu kompletní uzavírky celé Štěpnice.

Dodavatelé hlásí, hotovo
Konec dubna byl termín dokončení sta-
vebních prací v areálu škol v Hradecké 
ulici, ke kterému se konsorcium firem
pod vedením firmy PODZIMEK a synové
zavázalo. A termín také splnilo. A nutno 
dodat, že i ve velmi dobré kvalitě. Nyní 
ještě probíhají některé drobné práce tak, 
aby v polovině května mohla proběhnout 
celková kolaudace. Podstatné ale je, že 
všechny budovy mohou být předány do-
davateli vybavení. Tím se na základě nej-
výhodnější nabídky ve výběrovém řízení 
stala firma EXBYDO z Pelhřimova. V
rámci dodávky v hodnotě téměř 8,4 milio-
nů korun získá škola kompletní vybavení 
kmenových i odborných učeben školním 
nábytkem i odbornou a výpočetní techni-
kou. Dále pak bude kompletně vybave-
na nová sportovní hala vším potřebným 
pro odbíjenou, košíkovou, fotbal, florbal,
házenou, tenis, badminton a další druhy 
sportů. Samozřejmě i se šatnami a sociál-
ním zázemím. Nový mobiliář bude umís-
těn i na plochách mezi školními budova-
mi. Práce na vybavení budou ukončeny 
nejpozději v polovině srpna a k 1. září 
bude areál předán žákům k užívání.

Čarodějnice se vrátily do Telče
Určitě tím nemyslím dobu čarodějnic-
kých procesů, které se naštěstí v Telči 
objevily pouze při natáčení historického 
filmu Bathory. Ale myslím tradici, která
se váže k poslední dubnové noci a drží se 
v řadě malých obcí v okolí Telče.
Jistě si mnoho z vás vzpomene, že i v 
Telči se tato tradice dlouhá léta udržova-
la. A bylo prestiží jednotlivých částí měs-
ta mít co největší hranici. Ohně hořívaly 
Na Oslednicích, Na Korábě, u cesty na 
Mysliboř… Posledním, kdo tradici udr-
žoval, byl folklorní soubor Podjavořičan, 
který pořádal čarodějnice na zimním sta-
dionu. Ale v posledních letech museli 
místní za tímto zvykem jezdit do okolí.
Letos tomu bude jinak. Díky nájemci 
areálu u rybníka Roštejn Lukáši Maza-
lovi se již loni do těchto míst vrátil ži-
vot. Zázemí pro koupání s občerstvením, 
sportovní turnaje, koncerty, kulinářské 
akce anebo třeba telčská drakiáda. To vše 
sem přilákalo spoustu lidí.
První letošní novinkou bude u Roštejna 
právě pálení čarodějnic. Kromě hoří-
cí vatry čeká ale na návštěvníky akce i 
spousta atrakcí pro děti, koncert několika 
kapel a samozřejmě i bohaté občerstvení. 
Snad vyjde i počasí. A díky Lukášovi a 
partě lidí kolem něho za návrat tradice.

Roman Fabeš

Kypty a Seminářská ulice. Na druhé stra-
ně Telč na čas získala novou dominantu 
– jeřáb v sousedství věže kostela sv. Jaku-
ba. Ten snímek určitě vejde do historie.
Kromě generálního dodavatele firmy
SYNER Morava se na stavbě podílela 
řada subdodavatelů. A to hlavně regio-
nálních. Za všechny bych chtěl jmenovat 
firmu STARKON. Jednoznačně jim všem
patří poděkování jak za dobře odvedenou 
práci, tak i za ohleduplnost, s jakou při-
stupovaly k životu ve městě. Pro firmy
pracovaly desítky lidí. Ti se ve městě 
stravovali, nakupovali a někteří i bydleli. 
I to byl nezanedbatelný přínos této akce.
Univerzitu nyní čeká ještě jeden nelehký 
úkol. A k němu je asi nejvíc dotazů. Re-
konstrukce je dokončena, ale bude v bu-
dově skutečně někdo studovat? K dotazům 
asi vede sousední budova ČVUT, která je 
po rozsáhlé rekonstrukci využívána jen 
částečně. První ujištění už svými slovy při 
slavnostním otevření pronesl pan rektor. Na 
následné tiskové konferenci se kromě pokra-
čování doposud studovaných oborů a akade-
mie třetího věku mluvilo i o nových oborech 
zaměřených na památkovou péči. A po dobu 

Co přinesla objížďka
Máme za sebou čtrnáct dnů od znovuza-
hájení prací ve Štěpnici. A tím i dopravně 
nejhorší část, tedy uzavírku křižovatky 
ulic Jihlavská a Slavatovská. Neobešla 
se bez problémů a i překvapení v podo-
bě neznámých kanálů. Ale snad to nezní 
příliš troufale, když si dovolím říci, že 
jsme ji společně všichni zvládli. Díky 
dodavatelské firmě Outulný a pomoci
pracovníků telčského provozu Vodáren-
ské akciové společnosti se podařilo v kři-
žovatce položit nové vodovody a kanali-
zace a přepojit je na ty stávající. A díky 
pochopení obyvatel i podnikatelů na ná-
městí a v dotčených ulicích se zvládlo i 
zásobování a omezení dodávek vody.
S dopravou už to tak hladké nebylo. Domá-
cí řidiči si našli náhradní trasy po místních 
komunikacích a vedlejších silnicích a vý-
razně tak pomohli dopravní situaci zvlád-
nout. Bohužel, totéž se nedá říci o řidičích 
kamionů a nákladních aut.  Ti mnohdy ob-
jížďky ani zákazové značky nerespektova-
li. Ale i to se nakonec dořešilo doplněním 
značek a pomocí Policie ČR.

Radosti a starosti telčského starosty

Univerzitní centrum otevřeno
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Slovo hejtmana

Vláda je hluchá
Seriál, nad kterým zůstává rozum stát. V březnu jsme přinesli 
příspěvek starosty Romana Fabeše o plíživé antireformě veřej-
né správy, kterou uskutečňuje současná vláda, resp. některá její 
ministerstva. V dubnu jsme psali o shodných reakcích starostů 
Třeště a Polné. Senátor Vystrčil pro centralizaci veřejné zprávy 
použil přiléhavé přirovnání: Je to jako v Kocourkově! Proti se 
postavil i prezident Klaus. Je květen a hejtman Vysočiny Jiří 
Běhounek píše jako přes kopírák: Antireforma postupuje!
Pod heslem šetření a racionalizace se také setkáváme s kro-
ky nedomyšlenými, v jejichž důsledku se nakonec utratí 
ještě více společných peněz. Mnozí si určitě vzpomínáme 
na přelom roku 2002 a 2003, kdy zanikaly okresní úřady. 
Na základě státem schválené koncepce se správní agendy 
vykonávané okresními úřady převáděly do působnosti ně-
kterých obecních úřadů a krajských úřadů. Úřadování se tak 
z okresních měst přeneslo do dvou až pěti menších měst v 
rámci každého okresu. O přínosech i nákladech tohoto kro-
ku probíhaly vzrušené diskuze, ale zpětně lze konstatovat, 
že se rozhodování přiblížilo občanům a v současné době se 
v tomto zaběhlém systému úřadů již všichni orientujeme. 

Objevná práce
Leopolda Škarka
Na konci minulého roku vydalo na-
kladatelství Refugium životopis u nás 
málo známého jezuitského světce Jo-
sefa Pignatelliho, nazvaný „Co bylo po 
zrušení Tovaryšstva Ježíšova?“ Kni-
hu napsal Leopold Škarek, někdejší 
provinciál české jezuitské provincie. 
Pignatelli se těší u jezuitů mimořád-
né vážnosti za to, že se hlavní měrou 
zasloužil o obnovu řádu v roce 1814. 
Škarek zpracoval podrobný životopis 
klíčové osobnosti jezuitů v rozsáhlých 
historických souvislostech s paletou 
politických a společenských událostí 
té doby. Dokazuje, že analogie s peri-
odami světových dějin řádu a našich 
národních jsou inspirativní i dnes.
O díle, které se setkalo s mimořádným 
ohlasem u historiků, píšeme především 
proto, že Leopold Škarek je náš krajan. 
Narodil se 10. listopadu 1874 v Mysleti-
cích a v letech 1885 až 1886 studoval na 
telčské reálce. Po roce 1918 byl nejvyš-
ším představitelem jezuitského řádu v 
Československu. Zemřel v roce 1968 v 
internaci, do kterého ho uvrhl komunis-
tický režim v roce 1950.                      /z/

Více o L. Škarkovi v TL 8/2008

Spojení výkonu státní správy a samosprávy na obecních a 
krajských úřadech z nich udělalo významné instituce, jejichž 
vedení má komplexní znalosti o problematice veřejné sprá-
vy i o rozvoji území. Proto jsme do pracovníků, do jejich 
vybavení a zázemí v uplynulých deseti letech především ve 
městech investovali finanční prostředky a energii. Také mi-
nisterstvo vnitra na základě vlastní analýzy oficiálně sdělilo,
že současný model veřejné správy je dobrý a funkční a že 
nedoporučuje, aby vláda převáděla správní agendy na jiné 
úřady. Přesto ministerstvo práce a sociálních věcí přichází 
s návrhem převodu všech správních agend na úřady práce. 
Nerespektuje žádná dlouhodobá rozhodnutí a parlamentem 
schválené systémy. Nezjišťuje, zda a jak dlouho mohou k 
výkonu státní správy úřady práce používat stávající kance-
láře a zda nebude nutné vynakládat další státní prostředky 
k novému zabezpečení toho, co dodnes fungovalo. Není 
schopné občanům garantovat, že se výkon státní správy ne-
vzdálí od jejich bydliště. V souvislosti s reformou sociální 
oblasti se setkávám s celou řadou dalších otázek, které mě 
přesvědčují o její špatné připravenosti, ale nejvíce mě zaráží, 
že se předkladatelé odmítají zabývat připomínkami občanů 
a úřadů a nemají žádný zájem předejít chybám a negativním 
následkům, které mohou dopadnout na mnohé z nás.

Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny 
(nadpis a úvod TL)

Vzpomínáme na 20. století

Hokej už dávno přestal být zimním sportem a nad mistrovstvím světa v květnu se 
nikdo nepodivuje. Zvlášť, když na tom letošním obhajují čeští hokejisté titul mistrů 
světa. Zda se v reprezentačním týmu opět objeví skorotelčský Petr Vampola, nebylo v 
době uzávěrky TL známé.
Snímek s hokejovou tematikou, který zařazujeme, zachytil na náměstí hned dva ho-
kejové mistry světa z let 1947 a 1949, slavného brankáře Božu Modrého (uprostřed 
snímku v klobouku vedle ženy s hokejkou vpravo) a obránce Josefa Trousílka (muž 
s hokejkou). Obrázek byl pořízen na jaře roku 1944 a ještě na něm poznáme telčské 
sportovní funkcionáře Adolfa Fialu a Václava Císaře (první dva zleva). Již zmíněná 
žena s hokejkou není nikdo jiný než hlavní sponzor telčského hokeje té doby, paní 
Markéta Podstatzká - Lichtenstein. Dámy v pozadí jsou české krasobruslařky, které 
měly v Telči právě soustředění.
Za zapůjčení snímku děkujeme paní Ludmile Pavlíčkové.

125 let muzea v Telči
Zcela nová expozice v areálu Státního zámku. Unikátní exponáty o životě našich předků.
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V březnu to bylo v Telči téma číslo jedna. 
Kraj chce ve městě zrušit víceleté gymná-
zium! Problému jsme v TL věnovali značný 
prostor. Dnes přinášíme aktuální informa-
ci ředitele GOB a SOŠ Stanislava Máci, že 
víceleté gymnázium pokračuje beze změn.
Především díky velkému negativnímu ohla-
su proti Opatření kraje Vysočina ohledně 
rušení víceletých gymnázií rozhodlo Zastu-
pitelstvo kraje Vysočina na březnovém za-
sedání postupovat a řešit situaci na základě 
jednotlivých připomínek a předložit nej-
později do konce roku 2011 zastupitelstvu 
kraje návrh konkrétních opatření. Z dalších 
jednání vyplynul příslib demokratického 
postupu v souladu s názory ředitelů škol a 
vedení jednotlivých měst. Přeloženo do jas-
né a srozumitelné řeči, víceleté gymnázium 
v Telči „jede“ dál. Je sice viditelná snaha 
autorů Opatření a menšiny odpůrců vícele-
tých gymnázií nesmířit se jen tak s tímto 
výsledkem, pokud se však budou upřed-
nostňovat osobní ambice a zájmy, mohou v 

Nové knihy
městské knihovny
Čteš-li knihu poprvé, poznáváš nového příte-
le, čteš-li ji podruhé, potkáváš starého.

