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Francouzsko - česká hudební akademie se 
nezadržitelně blíží k dvacátému ročníku. 
Jaký bude ten letošní, devatenáctý, prozra-
dila TL místostarostka Hana Müllerová.
Jaký bude program akademie?
Zůstáváme u osvědčeného modelu. Veřej-
né přehrávky studentů, dva koncerty ve far-

ním kostele sv. Jakuba a tradiční závěreč-
ný v premonstrátském klášteře v Nové Říši.
Vyučující?
I tady jsme věrni tradici. Opět přijedou Ca-
therine CANTIN /fl étna/ - první sólistka or-
chestru Opery Bastille v Paříži, Jean-Louis 
CAPEZZALI /hoboj/ - profesor na Hu-
dební konzervatoři v Lausanne, Michaela 
FUKAČOVÁ /violoncello/ - mezinárodní 
sólistka, Jan TALICH /housle/ - umělec-
ký ředitel Talichova komorního orchestru 
a šéfdirigent Jihočeské komorní fi lharmonie 
a Vladimír BUKAČ /viola/ - člen Talicho-
va kvarteta, profesor violové hry na Vysoké 
hudební škole v Drážďanech.

Novinka akademie?
Jedna, ale podle mě významná. Součástí 
akademie bude letos 5. července seminář 
lektorů pro nadané žáky základních umě-
leckých škol a jejich učitele z Kraje Vyso-
čina a Dačicka. Uskuteční se v naší ZUŠce 
na náměstí.

Co seminář nabídne?
Především možnost odborných konzultací 
se špičkovými profesionály, kterými lek-
toři akademie ve svých oborech bezespo-
ru jsou.
Na co jsme zapomněli?
Na připomenutí jazykových kurzů fran-
couzštiny, které v srpnu pořádáme, a hlav-
ně na pozvání čtenářů TL na některý kon-
cert akademie.                                      /z/

FČA číslo 19!
Největší francouzský kulturní projekt v Česku se blíží k jubileu

Příloha TL:
Prázdniny 2013
Úplný program festivalu

Program Francouzsko - české hudební 
akademie a jazykových kurzů francouz-
štiny na str. 22 a 14. 

„Naším největším letošním hitem bude 
australský kytarista Tommy Emmanuel. 
Opravdová hvězda. O koncert je velký zá-
jem i ze zahraničí. O vstupenky píší Ma-
ďaři, Rakušané... Zatím je rezervací na je-
ho koncert asi třikrát více než na ostatní 
koncerty,“ napsal TL Milan Medvěd Ko-
lář k dalšímu ročníku Prázdnin v Telči. Je 
to neuvěřitelné, ale festival letos vstupu-
je do čtvrté desítky své existence. Takže 
v tomto případě je více než pozoruhodná 
další informace otce zakladatele - jak čas-
to říkávala moje maminka: „ZaplaťPán-
Bůchnicnovýho.“

Přijede Tommy 
Emmanuel

Prázdniny ve čtvrtém desetiletí

Dnes představujeme

Pavlov (str. 11)
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62. schůze - 15. května
 - RM schválila fi nanční příspěvek Mo-
ravskému rybářskému svazu, místní or-
ganizaci Telč na rybářské závody mlá-
deže ve výši 1.500 Kč.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky „Zpřístupnění telčského podzemí“, 
složení komise pro otevírání a hodnoce-
ní nabídek.

 - RM schválila zveřejnění záměru uza-
vření dodatku nájemní smlouvy s Les-
ním družstvem Borovná.

 - RM schválila zveřejnění záměru proná-
jmu pozemku parc. č. 5922/1 díl 4 v k.ú. 
Telč (ul. Myslibořská) a části pozemku 
parc.č. 3792/4, díl č. 1 v zahrádkářské 
osadě Třešňovka.

 - RM města schválila přijetí daru-fi nanční 
částky 150 tis. Kč od společnosti ALFA-
-HELICOPTER na vybudování technic-
kého zařízení a dalších úprav nezbyt-
ných pro přistávání a vzlety vrtulníků 
v areálu Hasičského záchranného sboru 
v Telči.

63. schůze - 29. května
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
na projekt Historické slavnosti Zacha-
riáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna 
a schválila výběrovou komisi pro po-
souzení a hodnocení nabídek.

 - RM vzala na vědomí navýšení sazby 
za celodenní stravu v Domově pro se-
niory.

 - RM vzala na vědomí přehled pohledá-
vek k 30. 4. 2013.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce 3 bytů čp. 137, ul. Slava-
tovská“ a výběrovou komisi pro posou-
zení a hodnocení nabídek.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky „Bezbariérové úpravy chodníku ul. 
Hradecká – I. etapa“ a schválila výbě-
rovou komisi pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek.

 - RM schválila vyhlášení veřejné zakáz-
ky „Stavební úpravy sociálních zařízení 
ZŠ Masarykova v Telči“ a schválila vý-
běrovou komisi pro posouzení a hodno-
cení nabídek.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 10. 7. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ

V sobotu 6. července si můžete u rybní-
ka Horní Mrzatec v rámci Akce pro příro-
du vyzkoušet, jak se zachází s kosou, jak se 
naklepává, jak se vládne hráběmi i jak se 
má správně naložit hromada posečené trá-
vy na valník. Bude se také odstraňovat ná-
let a děti si určitě užijí obnovu odtokových 
stružek. Srdečně vás zve pořádající telčské 
občanské sdružení Javořice, které zahájilo 
údržbu této cenné lokality již v loňském ro-
ce. Tolik pozvánka Jiřího Pykala z o.s. Javo-
řice na kosení rašelinné loučky u zmíněné-
ho rybníka. Akce začíná pro sekáče v 6.30 
hod., ostatní kdykoli během dopoledne. Or-
ganizátoři uvítají, když si vezmete s sebou 
vlastní pracovní nářadí, kosy, sekyry, dře-
věné hrábě apod. V omezeném množství 
lze nářadí také zapůjčit. „Vezměte si určitě 
s sebou holínky, pracovní rukavice, nápoje 
a svačinu. Akce se koná za každého poča-
sí. Malé občerstvení bude na místě zajištěno, 
pro předem přihlášené i klobáska k opeče-
ní na ohni. Loučku u rybníka Horní Mrzatec 
najdete nedaleko přítoku, kam dojdete nej-
snáze po modré značce od tábořiště ve Lhot-
ce směr Mrákotín,“ doporučuje J. Pykal.
Informace na: www.osjavorice.webnode.cz
 nebo tel. 602 725 509. Uvítáme, pokud se 
přihlásíte předem na osjavorice@centrum.cz
nebo tlf.                                        Podle TZ

Bude se kosit loučka 
u Horního Mrzatce

Probíhá povinná výměna řidičských 
průkazů vydaných od 1. 1. 2001 
do 30. 4. 2004

650
Ještě tolik řidičských průkazů čeká 

na telčské radnici na výměnu.

• K výměně je potřeba předložit občan-
ský průkaz, stávající řidičský průkaz 
a jednu fotografi i průkazkového typu 
3,5 x 4,5 cm.

• Podat žádost o výměnu a vyzvednout ři-
dičský průkaz je možné pouze na úřadu 
obce s rozšířenou působností, v jehož 
správním obvodu je řidič přihlášen k tr-
valému pobytu.

• Výměnu řidičských průkazů provádí 
na MěÚ Telč pracoviště řidičských prů-
kazů odboru dopravy v úřední dny, tj. 
v pondělí a ve středu od 8 do 17 ho-
din. Sídlí v objektu Na Sádkách 453, tel. 
567 112 472

Rada města na 63. schůzi 29. května jmeno-
vala, po předchozím výběrovém řízení, ře-
ditelem Základní školy v Masarykově ulici 
Mgr. Karla Navrátila a Mgr. Lubomíra Za-
dinu ředitelem Základní umělecké školy.

Ředitelé obhájili 

• Dosavadní ekonomka Mikroregionu 
Telčsko, Ing. Petra Šalandová, uspě-
la ve výběrovém řízení na post vedou-
cí fi nančního odboru Městského úřadu 
Třešť, který od června vede. Sympatické 
a šikovné Petře blahopřejeme.

• Ke změně na místě vedoucí došlo také 
v nízkoprahovém zařízení jihlavské cha-
rity ZASTÁVka Telč. Nově ho vede Petra 
Břečková, která vystřídala Petru Krucho-
vou. Ta odešla na rodičovskou dovolenou.