Čínské přísloví
Beletrie
Vondruška: Prokletí brněnských řeholní-
ků; Jakoubková: Chytrá žena pro man-
žela přes plot skočí; Patterson: Devátý 
soud; Keleová-Vasilková: Já a on; Ro-
den: Mia; Roberts: Na růžích ustláno; 
Březinová: Rytířka z Voračova; Šab-
ach: S jedním uchem naveselo; Kessler: 
Štvanci; Řeháčková: Taťko, neodcházej; 
Fulghum: Věčná dobrodružství Kapitána 

I gymnázium bude využívat novou sportovní halu, která se dokončuje v areálu škol v 
Hradecké ulici.                                                                             Foto: Ilona Jeníčková

Doplňte si Kdo je kdo

Vincenc Svoboda
Středoškolský profesor, básník, pro-
zaik a překladatel Vincenc Svoboda se 
narodil 5. ledna 1887 v Račerovicích u 
Třebíče. Ve školním roce 1913 - 14 byl 
profesorem češtiny a němčiny na telčské 
reálce. Přestože jeho pobyt v Telči byl 
krátký, stojí Vincenc Svoboda za připo-
menutí a dodatečné zařazení mezi vý-
znamné osobnosti, které v našem městě 
působily. Určitě také pro mimořádně 
kladné hodnocení jeho zdejší pedago-
gické činnosti ředitelem reálky Karlem 
J. Maškou, které se dochovalo do dneš-
ních dnů.
Po odchodu z Telče v červnu 1914 na-
stoupil V. Svoboda na gymnázium v 
Moravských Budějovicích, ale po vy-
puknutí I. světové války byl již v pro-
sinci tohoto roku odveden do armády. 
Po zajetí na ruské frontě vstoupil v 
říjnu 1915 do čsl. legií. Působil v nich 
jako střelec, ale také jako redaktor no-
vin, které legionáři v Rusku vydávali. 
Zcela ojedinělé pak bylo jeho zařazení 
do výzvědného oddílu štábu 1. střelec-
ké divize. Za činnost v legiích obdržel 
řadu vyznamenání. Do vlasti se vrátil až 
jedním z posledních transportů v dub-
nu 1920. Po válce působil na pražském 
gymnáziu v Truhlářské ulici a na reálce 
v Karlíně. V roce 1936 se stal ředitelem 
gymnázia v České Lípě. Za protektorá-
tu byl jako bývalý legionář předčasně 
penzionován. Pedagogickou činnost 
ukončil ze zdravotních důvodů v roce 
1946.
Své literární práce začal publikovat již 
v prvním desetiletí 20. století v různých 
časopisech. Po válce jeho drobné práce 
otiskovaly dokonce i Lidové noviny. Da-
leko většího věhlasu dosáhl V. Svoboda 
jako překladatel. Byl první, kdo přeložil 
do češtiny román M. Šolochova Tichý 
Don. Vedle dalších ruských autorů pře-
ložil řadu prací z němčiny. K miléniu sv. 
Václava v roce 1928 připravil staroslo-
vanské legendy Služba sv. Václava a Tři 
legendy o sv. Václavu, které přeložil z 
církevní slovanštiny. Tento jím vydaný 
tisk byl v soutěži Spolku českých biblio-
filů zařazen mezi nejkrásnější knihy roku
1928. Vedle překladatelské činnosti do-
minují u V. Svobody rovněž bibliofilské
aktivity.
Jeho bibliofilské dílo z let 1926 až
1932, čítající 19 knih, tvoří zajímavý 
úsek edičních snah o kvalitní českou 
knihu. Vincenc Svoboda zemřel 30. 6. 
1955.

Dle práce Jitky Procházkové

Víceleté gymnázium beze změn
konečném výsledku prohrát všichni.
Z dvacetileté zkušenosti a z vyvolaných 
ohlasů se ukázalo, že víceletá gymnázia 
se osvědčila a že mají v našem školství 
pevné místo. Pokud bychom vzdělání ne-
podporovali, pak to znamená mít obavu z 
budoucnosti, a to platí od státní politiky až 
po jednotlivce. A proto bych očekával pod-
poru namísto vyjadřování se o zbytečnosti 
víceletých gymnázií. Vzhledem k tomu, že 
podobná vyjádření ovlivňovala rozhodová-
ní o studiu na víceletém gymnáziu a měla 
tak vliv na počet zájemců, budeme nabízet 
žákům další kolo přijímacího řízení a do-
datečnou možnost přihlášek. Ještě jednou 
chci zdůraznit, že nové žáky od září na ví-
celetém gymnáziu opět přivítáme.
Rád využívám této příležitosti na poděko-
vání všem za pomoc ohledně zachování 
telčského víceletého gymnázia. Nelze oče-
kávat, že o to budou usilovat jedenáctileté 
děti, a jsem potěšen, že jsme přitom na ně 
společně mysleli.   RNDr. Stanislav Máca

Školky; Gilbert: Jíst, meditovat, milovat
Naučná
Neuman: Dobrodružné hry a cvičení v 
přírodě; Koubská: Převleky a masky pro 
každou příležitost; Widdicombe: Přiro-
zený výcvik koní; Chagall: Marc Cha-
gall; Redgrave: Naučte se tančit
Dětská
Brezina: Bezhlavý jezdec; Lawrence: 
Delfíni z Laurenta; Bauscherus: Detektiv 
Kvítko; Kahoun: Jak se mají včelí med-
vídci?; Kubátová: Krkonošské pohádky; 
Březinová: Kluk a pes; Cassidy: Lás-
ky jedné rusovlásky; Simpsonovi vrací 
úder!; Shan: Pán stínů

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová
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Králů a království, kteří se zasloužili o 
Telč, bylo bezpočet. Bohužel jen ve filmo-
vých pohádkách. Do nedávna se zdálo, 
že království prince Miroslava ze slavné 
Pyšné princezny, které propaguje naše 
město již téměř šedesát roků, nemůže nic 
překonat. Ale stalo se. V posledních ně-
kolika letech pomohlo mimořádně Telči 
skutečné království s opravdovým krá-
lem. Norské s králem Haraldem V. Z tzv. 
Norských fondů, o kterých píšeme na ji-
ném místě, byla v Telči opravena radnice 
a teď také jezuitská kolej. U příležitosti 
jejího slavnostního otevření po rekon-
strukci navštívil Telč také norský velvy-

Norské fondy
V roce 2003 podepsala Česká republika 
dohodu o účasti v Evropském hospodář-
ském prostoru (EHP). V rámci této doho-
dy byl zaveden i nový finanční mechanis-
mus, jehož prostřednictvím budou státy 
Evropského sdružení volného obchodu 
(ESVO), které nejsou členy EU, Island-
ská republika, Lichtenštejnské knížectví 
a Norské království, finančně přispívat v
letech 2004 - 2009 zemím přistupujícím 
do EHP na konkrétní projekty. Norsko 
navíc poskytuje další prostředky bilate-
rálně, v rámci tzv. zvláštního norského 
finančního fondu. Velmi zjednodušeně
se dá říci, že se jedná o poplatek zmíně-
ných zemí za přístup na volný evropský 
trh. Finanční prostředky z těchto zdrojů 
lze užít na projekty, které řeší ochranu 
a obnovu kulturního dědictví, životního 
prostředí, zdravotnictví apod... O získá-
ní finančních prostředků z tzv. Norských
fondů je mimořádný zájem. Žadatel musí 
projít náročným výběrovým a schva-
lovacím řízením, ve kterém je jednou z 
podmínek 15% účast žadatele na finan-
cování projektu. (Zdroj: www.mfcr.cz)

slanec v Česku Jens Eikaas, který ochot-
ně poskytl rozhovor Telčským listům. 
Považovali jsme také za vhodné (a sluš-
né) severskou zemi, která by nám mohla 
být v mnohém vzorem, krátce představit:
Pro novodobé dějiny Norska je rozhodu-
jící rok 1814. Jako důsledek Napoleono-
vy porážky u Lipska skončila více než 
400 let trvající Unie Norska s Dánskem 
a norské království připadlo jako válečná 
kořist Švédsku. Přestože oba státy vytvo-
řily novou unii, nebyly vztahy v ní ideální 

a postupem doby se vyhrocovaly. V ple-
biscitu v roce 1905 se drtivá většina Norů 
vyjádřila pro ukončení unie se Švédskem. 
Po jednáních se oba státy dohodly na zru-
šení unie mírovou cestou (!).
Další plebiscit pak ukázal, že velká vět-
šina obyvatel upřednostňuje monarchii 
před republikou. Norové si za krále zvo-
lili dánského prince Karla, který vzápětí 
přijal jméno Haakon VII. a před norským 
parlamentem složil slavnostní přísahu, 
že bude respektovat norskou ústavu.
Po zrušení unie se Švédskem Norsko za-
žívalo období hospodářského růstu, který 
trval až do začátku druhé světové války. 

Po jejím vypuknutí se Norsko pokusilo 
vyhlásit, stejně jako v I. světové válce, ne-
utralitu. Přesto v dubnu 1940 zaútočily na 
Norsko německé ozbrojené síly. Po dvou 
měsících intenzivních bojů a přes vojen-
skou pomoc Velké Británie a Francie bylo 
Norsko přinuceno kapitulovat. Královská 
rodina a vláda odešly, spolu se stahující-
mi se spojeneckými jednotkami, do Vel-
ké Británie. Norsko pak sdílelo podobný 
osud jako Němci okupované české země. 
V bojích nebo ve vězeních zemřelo více 

 Norsko Česko
Státní zřízení konstituční monarchie republika
Hlava státu král Harald V. prezident Václav Klaus
Rozloha 385 199 km² 78 864 km²
Počet obyvatel 4 800 000 10 500 000
Počet obyvatel na 1 km² 16 134
Hlavní město Oslo Praha
Den státnosti 17. května 28. září
Průměrná délka života 83 r./ženy, 78 r./muži 79r./ženy, 73r./muži

Království, které se zasloužilo o Telč.
Norsko

než 10 tis. Norů. 40 tis. jich pak strávilo vál-
ku ve věznicích a koncentračních táborech. 
Norští občané se aktivně zapojili do protifa-
šistického odboje jak doma, tak v zahrani-
čí. Po osvobození v květnu 1945 panovala 
obecná shoda, že prioritou je obnova země.  
Cílem vlády bylo během pěti let obnovit 
poničené hospodářství. Jeho rozvoj byl ale 
rychlejší, než politikové plánovali! S růs-
tem napětí mezi Východem a Západem se 
přeorientovala i norská zahraniční politika. 
Norsko se podílelo na Marshallově plánu, 
který, jak známo, Československo odmítlo. 
V roce 1949 se Norsko, spolu s Dánskem, 
stalo členy NATO. Od té doby průzkumy 
veřejného mínění opakovaně potvrzují, že 

většina Norů podporuje členství země v Se-
veroatlantické alianci. 
Poválečná léta byla provázena stálým 
růstem norského hospodářství. Značné 
prostředky byly věnovány na vytvoření 
sociálního státu. V 60. letech pak zapo-
čala ropná éra země. Průzkumné vrty v 
Severním moři odhalily bohatá ložiska 
ropy, což vedlo k rozsáhlé těžbě ropy a 
plynu.                                                  (z)

Příspěvky z Finančních 
mechanismů EHP/Norska na 
realizované projekty v Telči
2008 obnova radnice 3,7 mil. Kč
2010 jezuitská kolej 133 mil. Kč 

Hanzovní domy v Bergenu jsou zapsané na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Repro Země Světa
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Vaše Excelence, víte, prosím, jaký je 
celkový objem finančních prostředků,
které Norsko poskytlo pro financová-
ní projektů v České republice v rámci 
tzv. Norských fondů v období 2004 až 

2009?
Zcela přesně. Je 
to 2,75 mld. Kč.
Nedávno bylo 
oznámeno, že 
finanční po-
moc z Norska 
bude pokra-
čovat i v ob-
dobí 2009 až 
2014. Je znám 

i její finanční objem?
Finanční prostředky určené pro období 
2009-2014 se skládají ze dvou mecha-
nismů – mechanismu EHP ve výši při-
bližně 25 mld. Kč a norského finančního
mechanismu ve výši přibližně 20 mld. 
Kč. Částka, kterou přispívá Norsko cel-
kově v rámci těchto dvou mechanismů 
souhrnně označovaných Finanční me-
chanismy EHP/Norska, činí přibližně 97 
%, což znamená asi 43,5 mld. Kč. Z této 
částky je pro Českou republiku určeno 
kolem 3,3 mld. Kč, což je asi 660 mil. 
Kč ročně. 
Jak přijímají občané Norska skuteč-
nost, že jejich finanční zdroje putují
do zemí, jako je Česko, které nelze 
označit zrovna za chudé?
Většina Norů cítí odpovědnost přispívat 
k sociálnímu a ekonomickému rozvoji 
nejen své vlastní země, ale i jiných zemí. 
Je to součástí aktivní evropské politiky 
Norska, které usiluje o vytvoření solidár-
ní a bezpečné Evropy. Dorovnávání roz-
dílů v rámci EHP také přispívá k lepšímu 
fungování jednotného trhu, což je i na-
ším zájmem, stejně tak jako to je zájmem 
celé Evropy.
Telč navštíví každoročně velké množ-
ství turistů. Z Norska jich ale mnoho 
není. Kam jezdí Vaši spoluobčané na 
dovolenou?
Cestují po celé Evropě. V Česku u nich 
na plné čáře vítězí Praha a samozřejmě 
české lázně.

Norský velvyslanec Jens Eikaas poskytl rozhovor TL:

Norsko usiluje o vytvoření solidární
a bezpečné Evropy

Napínavé středověké odpoledne!
V Lidéřovicích se bude
opět „větrat“ kostel
Duchovní, kulturní i praktický rozměr 
má pozvánka P. Gorazda Cetkovského 
na neděli 8. května ve 14.30 hod. do tam-
ního kostela sv. Linharta.
Tradiční „větrání kostela a varhan“ je po 
letošní dlouhé zimě více než potřeba. Na 
první letošní díl „větracího“ seriálu při-
pravili pořadatelé dokonce dobrodružné 

Jens Eikaas
Velvyslanec Jens Eikaas zastupuje Nor-
sko v České republice od podzimu 2009.
Narodil se v roce 1952, v roce 1980 
ukončil studium práv na univerzitě v 
Oslo. Celý profesní život působí na nor-
ském Ministerstvu zahraničních věcí. 
Naposledy na pozici ředitele oddělení 
pro právní záležitosti. Jako diplomat pra-
coval na velvyslanectvích Norského krá-
lovství v Jakartě a ve Washingtonu.
Ens Eikaas je ženatý a má dvě děti.

Nemohou „Norské fondy“ nakonec při-
spět k tomu, že se více Norů vydá i do 
míst, kde byly norské finanční prostřed-
ky investovány, přesvědčit se, na co byly 
jejich peníze vlastně použity? Češi by 
takovou „kontrolu“ určitě podnikli.
Osobně si nemyslím, že jsou norské finanč-
ní prostředky investované v jiných evrop-
ských zemích tím, co táhne norské turisty 
do Evropy. Nicméně úspěšné projekty, kte-
ré byly představeny a kladně hodnoceny v 
norských novinách, jistě norské turisty k 
návštěvě zmíněných míst nalákají.
Telčské listy budou iniciovat zaslání 
publikací o Telči do knihoven nor-
ských měst Urnes, Røros a do části 
Bergenu Bryggen, které jsou také na 
Seznamu UNESCO. Myslíte si, že o ně 
budou mít čtenáři zájem?
Jsem o tom přesvědčen, samozřejmě po-
kud budou publikace v angličtině. Norsko 
je obecně známo tím, že jeho obyvatelé 
rádi a hodně čtou. A také rádi a často ces-
tují do zahraničí, přičemž mnoho z nich se 
na cestu připravuje právě četbou o zajíma-
vých místech, která by mohli navštívit.
Jaký dojem ve Vás zanechala Telč?
Telč jsem navštívil poprvé v životě až 
teď v pondělí. Měl jsem trochu času 
projít se po městě a opravdu musím říci, 
že ve mně zanechalo velmi dobrý do-
jem. Město je velmi krásné a právem si 
zasluhuje místo na Seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. Rád se do 
Telče vrátím. Návštěvu si naplánuji tak, 
abych mohl navštívit i zdejší zámek.

Děkuji za rozhovor. O. Zadražil

Norové, které obdivujeme
Roald Amundsen, cestovatel a polárník. 14. 12. 1911 stanul jako první na jižním pólu. Zahynul v roce 1928 při záchraně po-
sádky vzducholodě Italia, ve které byl mj. i Čech František Běhounek. Fridtjof Nansen, vědec, polárník, cestovatel, nositel 
Nobelovy ceny míru. Konstruktér legendární lodi Fram. Thor Heyerdahl, cestovatel a archeolog. Kdo by neznal vory Ra a 
Kon - Tiki. Edvard Munch, malíř, který objevil expresionismus. Edvard Grieg, hudební skladatel a myslitel. Jeho díla dodnes 
zahajují významné události na celém světě. 

a na počátku nové turistické sezóny i ak-
tuální téma besedy: O cestování v minu-
losti! Že nepůjde o zážitky z Thajska či 
jiné módní destinace, napovídá i obrázek 
na pozvánce „Přepadení formana loupež-
níky“ z Klaudyánovy mapy Čech z roku 
1517. Vyprávění o tom, jaká úskalí na 
cestách museli překonávat naši předci, 
bude v gotických prostorách opevněného 
chrámu tak více než autentické.
Kostel sv. Linharta postavila v polovi-
ně 14. století stejná stavební huť jako 
telčský kostel sv. Jakuba. I laik zde na-
lezne mnoho shodného s naším farním 
kostelem.
Do Lidéřovic se dostanete z Dačic na 
Slavonice a před Pečí odbočíte podle 
ukazatele směru. Z Telče ujedete sotva 
18 km.                                                (z)

Foto: Vojtěch Jelínek
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Že dokáže Veteránská revue aktivního Spolku telčských veloci-
pedistů zaplnit zdejší náměstí nejen krásnými starými dopravními 
prostředky, ale především množstvím nadšených diváků, ví každý. 
Jak tu letošní v sobotu 7. května připomenout? Samozřejmě snímky 
jednoho z pořadatelů, Martina Kadlece a rozhovorem s „otcem za-
kladatelem“ revue, galeristou Janem Wimmerem (samozřejmě):
Na co se mohou návštěvníci a domácí 7. května těšit?
Samozřejmě na veteránskou revui.
V programu uvádíte také módní přehlídku z 30. let 20. sto-
letí s překvapením. Prozradíte ho? Samozřejmě že ne.
Zjistili jsme, že ve skečích, které připravujete, budete mít 
roli lékaře. Podaří se vám před diváky pacienta uzdravit?
Samozřejmě že ano!
Jak to dokážete? Samozřejmě že pomocí techniky.
Uzdravíte ho sám, nebo vám někdo pomůže?
Elektrická energie. Samozřejmě!
Kdo bude program revue moderovat?
Samozřejmě že Jirka Holubec.
A kdo bude revui hudebně doprovázet?
Dixieland Telč. Také samozřejmě.
Koho byste si přál, aby na revui přijel?
Hispano-Suiza, kterým jezdil prezident T. G. Masaryk a který v 
licenci vyrobila plzeňská Škoda.
Přijede? Samozřejmě že ne.
Budou na revui i soutěže?
Samozřejmě. Třeba o nejhezčí dámu a nejstarší vozidlo.
Také o nejstarší dámu?
Určitě ne. Samozřejmě.
Na co se těšíte na revui vy?
Samozřejmě že na pár na koupališti, který...
To je to překvapení?
Samozřejmě že to nevím.                                                        (z)

Děti píší pro TL

Výpravy do historie
Jednoho dne nám paní učitelka řekla, že 
si uděláme projekt na téma – renesance, 
baroko. Naše celá třída 4. A pracovala na 
projektu v hodinách výtvarné výchovy.
Práci jsme si rozdělili. Sháněli jsme si 
materiál. Kluci vyráběli brnění a meče 
z kartonů a jiných materiálů. Holky se 
měly obléci do šatů, které se v té době 
nosily. I já jsem přispěl k uskutečnění 
projektu. Vyrobil jsem štít a meč. Paní 
učitelka nás pak všechny fotila. Fotky 
jsme nalepovali na veliký papír. Dokres-
lovali jsme domy a popisovali naše pří-
spěvky.
Projekt se nám podařil. Slouží nám jako 
pomůcka do hodiny vlastivědy. Máme 
lepší přehled o tom, čím se vyznačovaly 
slohy renesance a baroko. Společná práce 
nás pobavila a náš výtvor vyzdobil třídu.

Pavel Hrbolka, 4. A, ZŠ HradeckáFoto: Drahoslava Čermáková

Akce května: Veteránská revue

Sobota 7. května • 10 - 12 hod. příjezd účastníků • 13 hod. zahájení
15 hod. soutěže elegance • 17 hod. závěr
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27. května bude Noc kostelů. I v Telči
Jak jsme čtenáře Telčských listů in-

formovali v dubnovém čísle, zapojilo se 
naše město do letošního ročníku projek-
tu Noc kostelů. Římskokatolická farnost 
se přihlásila s kostely Jména Ježíš a sv. 
Jakuba, Farní sbor Církve českobratrské 
evangelické s kostelem sv. Ducha. Sbor 
Církve adventistů sedmého dne přijal po-

Připomínáme si
20 roků
3. května 1991 zemřel Bohumil Norek 
(*1923). Ve 40. letech zásadně zmoder-
nizoval rodinnou likérku, která v té době 
byla významným zaměstnavatelem ve 
městě. Po jejím znárodnění pracoval jako 
lesní dělník a byl vězněn za údajnou pro-
tistátní činnost. Na počátku 60. let se mu 
podařilo získat místo správce telčského 
zámku, o který ve složitých podmínkách 
vzorně pečoval.

100 roků
6. května 1911 se narodil Stanislav Ko-
zák (+1981). V revolučních květnových 
dnech roku 1945 byl prvním hlasatelem 
Československého rozhlasu, který ozná-
mil Pražské povstání. Vedl pak revoluč-
ní rozhlasové vysílání až do osvobození 
Prahy. V pozdějších letech prosazoval 
v rozhlasu objektivní zpravodajství. Po 
únoru 1948 musel z rozhlasu odejít. S ro-
dinou přesídlil do Telče. Zde pak působil 
v pěveckém sboru Smetana.

11. května 1911 se narodil Jaroslav Za-
pletal ml. Studoval na telčském gymná-
ziu, maturoval ale v Kroměříži, kam jeho 
rodina přesídlila. Rok 1938 jej zastihl na 
pracovní cestě v Teheránu. Složitě se 
dostal k československé jednotce boju-
jící po boku spojenců v severní Africe. 
V roce 1943 byl převelen do Anglie, kde 
působil v čs. leteckých jednotkách. Za-
hynul při bojové operaci 1. ledna 1945.

110 roků
24. května 1901 zemřel v Telči Václav 
Martínek (*1846). 29 roků působil jako 
profesor na telčské reálce. Patřil k zakla-
datelům zdejšího vlasteneckého spolku 
Občanská beseda. Telčskou historiogra-
fii obohatil prací Školy města Telče.

120 roků
31. května 1891 se narodil Antonín Str-
nad (+1943). Absolvent telčské reálky 
bojoval za I. světové války ještě před 
vznikem čs. legií v srbské dobrovolnic-
ké jednotce. V legiích pak prodělal řadu 
bojů a sibiřskou anabázi. Po návratu do 
vlasti v roce 1920 zastával velitelské 
funkce v čs. armádě. V roce 1938 byl 
např. velitelem hraničního pluku v Ša-
hách na Slovensku. Po vzniku protek-
torátu se okamžitě zapojil do odbojové 
činnosti v Obraně národa. V roce 1943 
byl ve Vratislavi nacisty popraven.

Více:
Kdo byl kdo z telčských osobností

O Noci kostelů bude přístupný i kostel sv. Ducha.                               Foto: Archiv TL

věž. Odměnou jim bude noční vyhlídka 
na město.

Zatím je v jednání zpřístupnění krypty 
pod kostelem Jména Ježíš.

Program bude během měsíce května 
časově a obsahově upřesněn. Jeho defini-
tivní podoba bude zveřejněna na vývěs-
kách zmíněných kostelů, na plakátech a 

Rektor MU. Zatím ho neznáme
V souvislosti s aktivním působením Masarykovy univerzity v Telči si samozřejmě 
budeme více všímat i dění na této druhé největší vysoké škole v Česku. I na otevření 
Univerzitního centra v pondělí 11. dubna byla tématem číslo jedna rozhovorů v zá-
kulisí nadcházející volba rektora univerzity, do které chybělo přesně týden. Stávající 
rektor Petr Fiala, který vedl univerzitu dvě funkční období, již nemohl kandidovat. 
V pondělí 18. dubna vybírali volitelé z pěti uchazečů. Do druhého kola postoupili 
prorektor pro strategii a vnější vztahy Mikuláš Bek a kvestor Ladislav Janíček. Ve 
druhém kole však žádný z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů, která je 
potřebná ke zvolení. Volba bude pokračovat třetím kolem 26. dubna.

Podle TZ Terezy Fojtové

na www.nockostelu.cz
http://farnost-telc.somt.cz
www.mladeznici.cz.
Vzhledem k tomu, že jednou z tezí 

projektu je nabídnout návštěvníkům 
Noci kostelů jejich otevření a kulturní 
program zcela zdarma, uvítají pořada-
telé a organizátoři jakýkoliv sponzorský 
příspěvek a dar na pokrytí nákladů spo-
jených s projektem. Na oplátku jim or-
ganizátoři mohou nabídnout zveřejnění 
reklamy firmy nebo osoby dárce na pro-
pagačních materiálech projektu.
Přijďte, budete všichni srdečně vítáni!

Za kolektiv organizátorů a pořadatelů 
Bohumil Tripal (redakčně kráceno)

zvání k vystoupení v kostele sv. Jakuba. 
V Telči se tak podařila naplnit základní 
myšlenka projektu, kterou je ekumenic-
ké zaměření celé akce. Navíc, záštitu 
nad Nocí kostelů převzal sám starosta 
Roman Fabeš.