Personální změny 

Pět dní v červnu natáčel v Česku štáb americ-
ké televize Jewish Life TV dokument o tu-
zemských židovských památkách. Ve středu 
12. 6. se zastavil také v Telči. Vedle ilustrač-
ních snímků náměstí pořídili američtí doku-
mentaristé záběry zatím nevyužité synagogy 
Na Parkaně. Největší pozornost ale věnova-
ly jejich kamery a fotoaparáty pamětním 
deskám obětí I. a II. světové války v koste-
le sv. Jakuba. I americký štáb si uvědomil 
jejich výjimečnost v kontextu středoevrop-
ského soužití židů a většinové společnosti. 
Z tohoto pohledu je skutečnost, že jak des-
ky padlých v I. světové válce, tak obětí II. 
světové války připomínají společně všechny 
občany města bez rozdílu vyznání, unikátní. 
45minutový dokument má již teď plánová-
no 8 vysílacích repríz. Podle vlastních údajů 
je Jewish Life TV v USA dostupná 40 mili-
onům domácností v rámci volně vysílaných 
kanálů, jako je CNN, Fox News nebo Travel 
Channel. Aktivní sledovanost pak televize 
uvádí 9 milionů domácností. Jedná se o je-
dinou TV stanici v USA, která cíleně oslo-
vuje tamní židovskou komunitu.              /z/

Jewish Life TV 
nás představí v USA

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. – II. 8. 7. IV. 10. 7.
III. 9. 7. V. 11. 7.

Vysvětlivky:
I – Staré Město – křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes 
Svatojánský potok, III – Podolí – křižovat-
ka ulic Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV 
– Štěpnice I. – křižovatka ulic Na Posvátné 
a Květinová, V – Štěpnice II. – u garáží
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Hradecká běží podle harmo-
nogramu
I přes nepřízeň počasí v první polovi-
ně června se daří držet harmonogram pra-
cí při kompletní rekonstrukci ulice Hra-
decká. V současné době dokončuje fi rma 
VHS Bohemia v prvním úseku po odboč-
ku do ulice Komenského hlavní vodovod-
ní řad a domovní přípojky. Kanalizace, kte-
rou subdodávkou realizuje fi rma SATES, je 
v tomto úseku také hotova. Takže nic ne-
brání tomu, aby se do této části ulice opět 
vrátila fi rma Strabag a začala pracovat 
na sanaci podkladových vrstev komunikace 
a na jejím odvodnění. Jediným problémem, 
který musí stavba průběžně řešit, je na mno-

ha místech mělké uložení rozvodů plynu.
V úseku mezi oběma odbočkami do ulice 
Komenského pokračují práce na kanaliza-
ci a postupně tam bude budován i vodo-
vod. Na počátku července by měly být za-
hájeny i práce na posledním úseku směrem 
k benzinové stanici. To bude mít za násle-
dek defi nitivní uzavření odbočky do Ko-
menského ulice a Družstevní ulice. Ta bu-
de obslužná po provizorně vybudované 
náhradní komunikaci.
Od začátku července nastoupí do uli-
ce i fi rma, která bude pro EON pokládat 
do země vzdušné elektrické vedení. Pro 
tuto činnost chceme zejména v úseku ko-
lem škol využít prázdnin a menšího pohy-
bu po chodnících.

Radosti a starosti telčského starosty
Důležité je, že i přes drobné komplikace 
se podařilo vyřešit obslužnost areálu škol 
i fi rem a obchodů v Hradecké ulici. A dě-
kuji všem obyvatelům Hradecké, Druž-
stevní a Komenského ulice za pochopení 
a pomoc při řešení složité dopravní situ-
ace. Vím, že přístup k domům je téměř 
nemožný, přesto prosím, abyste nejezdi-
li po chodnících. Rekonstrukce chodníků 
se plánuje pouze v prvním úseku. Znovu 
připomínám možnost parkování na par-
kovišti v areálu škol, které bude o prázd-
ninách minimálně obsazeno.
Parní léto pojedou Hradečáci
Intenzivně se pracuje také na stavbě krytého 
stání pro expozici historických vlaků v are-

álu depa na vlakovém nádraží. Firma Star-
kon dokončila zemní práce a betonování 
patek a připravuje vše pro zahájení montáže 
dřevěné haly. Jako partner projektu Dytha-
-rail tuto stavbu realizuje město Telč.
Svazek obcí Železnice Kostelec – Slavoni-
ce jako nositel celého projektu bude zajiš-
ťovat v letošním a příštím roce parní jízdy. 
Vzhledem k tomu, že je to dotační projekt, 
musí provozovatel parních jízd vyjít z vý-
běrového řízení. Myslím, že nikdo z nás, 
kteří se kolem projektu pohybují, netušil, 
jak to bude složitá záležitost. Po všech pe-
ripetiích se ale nakonec podařilo provozo-
vatele vybrat.  Na naší trati se tak premié-
rově objeví Jindřichohradecké místní dráhy. 
Věřím, že se zkušenostmi, které mají s pro-