Co v pátek 27. května v době od 18 
do 24 hodin návštěvníky vybraných 
kostelů čeká? Určitě pestrý a zajímavý 
program. Budou se moci zaposlouchat 
do duchovní hudby, vyslechnout vy-
stoupení místních pěveckých souborů, 
seznámit se s historií kostelů v komen-
tovaných prohlídkách nebo vyslechnout 
přednášku o historii varhan u sv. Jaku-
ba. Zde také budou moci vystoupit na 
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Náměstí plné mažoretek
Vloni tomu málokdo věřil, letos to již 
bude samozřejmost. Náměstí plné mažo-
retek. V sobotu 28. května se uskuteční 
druhý ročník soutěžní přehlídky O stře-
víček z pohádkové Telče 2011.
S hlavní organizátorkou jedné z největ-
ších kulturních akcí ve městě a trenérkou 
telčských mažoretkových týmů, Renatou 
Křížkovou, jsme hovořili v době, kdy v 
jejím počítači již byly uloženy informace 

Pozvánka na koncert KPH

Jakub Pustina opět v Telči
Kruh přátel hudby zve všechny příznivce vážné hudby na svůj 349. koncert. Vystou-
pí Jakub Pustina s vítězi Mezinárodní pěvecké soutěže PUSTINA COMPETITION. 
Klavírní doprovod opět Richard Pohl. Kdo byl před rokem, určitě potvrdí, že nás 
čeká nevšední hudební zážitek. Koncert se koná netradičně v pátek 13. května v 
sále ZUŠ, začátek je v 19.30 hod.                                                                       (lz)

SUPŠ Helenín byla letos první

Začaly plenéry
Letošní sezónu plenérů středních a vy-
sokých škol, která neodmyslitelně patří 
k telčskému náměstí, zahájili překvapi-
vě již na začátku dubna studenti Střední 
uměleckoprůmyslové školy z Jihlavy 
- Helenína. Přes chladné počasí, které 
malování v terénu vůbec nepřálo, jsme v 
podloubích mohli vidět soustředěně pra-
cující skupiny převážně studentek. Při 
letmém pohledu bylo vidět, že zde vzniká 
řada pozoruhodných prací nadaných kres-
lířek. Ředitele školy Jaroslava Vítka jsme 
se proto zeptali, zda neuvažuje o uspořá-
dání výstavy prací, které by ukázaly, jak 
viděly naše náměstí mladé výtvarnice:
Výstavy prací našich žáků pořádáme v 
mnoha místech. Namátkou mohu jme-
novat hrad Roštejn, OGV Jihlava, gale-
rii v Humpolci, ale také třeba centrálu 
Volksbank v Praze. Je pravda, že mne 
nenapadlo, abychom z kreseb, a případně 
malby, které se realizují v Telči, udělali 
přímo v tomto krásném městě výstavu. 
Je to prima nápad a určitě v brzké době 
takovou výstavu připravíme.
Nemohl by to být třeba zajímavý do-
provod módních přehlídek, které v 
Telči pravidelně pořádáte?
Letos bohužel s módní přehlídkou v Tel-
či nepočítáme, protože jsme vytíženi rea-
lizací několika náročných projektů.
Bylo vidět, že si děvčata volí různé 
pohledy na náměstí. Dostanou ta, co 
si zvolila bývalou jezuitskou kolej, ve 
které jste na „zemědělské ekonomce“ 
maturoval, lepší známku? 
Přestože Telč „miluji“ v každé roční době 
a každou část Telče, nebude to mít vliv 
na známku. Ale určitě při prohlížení pra-
cí si více všimnu těch kreseb, kde bude 
zachycena jezuitská kolej, moje škola, 
neboť to vždy zahřeje u srdíčka a vyvolá 
celou řadu krásných vzpomínek.
Vážně. Do Telče se stále vracíte a jste 
znám jako její velký propagátor. Když se 
letos neuskuteční zmíněná módní přehlíd-
ka, nepřekvapíte nás nějakou jinou akcí?
Ano, ale... Zatím je vše ve stádiu příprav 
a konzultací a nechtěl bych o tom pře-
dem hovořit.   /z/ 

to tak,“ říká, „v některých kategoriích 
jsme museli zastavit přijímání přihlášek. 
Větší počet bychom již nezvládli a bylo 
by to také na úkor kvality soutěže.“
V klasických soutěžních kategoriích s 
hůlkou je kritériem věk děvčat. Jedna 
kategorie patří rodičovským týmům. Le-
tošní novinkou je FreeStyl. Mažoretky 
zde mohou soutěžit s libovolným náči-
ním. Právě tato kategorie by měla být 

o 51 přihlášených skupinách. „To před-
stavuje asi 780 soutěžících. Do uzávěrky 
je ale 14 dnů, tak jsem přesvědčena, že 
ještě další přibudou,“ vypočítala klidně 
paní Křížková. Většina z nás při vidině, 
že má na starosti téměř 1000 děvčátek, 
dívek, slečen, by definitivně zešedivěla.
Renata Křížková má pro takovou situaci 
zcela jiný práh citlivosti.

Taky rekord.
Paní Marie Tomášová připravuje pro 

soutěž 800 perníčků 
ve tvaru domů na náměstí!

V osmi tabulkách, které představují po-
čet kategorií, ve kterých se bude soutěžit, 
má některé pole zcela zaplněné. „Ano, je 

pro diváky velmi atraktivní.
Trochu se snažíme vyzvědět něco ze zá-
kulisí příprav domácích skupin. Na startu 
jich bude hned pět - přípravka, Poupátka, 
Růžičky, Růže a Růženy. „Růženy jsou 
rodičovským týmem mažoretek. Vystoupí 
se skladbou Expo 2010,“ prozrazuje paní 
Křížková s tím, že další uvidíme až na 
soutěžním pódiu.
I když počítač hlavní organizátorky má 
určitě volnou kapacitu, na všechno ne-
stačí. „Bez týmu 20 nadšených rodičů, 
rodiny a pomoci telčské radnice by se 
taková akce nedala uspořádat,“ vážně 
tvrdí žena, která, jak se zdá, se bojí jen 
jediné věci. Počasí.  /z/

Foto: Ilona Jeníčková

Konec analogu
na Javořici

31. května 2011 bude ukončeno zem-
ské analogové televizní vysílání z TV 
vysílače Javořice.
Základní informace o přechodu na digi-
tální televizní vysílání najdete na www.
digitalne.tv nebo v pracovní den od 8 
do 19 hodin na infolince 800 906 030.



- 11 -

Někdy na konci roku 1210 se Markvart z Hrádku (dnes Čer-
veného) vrátil z válečného tažení. Hned v lednu následujícího 
roku založil v Nové Říši se svou manželkou Vojslavou klášter 
sester premonstrátek. Pohnutkou k tomuto aktu byl slib, že tak 
učiní, pokud se vrátí živý z válečné vřavy. Takto zaznamenal v 
polovině 17. století historickou událost probošt kláštera Adam 
Skotnický. Odkud zmíněnou informaci měl, bohužel neuvedl, 
a tak o její přesné dataci dnes historici pochybují. Protože ale 
existují další, již hodnověrné listiny o existenci novoříšského 
kláštera z let 1234 a 1248, nemusí chyba v zápisu probošta 
Skotnického vůbec existovat. Letos si proto Nová Říše a zdejší 
klášter premonstrátů připomenou 800 let od svého založení. I z 
pohledu Mikroregionu Telčsko se jedná o významnou událost. 
Zdejší klášter je jediný na jeho území!

  první zmínka o obci nadm. výška počet obyvatel
 Nová Říše 1211 536 852
Hlavní oslavy připadnou na poslední víkend v květnu. „Samo-
zřejmě, že je připravujeme společně s klášterem,“ informoval 
TL starosta Václav Křičenský. Tady mám trochu problém, zda 
jej představit jako starostu obce, nebo městyse. V tuto chvíli je 
sice Nová Říše obcí, ale právě 28. května převezme dekret o 
navrácení statutu městyse. „Považujeme to za důležitý krok na 
cestě k posílení prestiže Nové Říše, návrat k tradici a podpo-
ru snahy vytvořit, především u mladé generace, hlubší vztah k 
obci, za pár dní vlastně již k městysi,“ zdůvodňuje krok zastupi-
telstva, které o navrácení statutu před časem požádalo.

Zastupitelstvo obce: Václav Křičenský (starosta), Jaroslav 
Pachr (místostarosta), František Báchor, Dana Čírtková, Jiří 
Fic, Miroslav Husták, František Máca, Marek Machatý, Vlas-
tislav Mařík, Martina Petrová, Jiří Sláma, Jiří Šimáček, Libuše 
Veselá, Jan Zadražil, Miroslav Zach
V případě organizace oslav má starosta Křičenský v jednom 
jasno. Určitě se na nich budou podílet všechny spolky, které v 
Nové Říši působí. A těch není málo: hasiči, včelaři, zahrádká-
ři a především aktivní Novoříšský kulturní spolek NOKUS. O 
jeho aktivitách pravidelně informujeme i v TL. Jím pořádané 
kulturní a společenské akce již dávno svým ohlasem překo-
naly hranice regionu. A jak budou oslavy vypadat? Jejich zá-
kladní podobu nastínil starosta Křičenský s tím, že se do nich 
také samozřejmě zapojí i zdejší základní škola, takto: „Vedle 
samostatného pořadu bohoslužeb začnou v sobotu 28. května 
v 9 hodin přivítáním rodáků. Pak bude následovat slavná mše 
v kostele sv. Petra a Pavla, na které budou panem opatem Ko-
síkem přivítáni významné osobnosti církevní a světské moci. 
Odpoledne, ve 14 hodin, se v sále kláštera uskuteční slavnostní 
akt předání statutu městyse za účasti předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Miroslavy Němcové. Souběžně bude probíhat setkání 
brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho s mládeží a od 16 hodin 
bude v kostele slavnostní koncert, na kterém zazní také skladby 
novoříšských rodáků, bratří Vranických.
Prakticky po celý den budou otevřeny prostory premonstrát-
ského kláštera včetně knihovny, ve kterých budou výstavy o 
novoříšských osobnostech, Otokaru Březinovi, Janu Novákovi 
a bratřích Vranických. Doplní je výstavy chrámových rouch, 

mikroregion telčsko ● mikroregion telčsko
List MAS Telčsko

 Dnes představujeme: Nová Říše
800 let založení kláštera oslaví Nová Říše jako městys!

    Foto:Lukáš Krajíček

Dobrého díla Josefa Floriana a také starých fotografií a obec-
ních kronik. Sobotní program zakončí v 18 hodin mše s nedělní 
platností.“
V neděli pak budou pokračovat oslavy zmíněnými výstavami. 
Dominovat jim bude církevní program, především dvě dopo-
lední mše sv. K tomu nám opat Marian R. Kosík řekl: „V 8 ho-
din bude slavná mše svatá, kterou bude sloužit generální opat 
premonstrátů Thomas Handgrätinger za účasti dalších opatů. 
Samozřejmě, že počítáme, pokud mu to zdraví umožní, také s 

účastí našeho krajana, strahovského opata Michaela J. Pojezd-
ného. Na 11. hodinu připravujeme mši sv. pro děti a oficiální
část oslav ukončíme odpoledne bohoslužbou s uctěním ostatků 
sv. Norberta. Upřímně všechny do Nové Říše zvu.“
K pozvání opata Kosíka se připojuje i starosta Václav Křičenský: 
„Přál bych si, aby květnové oslavy zahájily novou etapu kultur-
ního a duchovního věhlasu Nové Říše. Aby na ně zavítalo hodně 

účastníků, ale hlavně, aby se do Nové Říše pravidelně vraceli. 
Chtěli bychom dostat povědomí o Nové Říši do co nejširšího 
spektra obyvatel nejen Vysočiny, ale celé republiky“. S úsměvem 
pak dodal: „Věřím, že k nám zavítá hodně návštěvníků z Telče.

 Dokončení na další straně

Klášter s kostelem. Časté téma kreseb dětí v Nové Říši. 
Archiv ZŠ Nová Říše.
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V Mrákotíně mají 
sběrný dvůr
V  pátek 1. dubna byl v Mrákotíně slav-
nostně zahájen provoz sběrného dvora 
odpadů.
Sídlí v areálu místní čistírny odpadních 
vod a má plochu téměř 400 m2. Slou-
ží jak občanům městyse, tak i místním 
částem Dobrá Voda a Praskolesy. Maxi-
mální kapacita dvoru je 200 tun přijatých 
odpadů ročně a jeho okamžitá kapacita 
je 10 tun odpadu. Ve dvoru lze také ode-
vzdat i nebezpečný odpad, jako jsou ole-
je, barvy a rozpouštědla.
Mimo to lze v mrákotínském sběrném 
dvoru odevzdat biologicky rozložitel-
ný odpad a stavební suť. Najdeme zde 
i speciální plastový box na akumulátory 
a velké kontejnery na vytříděné složky 
komunálního odpadu. Sběrný dvůr spo-
lupracuje nejen s firmou A.S.A. Dačice,
ale také se specializovanými sběrovými 
firmami Ekolamp, Asekol, Elektrowin
ad. Proto je zde možné také uložit staré 
elektrospotřebiče, televizory a lednička-
mi počínaje až po zářivky a baterie.
Otevírací doba sběrného dvoru je ve 
středu a v sobotu od 8 do 10 hodin.
Výstavba moderního zařízení stála 900 
tis. Kč. Téměř 700 tis. Kč činila dotace z 
EU a 40 tis. Kč přispěl Státní fond život-
ního prostředí.
Vedení městyse doufá, že zprovoznění 
dvoru přispěje k lepšímu třídění odpadů, 
snížení počtu černých skládek a obecně 
ke zlepšení životního prostředí v Mráko-
tíně a okolí.

Podle zprávy M. Požára

Po více jak pěti letech se Mikroregio-
nu Telčsko podařilo doznačit zbývající 
úseky cyklotrasy GWRR a celou trasu 
sjednotit logem GWRR. Realizace pro-
jektu se podařila za finanční podpory
Fondu malých projektů a Nadace Part-
nerství.
Cyklotrasa vede Regionem Renesance 
(Telčsko, Třešťsko, Dačicko, Jemnicko). 
Měří 118,5 km a je odbočkou z „páteř-
ní“ cyklotrasy GREENWAYS PRAHA 
– VÍDEŇ. Ve Vratěníně na ni navazuje 
rakouská cyklotrasa Klosterweg a na 
Landštejně cyklotrasa Graselweg.
Na završení této dlouholeté práce pořá-
dáme propagační cyklojízdu. Základní 
peloton projede od 12. do 14. června ce-
lou cyklotrasu GWRR a část cyklotrasy 
GREENWAYS PRAHA – VÍDEŇ.

První den vyjedeme z náměstí Zachariá-
še z Hradce směrem na Třešť a dojedeme 
až do Bohuslavic. Druhý den budeme po-
kračovat směrem na Budíškovice a přes 
Jemnici do Vratěnína. Zde se setkáme s 
pelotonem GREENWAYS PRAHA – VÍ-
DEŇ a společně dojedeme do Slavonic. 
Poslední den cyklojízdy se odtud vrátí-
me do Telče. Celkem tedy ujedeme asi 
164 km! V některých obcích a městech 
na trase nás přivítá pan starosta a máme 
také zajištěno malé občerstvení.
Zveme všechny příznivce cyklistiky, aby 
se k nám připojili. Účast prosím nahlaste 
nejpozději do 31. května na telcsko@tel-
csko.cz nebo na telefon 567 223 235
Další podrobnosti budou zveřejněny na 
stránkách Mikroregionu Telčsko (www.
telcsko.cz).            Ing. Petra Karásková

Cyklotrasa Greenway Region Renesance (GWRR)

Pojedou také?                                                                              Foto: Ilona Jeníčková

Vyhlášení 1. výzvy 2011
11. dubna vyhlásila Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, o. s., 1. výzvu 2011 
k podání žádosti o dotaci. Výzva je zaměřena na drobné podnikatele, občanskou vy-
bavenost a rozvoj obcí v mikroregionu. Jsou vypsány tyto Fiche:
1. Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, 3. Obnova a rozvoj 
vesnic, 4. Občanské vybavení a služby, 6. Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
Všechny potřebné informace jsou zveřejněny na stránkách www.telcsko.cz/mas, 
popř. volejte přímo na MAS Telčsko tel. 567 223 235.

Příjem žádostí končí 11. května 2011.

Dokončení z předchozí strany
Vždyť mezi významnými hosty oslav bude 
i telčský starosta Roman Fabeš, rodák z 
Nové Říše!“
Zdálo by se, že v Nové Říši žijí v těchto 
dnech jen radostnou přípravou oslav vel-
kého jubilea. To by mělo být, vzhledem 
k historickému významu kláštera, i vel-
kým jubileem pro kraj. Vždyť jen postoje 
zdejších řeholníků v nedávné minulosti, 
kdy jich většina zahynula v nacistických 
koncentračních táborech a jejich nástup-
ci strávili desítky let v komunistických 
žalářích, stojí za úctu současníků. Opak 
je pravdou. Starosta Křičenský považu-
je za zcela nepochopitelné rozhodnutí 
kraje Vysočina, který zamítl poskytnout 
finanční příspěvek na zdejší oslavy. „Ne-
budu ukazovat na ty, kdo příspěvek do-
stali, ale přístup kraje je pro nás velkým 
zklamáním.“

Mikroregionální střípky
Třeštice/Javořice
Neděle 15. května     VI. ročník pochodu z Třeštice na Javořici
Start v 9 hod. od hasičské zbrojnice.
Po celou cestu jede doprovodné vozidlo s občerstvením! Děti se mohou svést kočárem s koňmi!
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www.m-soft.cz

- Vysokorychlostní bezdrátové připojení 
  k internetu

- Měření dostupnosti technologie a signálu 
  zdarma

- Maximální agregace 1:10

- Linky bez datového limitu a FUP

- Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH

- Konzultační služba 7 dní v týdnu
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Linka M-SOFT ProFi 12

Rychlost: Cena/měsíc:

12 Mbit/s 488 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 2 Mb/s

Linka M-SOFT ProFi 8

Rychlost: Cena/měsíc:

8 Mbit/s 391 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 1 Mb/s

Linka M-SOFT ProFi 4

Rychlost: Cena/měsíc:

4 Mbit/s 291 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 768 kb/s

Linka M-SOFT Mini 2

Rychlost: Cena/měsíc:

2 Mbit/s 199 Kč vč. DPH
- odchozí rychlost 512 kb/s

Jaromír Pavlíček
internet consulting
tel.: +420 777 213 784
e-mail: pavlicek@m-soft.cz

Pro informace a objednávku 
pošlete SMS s Vaším jménem a adresou 
na telefon:  777 213 784 
a my Vás budeme kontaktovat. 
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MIROSLAV BRYCHTA
Výroba nábytku na zakázku

kuchyňské linky
renovace kuchyňských linek

mobil: 604 897 982
e-mail: info@nabytek-brychta.cz

www.nabytek-brychta.cz

Do firmy v Telči
přijmu schopného 
spolupracovníka
s ambicemi, který chce být

za svou práci nadstandardně,
tzn. spravedlivě ohodnocen.

Řidičský průkaz skupiny B
a čistý trestní rejstřík podmínkou.

Bližší informace
formou osobního pohovoru.

Tel. 731 562 071

Malý oznamovatel
• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Výroba vrstvených matrací na míru. Autočalounictví. Opravy a 

výroba krycích plachet na přívěsné vozíky. Pergoly, zástěny atd. Odvoz - dovoz. Tel. mob.: 721 123 595. Tel. dílna: 567 219 040.
• Prodám dveře vchodové plastové a plastová okna. Dále zahradní chatku 4x3 m + přesah střechy 0,8 m. Vše nové z neuskutečněné 

stavby, s dokladem. Sleva z PC. Přivezu. Tel.: 777 106 709.
• Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, akcie, celé sbírky – větší množství – pozůstalost po sbě-

rateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Ino: tiskarna@komurka.cz nebo tel. 724 22 92 92.
• Pronajmeme nebytové prostory v Mrákotíně č.p. 161. Jedná se o soubor 2 kanceláří se soc. zázemím, dílnu, skladové prostory a 

zpevněnou plochu. Informace p. Miksche, mob. 737 221 608.
• Autoškola EKOL – Miluše a Vladimír Roupcovi. Učebna v Telči na Myslibořské ulici. Výuka a výcvik na osobní automobil a 

všechny skupiny motocyklů. Nové kurzy začínáme vždy první pondělí v měsíci v 15,30 hod. na učebně. Informace na tel. 607 
185 517, www.autoskolaekol.wz.cz

Obsazení volného místa pedagog volného �asu
Domu d�tí a mládeže Tel�,
p�ísp�vková organizace, nám. Zachariáše z Hradce 66, 588 56 Tel�
P�edpokládaný nástup: 1. zá�í 2011
Pracovní pozice je za�azena dle platné legislativy.
Požadavky na uchaze�e:

� Požadované vzd�lání: st�edoškolské pedagogické
� Ob�anská a morální bezúhonnost
� �idi�ské oprávn�ní skupiny B
� Zdravotní zp�sobilost
� Kladný vztah k d�tem
� Motiva�ní dopis
� Strukturovaný profesní životopis, který bude obsahovat údaje

o dosavadních zam�stnáních a délce pedagogické praxe
Zaslání žádosti o zam�stnání:

� Termín podání žádosti: do 27. kv�tna 2011 do 12:00 hodin
Písemné žádosti (s uvedením kontaktní adresy a �ísla telefonu) v�etn�
požadovaných náležitostí zasílejte na adresu: �editel DDM Tel�,
Bc. Luboš Janovský, nám. Zachariáše z Hradce 66, 588 56 Tel�,
s ozna�ením „Obsazení místa pedagoga - NEOTVÍRAT“
nebo elektronicky ddmtelcreditel@seznam.cz (telefon: 605 052 564)

P�ijímací �ízení do ZUŠ
�editelství Základní um�lecké školy v Tel�i vypisuje termíny p�ijímacího �ízení pro
školní rok  2011/2012
Výtvarný obor:
st�eda 11. 5. od 14 do 17 hodin
(další termíny je možno si individuáln� domluvit na další st�edy do napln�ní
kapacity oboru). Místem konání je u�ebna VO ZUŠ - v 1. poschodí.

Hudební obor:
�tvrtek 19. 5. od 13 do 17 hodin a úterý 24. 5. od 13 do 17 hodin.
Místem konání ozna�ená u�ebna HO ZUŠ - v 1. poschodí.

Mimo�ádná p�íležitost pro zájemce o hru na housle – ve škole se uvolnilo
n�kolik míst. Pro p�ípadné zájemce budou �tvrtky v kv�tnu „dny otev�ených
dve�í“ u pana u�itele Jakuba Lojdy. Škola je též „otev�ena“ pro zájemce o
sborový zp�v a celý výtvarný obor.

Požadavky:
- pro výtvarný obor není nutné se zvláš� p�ipravovat, pom�cky poskytne škola,
p�jde o kresbu
- pro hudební obor doporu�ujeme si p�ipravit jednoduchou lidovou píse� (nap�. Pod
naším okýnkem, Ko�ka leze dírou, Ko�ka leze dol�, Pec nám spadla, Ov�áci ...)
Dále se zkouší smysl pro výšku tón� - zazpívat p�edehraný tón a smysl pro rytmus -
zopakovat p�edvedený rytmický motiv.
Další informace na tel. �. 567 243 533, e-mail: info@zustelc, www.zustelc.cz

Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.
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Policie ČR Telč informuje
Z případů, které v březnu řešili policisté 
Obvodního oddělení PČR Telč.
Ukradl vidle
2. března byly na jedné stavbě v Telči odci-
zeny volně položené ocelové vidle k čelní-
mu nakladači. Poškozené firmě tím vznikla
škoda ve výši 30 tis. Kč. Policistům se po-
dařilo vypátrat osobu pachatele i odcizené 
vidle. Jedná se o muže z Telčska, který se 
zodpovídá z trestného činu krádeže.
Oběd s hořkým koncem
3. března odcizil neznámý pachatel v 
jídelně základní školy odloženou tašku 
s osobními doklady, platební kartou a 
finanční hotovostí poškozené, která zde
obědvala. Škoda: 1 650 Kč.
Z baru bez peněz
5. března odcizil neznámý pachatel z 
volně odložené bundy v baru Superstar v 
Telči platební kartu, finanční hotovost a
osobní doklady. Škoda: 1 300 Kč.
Chaty u Studnic lákají
21. března se neznámý pachatel vloupal 
do dvou rekreačních chat u Studnic. Z 
jedné odcizil různé věci v ceně asi 2 700 
Kč, v druhé si připravil lup, ale již ho ne-
stihl odnést.

Krádež peněz v Janštejně
22. března odcizil neznámý pachatel na 
ubytovně v Janštejně z neuzamčeného 
bytu finanční hotovost ve výši 1 200 Kč.
Dopadli zloděje železa
26. března bylo oznámeno odcizení 7 
kusů železných plátů ze zahrady u Stud-
nického kopce v Telči v ceně asi 1,5 tis. 
Kč. Šetřením byly odcizené věci spolu s 
pachatelem z Telčska vypátrány.
Sebral zálohu, okna nedodal
Policisté prověřují oznámení, kdy muž 
z Dačicka v loňském roku přislíbil zpro-
středkování výměny oken na domě v Tel-
či, za což inkasoval zálohu ve výši 61 tis. 
Kč. Do současné doby okna nevyměnil 
a finanční hotovost použil pro svoji po-
třebu. Pachatel je podezřelý z trestného 
činu zpronevěry.
Nebojí se božího hněvu
K  trestnému činu krádeže došlo v době 
od 22. do 26. března, když neznámý 
pachatel odcizil z kostela sv. Jáchyma 
u Dobré Vody měděné okapové svody. 
Městysu Mrákotín způsobil škodu ve  
výši 8,5 tis. Kč.

Podle zprávy vedoucího OO PČR Telč 
npor. Bc. Luboše Pavlíka. 

Studenti GOB a SOŠ na stupních vítězů
J. Srp bude
reprezentovat v Paříži
29. března se na Střední škole obchodní 
a služeb SČMSD ve Žďáru nad Sázavou 
konalo krajské kolo soutěže v grafických
disciplínách. Soutěžící z GOB a SOŠ na-
vázali na úspěchy z minulých ročníků a 
opět figurovali na předních místech vý-
sledkových listin.
Nejúspěšnějším reprezentantem školy 
se stal Jan Srp, student 4. ročníku obo-
ru podnikání a služby, který soutěžil 
ve třech disciplínách: v opise obsadil 
7. místo, v korektuře textu byl druhý a 
v kategorii wordprocessing suverénně 
zvítězil! Dosahované výborné výsledky 
opravňují Jana Srpa k zařazení do ná-
rodního družstva pro mistrovství světa 
ve zpracování textů, které se bude konat 
počátkem července v Paříži.
Velmi pěkné výkony podali i další čle-
nové družstva. Eliška Prknová obsadila 
2. místo v opise textu, Vladimír Foit se 
umístil v opise i v korektuře textu na 
nepopulárním 4. místě a Iva Slatinská 
skončila v opise textu pátá.

Ing. Ladislav Novák

TRADI�NÍXVI.T�EBÍ�SKÉ

SLAVNOSTIPIVA

T�ebí�, Zimní stad
ion

27.a 28.5.20
11

Tomáš Klus • Xindl X • David Koller & band
Walda Gang • Maxim Turbulenc a další...

Více informací na www.slavnostipiva.cz
Vstupné v p�edprodeji 129 K�, na míst� 169 K�

     CHCETE ŽÍT ZDRAV�
     a MÍT BEZVA KONDICI?

HERBALIFE je cesta ke zdraví a správnému životnímu stylu!
Prima postava, pocit energie a život bude veselejší !
Více na stránkách: www.vyzivaprosport.cz/mozek

www.hubnete.cz/mozek, www.snidejzdrave.cz/mozek
Poznejte svého konzultanta:

didimail@seznam.cz – tel.�. 606484242
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Pokračování přednáškového cyklu, který
pro širokou veřejnost pořádá

Národní památkový úřad v Telči

Osudy českých královen
Přednáší PhDr. Martina Veselá

Středa 25. května v 18 hodin
Zasedací místnost radnice v Telči

Seriál besed

125 let muzea v Telči
Beseda s Oldřichem Zadražilem:

O kronice města Telče, kronikářích
a také malý pohled do života města ve 20. století

Pondělí 9. května v 17 hodin
 v zasedací místnosti radnice v Telči.

Zdravá záda na Vyso�in�

Bolí vás �asto záda? Máte sedavé zam�stnání? Nebo se zkrátka nev�nujete žádnému sportu a vaše t�lo je ochablé a volá o
pomoc? Nej�ast�jší p�í�inou bolestí zad bývá jednostranné p�et�žování, nedostatek pohybu nebo špatn� vytvo�ené pohybové
návyky.
Pokud m�žeme a chceme tento stav zm�nit, ud�lejme to co nejd�íve. Neustálým odkládáním a p�ehlížením problému
docílíme akorát toho, že se vzniklé poruchy stanou t�žce odstranitelnými, �i dokonce nevratnými. Zp�sob�, jak se
nep�íjemným bolestem zad vyhnout nebo se jich alespo� �áste�n� zbavit, existuje celá �ada. Od jednoduchých cvik�, po
rádoby komplexní �ešení v podob� drahých pom�cek. Ale ruku na srdce. Opravdu �ekáte, že vám n�kdo dá p�ístroj, který
vás zbaví bolestí jako mávnutím kouzelného proutku? Bez naší snahy se vždy bude výsledek pohybovat mezi mizerným a
žádným.
P�edn� je nutné klást si otázku, co naše bolesti zp�sobuje. Ve v�tšin� p�ípad� je to naše neaktivita, která vede k ochabnutí
sval�. Zde se bavíme o systému sval� páte�e, tzv. hlubokém stabiliza�ním systému. Jeho posilování není bez odborné rady
snadné.
Jednou z možností jak efektivn� ovlivnit potíže s bolestmi zad, je cvi�ení na velkém gymnastickém mí�i. Pozitivn�
ovliv�uje zmín�ný svalový systém páte�e, který se p�i tomto cvi�ení aktivuje bez našeho v�domí. Sed na mí�i proto
nazýváme dynamický nebo také jako zdravý sed. Pravidelné a správné cvi�ení vás m�že chronických bolestí zad tém��
zbavit.
Tato metoda se velice osv�d�ila u všech v�kových kategorií. Pomáhá novorozenc�m, d�tem, dosp�lým a dokonce i
senior�m. Mnozí z vás tuto pom�cku znají nebo ji dokonce mají doma. D�ležité je ovšem v�d�t, jaký mí� si po�ídit, a jak
s ním pracovat. Existuje �ada publikací i instruktážních videí, ale nejlepší je p�ímo se ú�astnit kurzu pod odborným
dohledem, kde se nau�íte správn� cvi�it a dostanete rady k výb�ru a pé�i o cvi�ební pom�cky.
Metoda cvi�ení na velkých gymnastických mí�ích je �asto využívána p�i lé�b� vadného držení t�la u d�tí, proto je více než
vhodné praktikovat toto cvi�ení v mate�ských a základních školách. Bohužel je v�tšinou tato metoda p�ehlížena nebo nejsou
pedagogové v tomto sm�ru dostate�n� proškoleni. Nutno dodat, že školy na jakékoli cvi�ení na podporu d�tí s vadným
držením t�la tém�� zanev�ely.
Z t�chto d�vod� vznikl projekt, který p�ipravila Základní škola Tel� Masarykova ve spolupráci s odbornou fyzioterapeutkou
Mgr. Petrou Lustigovou. Je pln� hrazen z fond� EU a státního rozpo�tu v rámci opera�ního programu Vzd�lávání pro
konkurenceschopnost. Ú�astní se ho 31 škol kraje Vyso�ina a jeho cílem je zavést do škol cvi�ení s velkými gymnastickými
mí�i a vzduchovými polštá�i. Projekt zapo�al v listopadu 2010 p�ípravami na novém vzd�lávacím programu. Podle n�j
budou v p�íštím školním roce pedagogové proškoleni po teoretické i praktické stránce. Vedle metodiky cvi�ení budou
školám poskytnuty vhodné cvi�ební pom�cky.
V poslední fázi projektu bude metodika ov��ena v hodinách klasické t�lesné výchovy na ZŠ nebo výchovy ke zdraví v MŠ.
Cvi�it na mí�ích nebudou jen d�ti s vadným držením t�la, nebo� metoda je více než vhodná jako preventivní opat�ení.
V souvislosti s projektem musí d�ti podstoupit vyšet�ení, zda nemají vadné držení t�la. Cht�l bych za celý projektový tým
pod�kovat zdejším d�tským léka�kám, že se k této aktivit� postavily velice vst�ícn�.
Posa�me d�ti rad�ji na mí�e, než k po�íta�i.

Ing. Tomáš Marek, manažer projektu
PI
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V Domě dětí a mládeže působí v letošním roce 55 kroužků, které celkem navštěvuje 650 
dětí. Dnes představujeme kroužek, který se v nabídce DDM objevil poprvé.

Kdo je doma v zookoutku

Psík Pejsek
Pokračujeme v představování obyvatel zá-
chranné stanice volně žijících zvířat pana 
Pavla Dvořáka za zámeckým parkem.
Psík mývalovitý, patří mezi psovité šel-
my. Vzhledem připomíná mývala sever-
ního, dříve měl název mývalovec kuní. 
Váží 5 až 10 kg. Je to jediná psovitá šel-
ma, která má zimní spánek.
Původním domovem je v severovýchod-
ní Asii, v severní Číně, Japonsku a na 
východní Sibiři. Ve 40. letech minulého 
století byl vysazen v evropské části Rus-
ka jako kožešinové zvíře, odtud se začal 

Představujeme kroužky DDM

Kde byly TL?

Kuchtík
Co je náplní kroužku, je zbytečné popisovat. Jeho název to říká nejlépe.
Děti se zde naučí nejen základům vaření, ale také získají povědomí o správném stolo-
vání a chování u jídla. Kuchtíci a kuchtičky se poprvé představili na letošním Vítání 
jara s perníčky, které upekli pro širokou veřejnost, a ta si je mohla za jejich pomoci 
nazdobit. Další představení nového krožku budete moci zhlédnout na Dnu DDM 12. 
června. Co na kroužku Kuchtík překvapí? Vede jej muž. Sám ředitel DDM Luboš Ja-
novský!                                                                                     Foto: Jarmila Janovská

Kde byly TL?
Tentokrát rovnou prozradíme kde. V ga-
lerii Jana Wimmera na náměstí Zachari-
áše z Hradce nás zaujal obraz Ivana Stra-
ky. Hokej najdete v Telči všude.
Pro zvědavé: V minulém čísle byly TL ve 
vodním příkopu a vyfotily z něj most v Pa-
lackého ulici ze směru od Ulického rybníka.

rozšiřovat směrem na západ do severní a 
střední Evropy. Psík se rád zdržuje v blíz-
kosti vodních ploch, je aktivní převážně 
v noci. Jako potravu loví hlavně hlodav-
ce, obzvlášť hryzce, malé ondatry, ryby 
a sbírá různé bobule a plody. V jarních 
měsících dochází k páření a po 45 až 60 
dnech se rodí 6 až 9 štěňat. Tím se vy-
světluje tak rychlé šíření psíka do Evropy. 
Náš psík byl zabaven myslivcům, kteří na 
něm cvičili psy, přežíval v otřesných pod-
mínkách, rok žil na necelém metru čtve-
rečním bez možnosti se schovat. V naší 
stanici žije už 6 roků a je v dobré kondici. 
Je to samec a dostal jméno Pejsek. Ne-
můžeme ho vypustit do přírody, protože v 
našich podmínkách je to druh nepůvodní.

Pro TL připravuje Pavel Dvořák

Kdo ze čtenářů by chtěl přispět na kr-
mení a péči o zvířata v zookoutku, může 
zaslat finanční podporu na účet OS
č.171214046/0600. Po domluvě s pro-
vozovatelem na tel. 605780737 je mož-
né také zakoupit konkrétní druh krmiva 
a přinést ho do stanice.
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Markéta Pilařová:

Angličtina se bude
učit také večer
Jak jsme informovali v minulých TL, na 
srpen připravuje Jazyková škola při Fi-
lozofické fakultě Masarykovy univerzity
již tradiční kurzy angličtiny v Telči. Ak-
tuálně jsme o nich hovořili s jejich ve-
doucí, Mgr. Markétou Pilařovovu.
V informaci o letošních kurzech zau-
jalo, že budou i večerní. Můžete tuto 
novinku podrobněji přiblížit a co Vás 
vedlo k jejímu zavedení?
Snažíme se vyjít vstříc lidem, kteří by na 
svojí angličtině chtěli zapracovat, ale 
dopoledne do kurzu chodit nemohou. Ve-
černí kurzy budou trvat 6 dní, každý den 
3 vyučovací hodiny, od 16.45 do 19.15, 
zaměří se hlavně na praktické doved-
nosti. Do Telče přijíždí velké množství 
turistů, se kterými musíte komunikovat v 
angličtině - v obchodech, v restauracích, 
v penzionech. Dobrá znalost jazyka pak 
může přinést více spokojených klientů.
Komu jsou kurzy podle Vás hlavně 
určeny?
Naše kurzy jsou opravdu pro všechny 
– od středoškolských studentů až po ty, 
kteří se i na stará kolena rozhodli s an-
gličtinou „poprat“. Snažíme se program 
kurzu sestavit tak, aby si v něm každý na-
šel něco. Samozřejmě že největší důraz 
klademe na mluvení.
Výuka kurzů bude letos poprvé pro-
bíhat v jazykových učebnách zrekon-
struovaného Univerzitního centra. 
Můžete je blíže případným zájemcům 
představit?
Učebny Univerzitního centra mají zvlášt-
ní, velmi příjemnou atmosféru – kom-
binují moderní vybavení s historickým 
prostředím. Atmosféra je při učení velmi 
důležitá a myslím, že tady to všem půjde 
téměř samo. Jsou vybaveny nejmoder-
nější technikou pro výuku cizích jazyků. 
Využijeme ji i k tomu, abychom studen-
tům ukázali, jak mohou ve studiu anglič-
tiny pokračovat sami.                          (z)

Letní intenzivní kurz

angličtiny 
13. – 20. a 14. – 19. srpna 2011
Bližší informace o kurzech poskytne 
Markéta Pilařová, tel. 603 241 692, 

pilarova@phil.muni.cz  
nebo Eva Kamenská, 549 496 660

Program
oslav 800 let založení kláštera premonstrát�

v Nové �íši
25., 26., 27. kv�tna - Tridium
17.30 - r�ženec, vzývání Ducha sv.
18.00 - mše sv., kázání
28. kv�tna
9 hod.
P�ivítání rodák� Nové �íše a seznámení s programem
10 – 11.30
Mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla, p�ivítání významných osobností církevní a
sv�tské moci opatem kláštera
11.30 – 18 hod.
V této dob� budou otev�eny prostory obecního ú�adu, základní školy a kláštera.
M�žete zde zhlédnout výstavy Otokara B�eziny, Jana Nováka, brat�í Vranických,
Dobrého díla Josefa Floriana, starých fotografií, obecních kronik a prezentace
všech novo�íšských spolk�.
14 hod.
Slavnostní akt p�edání statutu m�styse v sále kláštera za ú�asti p�edsedkyn� PS
Miroslavy N�mcové
14 - 15 hod.
Setkání mládeže s brn�nským biskupem Mons. Vojt�chem Cikrlem
16 hod.
Koncert: Smy�cové trio Gideon + Petr Pomkla flétna (A. Vranický, P. Vranický,
J. Haydn, F. Kramá� ad.)
18 hod.
Mše sv. s ned�lní platností
29. kv�tna
8 hod.
Mše sv. za ú�asti generálního opata premonstrát� Thomase Handgrätingera a
dalších církevních hodnostá��
11 hod.
Mše sv. pro d�ti
9 – 16 hod.
Výstavy jako 28. kv�tna

WWW.SVOBODAPARTS.CZ

WWW.TELMA.CZ
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Telčské nádraží bylo přihlášeno do pátého 
ročníku stále populárnější soutěže o Nej-
krásnější nádraží v republice. Informoval 
nás o tom Vladimír Švec, vedoucí odbo-
ru rozvoje městského úřadu: „To, že od 
loňska máme krásné nádraží, příjemné a 
vlídné k cestujícím, není jen tak. Skrývá se 
za tím úsilí mnoha lidí, kteří se na rekon-
strukci vlakového a výstavbě autobusové-
ho nádraží podíleli. Proto jsme naše ná-
draží do soutěže přihlásili. Pokud bychom 
se dostali alespoň do finále, dozví se celá
republika, že v Telči nejsou jen historické 
památky, ale že je město uvítá, pokud při-
jedou hromadnou dopravou, také zajíma-
vou a příjemnou budovou nádraží.“
Soutěž má docela složitou organizaci. Do 
konce března mohla veřejnost do ní za-
sílat své návrhy. Z nich odborná porota 

Zámek v květnu
Výstava v Zámecké galerii

Hračky nestárnou
Po reinstalaci je opět otevřena úspěšná 
výstava „Hračky nestárnou“. Nově zde 
uvidíte velké zámecké loutkové divadlo 
a model domu z roku 1930, do kterého 
byla již v té době zavedena elektřina! 
Určitě upoutají také nově vystavené me-
chanické hračky a kinematografy sběra-
telů Miroslava Smahy a Michala Widen-
ského.

V květnu je výstava otevřena
od 9 do 17 hodin 

každý den mimo pondělí.

Zámecký park - skleník
Chovatelská přehlídka trofejí
21. - 25. května

Připravuje se:
5. - 6. června
Seminář o aranžování květin
v historickém prostoru
vedený Slávkem Rabušicem.
Podrobnosti na www.zamek-telc.cz

7. - 12. června 
Květinová výzdoba na zámku 
od gotiky po secesi 
Více v příštích TL

Klasika pod hvězdami

Nabucco 2011
Zámecký park

23. července od 21 hodin.
Verdiho Nabucco v italském originále 
pod širým nebem. 100členný soubor, 
živá zvířata, ohňostroj.
V zámecké galerii je již předprodej 
vstupenek v době otevření zámku!

Nejkrásnější nádraží v ČR. Uspějeme?
vybere do konce dubna deset finalistů.
Vítěze pak určí veřejnost hlasováním na 
internetových stránkách, které bude pro-
bíhat do konce května. Slavnostní vyhlá-
šení výsledků soutěže je naplánováno na 
17. června v Senátu.
Ani v době uzávěrky bohužel nebude-
me vědět, zda se naše nádraží dostalo 
do finále, které zmiňuje Vladimír Švec.
Pokud bychom uspěli, najdeme spolu s 
ním určitě způsob, jak širokou veřejnost 
o tom informovat a požádat o podporu v 
elektronickém hlasování.
Smyslem celé soutěže je zlepšit prostředí 
železničních nádraží a zvýšit zájem ve-
řejnosti o železnici a cestování vlakem. 
Po zásluze oceňuje práci lidí, kterým na 
jejich nádraží či stanici opravdu záleží. 
                                                             /z/

Počasí v březnu
Počátkem měsíce ještě pokračovalo relativně teplejší počasí, 
které začalo koncem února. Asi do 10. 3. vystupovaly maxi-
mální denní teploty až k +10 °C. Jenom 3. března bylo velmi 
nevlídno. Během dne zůstalo zataženo a maximum vystoupilo 
jenom na -2 °C – byl to tzv. ledový den. Od 11. do 16. 3. byla 
maxima +10 až 16 °C, poté se ochladilo. Po celý měsíc byla 
proměnlivá oblačnost, ale převládaly slunečné dny s malou ob-
lačností. Oproti dlouhodobému průměru byla délka slunečního 
svitu za měsíc asi o 50% vyšší. Téměř jarní počasí ale velmi 
znepříjemňoval čerstvý vítr východních směrů, který působil 

    Foto: Tereza Jeníčková

velmi chladně a byl převládající téměř po celý měsíc. Co se 
týká srážek, byly jen občasné, slabé a většinou už dešťové. Po-
prašek sněhu napadl 3. března ráno, 18. a 19. 3. padal postupně 
sníh, sníh s deštěm a déšť. Tento sníh však hned tál. Trochu 
více napršelo od 16. do 18. 3., ale bylo to úhrnem jen asi kolem 
20 mm. Půdní vláhy se zdá zatím dost, ale ta pochází hlavně z 
počátku uplynulé zimy. Oschlá je jenom povrchová vrstva. Cel-
kově byl tento březen sice už bez sněhové pokrývky, ale rázu 
spíše předjarního. Hodnotíme jej teplotně jako mírně teplejší, 
srážkově slabě podpůměrný.

Z pozorování meteorologické stanice
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

9. 3. se poprvé ozval skřivánek
 a 28. března se na komín bývalého Interieru vrátil čáp,

 nezpochybnitelní poslové jara.
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Taekwondo
10. dubna se výprava 22 závodníků telč-
ského Centra bojových umění SK Kyon-
ggi kwon zúčastnila v Kolíně prvního 
ročníku KOLÍN CUPu. Soutěžilo se zde 
v poomsae (technické disciplíny). Mezi 
122 bojovníky z 8 klubů z celé ČR se 
borci telčského oddílu neztratili a v řadě 
disciplín stáli na stupních vítězů. V kate-
gorii dvojic starších žáků zvítězil Milan 
Hoang s partnerkou Adélou Pražákovou. 
Na prvních místech se pak ve svých 
kategoriích ještě umístili Šimon Hudí-
nek, Michal Krupil, Miroslav Semotán, 

Volejbal

Hurikán Štokr
Titulky pro zprávu o dalším úspěchu ex-
telčského volejbalisty Jana Štokra jsme si 
tentokrát mohli vybírat nejen v českých 
novinách, ale prakticky po celé Evropě. 
Nám se líbil ten, který použila italská La 
Gazzetta dello Sport.
Jan Štokr se stal v dresu BetClic Trentino 
na konci března vítězem Ligy mistrů, což 
dokázal jako šestý Čech v historii. Italský 
tým vybojoval nejcennější klubovou trofej 
potřetí za sebou. Ve finále v Bolzanu Tren-
tino porazilo Kazaň 3:1. Sedmadvacetiletý 
Štokr přišel do Trentina před touto sezó-
nou a s týmem už prožil v prosinci triumf 
na světovém šampionátu klubů v Dauhá.
Reprezentační univerzál Štokr patří k 

Sport
Fotbal
Okresní přebor
1. Brtnice 18 44:20 43
2.  Telč 18 47:20 39
3. Beranov 18 39:20 33
Soutěžní utkání na domácím hřišti v 
květnu a na počátku června
7. 5. 16.30 Telč – Puklice
14. 5. 16.30 Telč B – Třešť B
21. 5. 16.30 Telč – Brtnice
29. 5. 16.30 Telč – A. Důl
4. 6. 16.30 Telč B – Stará Říše C

Rybářské závody
7. 5. 8.00
Závody dětí na rybníku Nadymák, pre-
zence od 7.00 hod.
14. 5. 13.00
Po vodě za Švejkem - putování po telč-
ských rybnících - více str. 21

Moderní gymnastika
14. 5. 14.00                    sokolovna
Oddílové přebory

Střelectví
28. 5.    8.30     areál na Dyjických mostech
Májové sršnění - otevřená střelecká 
soutěž z velkorážné pistole a revolveru
pořádá střelecký klub Autoklub Tourser-
vis, www.streleckyklubtelc.cz

Jezdectví
7. 5. 9.00 Skokové závody
pořádá SS Starkon Nová Říše
Jezdecký areál Hospodářského dvora 
Bohuslavice    www.hospodarskydvur.cz

Motokros
Region jihovýchod Telč
Chalupa cup
Neděle 29. května Dyjické mosty
Čtvrtý závod seriálu Chalupa cup

Požární sport
29. 5.   13.00    sportovní areál Nevcehle
XV. ročník soutěže v požárním útoku
O pohár SDH Nevcehle
soutěž družstev mužů a žen zařazená do 
IV. ročníku Jihlavské Open ligy
www.sdhnevcehle.cz

Stolní tenis
V divizní soutěži Vysočiny patří stolním 
tenistům SK Telč po 22 odehraných ko-
lech krásné třetí místo.
1. H. Brod 22 208:87 62
2.  Jihlava 22 201:115 56
3. Telč 22 193:131 54

Turistika
Zájezd KČT Telč 7. května.
Mohelno – Hadcová step - Znojmo, Šatov 
Přihlášky na tel. 773 480 388, spiklo-
vi@seznam.cz

Vendula Janáková, Kateřina Svítilová, 
Jan Hačka a Adam Punčochář. Výsled-
ky taenkwondistů v Kolíně potvrdily, 
že telčský klub patří mezi nejúspěšnější 
mládežnické oddíly v republice.
Podle zprávy P. Konráda a T. Mironiuka
16. dubna se čtyřčlenná výprava SK 
Kyonggi Kwon zúčastnila extraligového 
turnaje Kyorugi Scorpions Cup 2011 v 
Olomouci. Pavel Martianov a Lukáš Dvo-
řák dokázali ve svých kategoriích zvítězit, 
David Poruba si z Olomouce veze stříbr-
nou medaili. Nepopulární „bramborová“ 
zbyla za čtvrté místo na Michala Krupila.

Milan Hoang a Adélou Pražákovou se sestavou iL Jang v Kolíně zvítězili v kategorii 
starších žáků.                                                                             Foto: Tomáš Myroniuk

oporám Trentina a podobně jako v semi-
finále s polským celkem Jastrzebski We-
giel přispěl k výhře nad Kazaní vydatnou 
měrou. S 15 body byl druhým nejvíce 
bodujícím hráčem italského favorita. 
Stejně bodů jako Štokr posbírala ve fi-
nálovém duelu hvězda italského celku, 
kubánský smečař Osmany Juantorena.
Jan Štokr  tak v tuto chvíli soutěží o po-
myslný primát nejúspěšnějšího sportovce 
Telče všech dob již jen s Janem Bémem, 
který na atletickém Mistrovství Evropy 
v roce 1946 získal ve skoku o tyči (410 
cm) bronzovou medaili, 12 x byl mis-
trem republiky a pětkrát překonal český 
rekord ve skoku o tyči (až na 416 cm).
Jan Bém před časem a Jan Štokr v sou-
časnosti se vždy hlásí k telčským začát-
kům svých sportovních kariér.            /z/

Golf
Jediná extraliga v regionu!
21. a 22. května 
1. a 2. kolo extraligy družstev mužů a žen
Telč, Šiškův mlýn. Začátek 21. 5. v 7,30.
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Golfová akademie zdarma
Mladí mají šanci naučit 
se golf 
Od 24. do 25. června se na golfovém hřišti 
v Telči uskuteční souboj nejlepších českých 
juniorských hráčů ve věku od 12 do 21 let 
- Faldo Series Czech Championship.
Součástí turnaje bude i golfová akademie 
pro veřejnost, především pro zájemce ve 
věku od 12 do 21 let. 
V pátek 24. června se akademie zúčastní 
vybraní žáci ze základních a středních 
škol z Telče, v sobotu je akademie pří-
stupná všem zájemcům. Věnovat se jim 
budou v průběhu celého dne kvalifikova-
ní trenéři. Začátek akademie pro veřej-
nost je v devět hodin. A je zdarma! V pří-
padě dotazů nás neváhejte kontaktovat 
na emailové adrese:
jehlicka.zdenek@czgolf.cz

Putování po telčských rybnících

Po vodě za Švejkem

Společenská rubrika
Vítáme nové občánky
Jiří Hejda, Podolí
Jan Pykal, Štěpnice
Martin Caha, Podolí
Zuzana Dobiášová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Zbyněk Stein, Brno
 a Zdeňka Nováková, Uherský Brod
Ing. Petr Hájek, Kunžak
 a Blanka Vacková, Pelhřimov
Vlastimil Bártů, Telč
 a Jana Nevoralová, Řásná
Zdeněk Nerad, Nevcehle
 a Romana Bačáková, Telč

Opustili nás
Jaroslav Lupač, Staré Město 65 let
Zdeňka Marková, Štěpnice 78 let
Karel Paclík, Štěpnice 76 let
Helena Hurychová, Staré Město 93 let
Miloš Dušek, Štěpnice 83 let
Vladimír Závodský, Štěpnice 81 let
Helena Sovová, Staré Město 82 let
Anna Navrátilová, Štěpnice 92 let
Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u 
narozených dětí na základě písemného 
souhlasu obou rodičů, u sňatku na základě 
písemného souhlasu obou novomanželů 
a u zemřelých podle úmrtního oznámení 
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Pojedou děti do zoo?
S tímto plakátem, který ve skutečnosti měří 
1,5 m, budou děti z telčské mateřské školy 
soutěžit v květnu v jihlavské zoologické 
zahradě o jednu z lákavých cen, třeba 
volný vstup do zoo. Zoo vyhlásila soutěž 
v rámci celosvětové kampaně na záchranu 
velkých primátů. Plakát nakreslila Janička 
Vystrčilová a ostatní děti jí pomohly 
opičku, či spíš opici, vybarvit.
„Před tím, než se děti do kreslení pustily, 
jim paní učitelky o životě opic vyprávěly,“ 
informovala TL Dana Koutná.

Silový trojboj

D. Lupač je opět
mistrem ČR
Na Mistrovství České republiky v 
silovém trojboji dorostenců a juniorů, 
které se konalo 26. března v Kuřimi, 
zvítězil David Lupač v kategorii do 120 
kg. V celkovém hodnocení pak mezi 70 
závodníky skončil třetí.
„V první disciplíně, dřepu, jsem vzepřel 
330 kg, což je nový český rekord juniorů. V 
benčpressu pak 160 kg a v mrtvém tahu 322,5 
kg. To je můj osobní rekord. S výkonem jsem 
spokojený, protože po únavové zlomenině 
pažní kosti, kterou jsem si přivodil v loňském 
roce v přípravě na mistrovství světa, ji mám 
stále ještě sešroubovanou,“ zhodnotil své 
vystoupení pro TL David Lupač.

Mažoretky přivezly
tři poháry starosty Polné
Druhou dubnovou sobotu se telčské 
mažoretky zúčastnily bojů O pohár 
starosty Polné 2011. Na soutěž jela 
děvčata v nových kostýmech, které ušily 
p. Lazárková, Valová a Vejmělková, a s 
novými skladbami. Choreografii všem
skupinám sestavila Marie Křížková. 
Naše děvčata zabojovala a odvezla si 
hned tři poháry.
Nejmladší Poupátka skončila na 3. místě, 
prostřední Růžičky a nejstarší děvčata 
Růže získaly 1. místa!
V sobotu 28. května budou všechny 
skupiny telčských mažoretek bojovat 
O střevíček z pohádkové Telče 2011 na 
náměstí v Telči.

Renata a Marie Křížkovy

Další ročník netradičního putování po telčských rybnících na plavidlech všeho druhu 
připravili na sobotu 14. května vodáci pod vedením Josefa Holce. Hromadný start 
všech plavidel bude ve 13 hodin na hrázi Ulického rybníka. „Jeho přeplutí ve volném 
tempu bude spíš rozcvičkou na hlavní závod,“ prozradil TL Josef Holec. Na otázku, jak 
borci překonají hráz Štěpnického rybníka, odpověděl: „Zdymadlo nepostavíme. Budou 
muset lodě přenést!“ Na Štěpnickém rybníku pak proběhne ostrý start po kategoriích 
na sprint okolo ostrova. Vyhlášení vítězů se jako obvykle bude konat na břehu rybníka. 
Ze zákulisí závodu Josef Holec prozradil, že vyhodnocení soutěže a celého zábavného 
odpoledne proběhne ve Švejk restaurantu Na Zámecké.                                            /z/ 
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K činnosti
Kruhu přátel hudby
• Organizací činnosti KPH jsem se ujal 
z důvodu zastupování nemocného Ing. 
Jaroslava Kouby. Pan Kouba se stal 
čestným předsedou KPH a veškeré dra-
maturgické záležitosti s ním pravidelně 
konzultuji. Většina koncertů této sezóny 
byla dohodnuta již v předchozích letech 
a byla odkládána z důvodu nedostatku 
finančních prostředků.
• KPH má nyní k dispozici pouze jednu 
třetinu prostředků ve srovnání s dobou 
největšího rozkvětu své činnosti. Může-
me si dovolit tedy jen to, na co máme, a 
v žádném případě nejde o diskriminaci 
pražských nebo jiných umělců.
• Organizaci zájezdů bych časově nezvlá-
dl. Škoda, že jsou zde lidé, kteří vědí, jak 
by se to mělo dělat, a posílají mi „různou“ 
formou své rady a připomínky. Dovoluji 
si vás vyzvat - dejte svůj um ve prospěch 
druhých a pomozte při vytváření drama-
turgie koncertů či při pořádání zájezdů.

Lubomír Zadina

Dotazník Jana Běhala

Denní teplotní maxima a minima namě-
řená na meteostanici telčské radnice od 
21. 3. do 20. 4. 2011.

Březen v číslech
Průměrná teplota: 3,7 °C
Průměrný tlak:1023,9 hPa
Srážky: 17,4 mm
Maximální teplota: 17,9 °C, 30. 3. v 
15,26 hod.
Minimální teplota: -8,1 °C, 9. 3. v 6,27 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo: 25,9 km/h, 11. 3.

Vyrostl v Telči, 
kde se také v 
pěti letech po-
prvé postavil na 
brusle. Po sta-
vební průmys-
lovce v Třebíči 
vystudoval Sta-
vební fakultu 
Vysokého učení 
technického v 

Brně. V uplynulé sezóně, ve které hoke-
jisté SK Telč zvítězili v krajské soutěži, 
byl podle předsedy hokejového oddílu F. 
Čermáka, nejzkušenějším hráčem vítěz-
ného týmu. Je synem úspěšného telčské-
ho hokejisty 60. a 70. let Petra Běhala. 
Dotazník TL vyplnil Ing. Jan Běhal.
Otec Vás k hokeji přivedl dobrovolně?
Ano. Hokej a fotbal byly u nás doma od-
malička všudypřítomné sporty, tak jsem 
to chtěl taky vyzkoušet.
Kdo byl Vaším vzorem na začátku 
sportovní kariéry?
Samozřejmě táta a pak jsme měli, mys-
lím si, takových pár společných vzorů s 
kluky. Jedním z nich byl třeba Kanaďan 
Wayne Gretzky. 
Vedete si evidenci sehraných zápasů? 
Pokud ano, kolik jich je?
Přiznám se, že jsem o tom nikdy nepře-
mýšlel. 
Nejlepší sportovní zážitek?
Těžko vybírat jeden. Ale určitě bude spo-
jený s úspěchem v hokeji nebo v cyklisti-
ce. Poslední skvělý zážitek byl s našimi 
fanoušky ve Velkém Meziříčí.
Kolik hodin jste v uplynulé sezóně 

strávil na ledě?
Přesně nevím, ale přibližně 120 až 150.
Stihl jste si zabruslit na upraveném 
okruhu na Štěpnickém rybníku?
Nějak jsem to nestihl. Ale je to dobrý 
nápad. Kdybych nebruslil na stadionu, 
určitě bych to vyzkoušel.
Kouzelný dědeček Vám nabídne dva 
nové spoluhráče. Můžete si vybrat ze 
všech současných hokejistů, včetně 
těch z KHL a NHL. Kdo to bude?
Byl by to třeba Jarda Jágr z Omsku pro 
svojí zkušenost a střelec Petr Sýkora z 
Davosu. Ale jinak mi stačí Štefan (můj 
spoluhráč).
Váš tip na letošního mistra světa?
Jako vždy, Česká republika.
Další koníčky mimo hokej?
Horská cyklistika, běžky, tenis, fran-
couzský film 60. - 80. léta.
Oblíbený spisovatel, kniha?
Asi Frederick Forsyth, Den pro Šakala.
Jak odpočíváte?
Nejraději sportem, a když už ani to ne-
pomáhá, tak vyrazím pěšky někam do 
přírody. Nejčastěji na Řásensko.
Jaký jste strávník?
Přes zimu nezřízený, ale jak začne kolo, 
tak biju hlavou o zeď.
Co Vám udělá radost?
Cokoliv, i sebemenší maličkost.
Na co se zeptáte TL?
Plánuje se v Telči, třeba po vzoru Dačic, 
nějaké koupaliště?
TL:
Plánů je hodně. Těžší je to s jejich reali-
zací. Čekali jsme, že se zeptáte na zimní 
stadion.                                                (z)

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice 

umístěné na radnici
na náměstí Zachariáše z Hradce

V dubnu bylo léto

Přednáškové cykly
125 let muzea v Telči

Oldřich Zadražil
O kronice města Telče, kronikářích
a také malý pohled do života města

ve 20. století
Pondělí 9. května v 17 hodin

 Národní památkový úřad v Telči
PhDr. Martina Veselá

Osudy českých královen
Středa 25. května v 18 hodin

Zasedací místnost radnice v Telči
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Kulturní kalendář
7. 5. 7.00 – 9.30
Vítání ptačího zpěvu
7.00 sraz u Záchranné stanice volně žijí-
cích živočichů Telč (v blízkosti zámec-
kého parku)
více viz str. 24

7. 5.
Veteránská revue                       náměstí
3. ročník výstavy historických automo-
bilů, motocyklů, velocipedů a dobového 
oblečení
pořádá Spolek telčských velocipedistů, 
www.velocipedy-telc.cz
více na str. 8

21. 5. 10.00 – 17.00                  náměstí
Folklor v máji s řemeslným trhem
setkání folklorních souborů nejen z Vy-
sočiny
prezentace folklorních souborů Kvíte-
ček, Kvítek I, Kvítek II z Telče, Krahulá-
ček z Krahulčí, folklorní soubor Važina 
ze Šaľi, Podjavořičan Telč a jeho host
více na str. 24

21. – 25. 5.                     zámecký skleník
Chovatelská přehlídka trofejí
výstava preparátů ptáků a savců, ukázky 
účinnosti loveckých běžných kulových 
ráží
zahájení výstavy v sobotu 21. 5. v 10.00 
hod., výstava je otevřena od 10.00 do 
15.00 hod.

28. 5.     9.00 – 15.30                  náměstí
O střevíček z pohádkové Telče
více viz str. 10
www.mazoretkytelc.cz

Koncert KPH
13. 5. 19.30                 sál ZUŠ
Pěvecký koncert vítězů Mezinárodní 
pěvecké soutěže Jakuba Pustiny
více na str. 10

Výstavy
1. 4. – 31. 12.                 Zámecká galerie
Hračky nestárnou
výstava hraček 20. – 80. let minulého 
století, www.zamek-telc.eu

8. 4. – 12. 6.               MG Hasičský dům
Jan Vičar: Ryba bez vody
kresby a grafické listy

2. 5. – 31. 5.               vstupní síň radnice
Berlín a německé dědictví UNESCO
výstava fotografií z archivu Německé tu-
ristické centrály DZT
výstava je součástí projektu Poznej svě-
tové dědictví UNESCO
vernisáž výstavy v pondělí 2. 5. v 16 hod. 
s kulturním vystoupením žáků ZUŠ Telč

Dvě vzpomínky

Karel Paclík
30. března zemřel pan Karel Paclík z 
„Krajzontu“. Řadu let nám každou nedě-
li připomínal poledne hlasem zvonů na 
věži sv. Jakuba, které mistrně ovládal. 
Ke cti a slávě Boží obětavě zvonil více 
než čtvrt století. S Karlem Paclíkem také 
odešla jedna z posledních stop Lidového 
divadla Jaroslavů Horáka a Kouby. Karel 
Paclík nehrál většinou velké role. O to 
větší se za těmi jeho „malými“ skrývala 
obětavost a skromnost.

Anna Navrátilová
12. dubna zemřela paní učitelka Anna 
Navrátilová. Do historie Telče se zapsala 
zcela ojedinělým způsobem. Jako devíti-
letá vítala 13. června 1928 na zaplněném 
telčském náměstí básničkou prezidenta 
Tomáše G. Masaryka. O 76 roků pozdě-
ji, 11. května 2004, ji bezchybně na stej-
ném místě přednesla prezidentu Václavu 
Klausovi. Odešla žena, která dostala po-
chvalu od dvou prezidentů!

Tvůrčí dílna ke Dni matek
Dárky pro maminky ke Dni matek jsou 
náplní jedenáctého setkání v „dílně“ 
Městské knihovny Telč. Zveme proto 
všechny pracanty a šikulky do výtvarné 
dílny ve středu 4. května od 13 do 16 
hodin.
S sebou si vezměte dobrou náladu, vše 
ostatní pro vás zajistíme.

Lenka Zamazalová

Bohoslužby
Římskokatolické
30. 4. so 18.00 sv. Vojtěch
1. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Vojtěch
  10.30 sv. Vojtěch
7. 5. so 18.00 Jména Ježíš
8. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
14. 5. so 18.00 sv. Jan
15. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jan
  10.30 sv. Jan
21. 5. so 7.30 sv. Jakub
22. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
28. 5. so 18.00 sv. Jakub
29. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
kostel sv. Ducha

Adventisté
každý čtvrtek v 19.00 hod.
setkání nad Božím slovem
každou sobotu v 9.15 hod.
sborový dům Myslibořská 247

Svědkové Jehovovi
každou neděli v 10.15 hod.
Sál Království, Na Posvátné 185

Poděkování
Děkujeme za projevy soustrasti a květi-
nové dary představitelům města, učite-
lům současným i bývalým, sousedům z 
ulice Na Posvátné a všem Vám, kteří jste 
se naposledy přišli rozloučit s naší ma-
minkou paní Annou Navrátilovou.

Hana Čermáková a Zdeněk Navrátil

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Na Posvátné 29
Po – Čt 15.00 – 19.00 hod. (klub)
4. 5.       Turnaj v piškvorkách
11. 5. CéDéčkování – přijď pomalovat 

CD a vyzdobit klub
12. 5.    Film
17. 5. Spray day – sprejujeme, barvíme 

na kartony
25. 5. Opékání buřtů
26. 5.    Film
31. 5. Světový den bez tabáku – bese-

da, zajímavosti

Klub důchodců
 v budově polikliniky
15. 5. 14.00
Den matek v Klubu důchodců
hudba Anežka Kožešníková a Zdeněk 
Chvátal
Obvyklý program dle týdenního rozvrhu.

Krteček
Klub maminek Telč
Každé úterý od 9 do 12 hodin na Domě 
dětí a mládeže je volně otevřený pro 
maminky (tatínky, babičky) s malými 
dětmi

Klub Děti v akci
V úterý v 16.15 hodin v tělocvičně ZŠ 
Masarykova, program pro děti a mládež
Šeniglová Renata

Chovatelé
8. 5. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva 
– výkup kožek
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Co právě čtu 
z  městské knihovny?

Anastázie Lupačová, 
5. A ZŠ Hradecká, 11 let
Jacqueline Wilsonová:

Nejlepší kamarádky
Tato kniha je 
hodně zajíma-
vá, dobře se 
čte a můžete si 
u ní poplakat 
i smát. Není 
vůbec nudná, 
ale zábavná. 
Je to o dvou 
kamarádkách, 
které bez sebe 
nemůžou žít, a 
protože se musí 

odstěhovat, pokusí se utéct. Mají plno 
problémů! Chcete vědět více? Tak si ji 
půjčete v naší knihovně.

Hračky nestárnou. Po druhé!
Pro letošní sezónu získala loňská úspěšná výstava hraček novou podobu. Velké pozor-
nosti se budou určitě těšit nově vystavené  funkční mechanické hračky. V květnu je 
výstava otevřena každý den mimo pondělí od 9 do 17 hodin.    

Naučíme vás další cizí jazyk!

Vítání ptačího zpěvu
Pojďte si s námi zpříjemnit víkend jarní vycházkou, při které vás za-
světíme do tajů ptačí říše. Mj. se dozvíte o soutěžním mapování nářečí 
Ptáka roku, do kterého se může zapojit každý.
Zveme vás na Vítání ptačího zpěvu - International Dawn Chorus 
Day 7. května v Telči.
Na závěr vycházky se můžete těšit na ukázku kroužkování ptáků a drob-
nou soutěž. Dalekohledy a dobrou náladu určitě nenechávejte doma v 
poličce.
Akci pořádá ZO ČSOP Vysočina ve spolupráci s ČSO. Případné infor-
mace: Hana Uhlíková, tel. 776 363 491, uhlikova@fld.czu.cz

Program: 7. května
7:00  Sraz u Záchranné stanice vol-
ně žijících živočichů Telč (za zámec-
kým parkem)

7:00-9:30
vlastní Vítání (pozorování ptáků, po-
vídání o nich, ukázka kroužkování)
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Uzávěrka příštího čísla
18. května

Folklor v máji
v sobotu 21. 5. na náměstí

10.00 - 17.00 hod. řemeslný trh

10.00 - 11.30 hod.
Dětské horácké folklorní soubory Kvíteček, Kvítek I, Kvítek II z 
Telče a Krahuláček z Krahulčí

13.30 hod. Průvod folklorních souborů

14.00 - 17.00 hod.
Slavnostní zahájení starostou města Telče Mgr. Romanem Fabešem
folklorní soubor Važina ze Šaľi, horácký folklorní soubor Podja-
vořičan Telč a jeho host

Foto: Lucie Norková