vozem parních vlaků na jindřichohradecké 
úzkokolejce, a za pomoci členů Společnos-
ti Telčské místní dráhy se vše podaří zvlád-
nout. Nabídka jízd bude podobná jako loni, 
navíc některé jízdy přibudou – třeba Miku-
lášská.  Těšit se můžete i na řadu doprovod-
ných kulturních akcí.
Ještě bych se chtěl zmínit o dvou souběž-
ných přeshraničních projektech. Víkendová 
autobusová linka do Rakouska bude jezdit 
i nadále za zlevněné jízdné. A navíc by měl 
autobus začít vozit i přívěs pro kola. Takže 
se skýtá nová příležitost pro turisty. 
Bohužel po nové cyklostezce Thayarunde 
se ještě v Rakousku nesvezou. V mezido-
bí probíhala nová složitá jednání o realizaci 
tohoto cyklookruhu na trase bývalé železni-
ce. Ale nakonec se zdá, že se projekt přece 
jenom rozjede a okruh by mohl být v příš-
tím roce zprovozněn.
K tomu jen poznámku – to, že nebude v Ra-
kousku železnice revitalizována a bude 
na ní cyklostezka, bylo čistě na rozhodnutí 
rakouské strany. Nám toto rozhodnutí hod-
ně zkomplikovalo práci na projektech ko-
lem železnice. Nakonec se nám ale podařilo 
se nové situaci přizpůsobit. Mrzí mě, že se 
nyní na rakouské straně objevují snahy za-
tahovat nás do jejich vnitřních sporů…
Poděkování mikroregionu
Jak už jsem napsal v předchozím člán-
ku, poděkování patří Mikroregionu Telč-
sko za podporu řady projektů, kterými náš 
region ožívá. Síť muzeí, sochy v obcích, 
cyklotrasy. Ale třeba také společný nákup 
energií pro obce, řešení problému s komu-
nálním odpadem či Hry bez hranic pro tý-
my obcí mikroregionu. O mnohých se pra-
videlně dočtete v příloze Telčských listů. 
Mě z těch posledních nejvíce zaujalo nově 
vybudované lanové centrum pana P. Nová-
ka ve Lhotce. Je první svého druhu v našem 
okolí a určitě stojí za to se po něm projít.
Ale poděkovat chci i jménem Mikroregio-
nu Telčsko. Poděkovat za dlouholetou obě-
tavou a hlavně profesionálně pečlivou práci 
naší ekonomce Petře Šalandové. Není divu, 
že po ní sáhli z Třeště a vybrali si ji na post 
vedoucí fi nančního odboru. Petro, ať se ti 
na novém působišti daří.       Roman Fabeš

Léto s párou začne již 27. července.                                                   Foto: Ilona Jeníčková

Izraelské lidové tance 
pátek 5. července od 16.00 do 16.30

na náměstí Zachariáše z Hradce
Besamim

skupina izraelských lidových 
tanců Praha

www.besamim.cz
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První červen je nejenom Dnem dětí, ale le-
tos to byl i sváteční den pro naši místní část 
Studnice. Společně s oslavou Dne dětí byl 
totiž Studnickým ofi ciálně předán do uží-
vání i opravený kulturáček. Na jeho rekon-
strukci se podařilo sehnat za pomoci Místní 
akční skupiny Mikroregionu Telčsko dota-
ci z programu Leader. A tak se skoro za půl 
milionu korun vyměnila okna, opravily 

omítky, podlaha, vybudovalo se nové so-
ciální zařízení a nakoupilo se i vybavení pro 
děti i dospělé.
Já si ohromně vážím jedné věci. Od samého 
počátku při opravě perfektně fungoval spo-
lečný tým – odbor rozvoje městského úřa-
du – stavební fi rma Zelený – osadní výbor 
Studnice. A hlavně pro domácí se stavba 
stala „srdeční záležitostí“. Již v minulých 
letech se podařilo Studnickým za pomoci 

Kulturáček ve Studnicích ožil
města vybudovat klubovnu. A nyní dostali 
i sál na větší akce.
A ten sál při zahájení praskal ve švech. Za-
stoupení měly snad všechny rodiny z obce. 
Bouřlivý potlesk sklidilo vystoupení míst-
ních dětí. Líbila se i pohádka divadelního 
souboru z telčského Domu dětí. A stoly se 
prohýbaly pod dobrotami, které napekly 
místní hospodyňky.

Poděkování patří spoustě lidí. Za všechny 
bych jmenoval Vladimíra Švece, který jako 
vždy stál za celým projektem, Jana Staňka 
a Romana Neuwirta, bývalého a současné-
ho předsedu osadního výboru ve Studni-
cích, a Jana Hejdu, který stál v čele par-
ty pomocníků, kteří na kulturáčku odvedli 
spoustu práce. A že jejich práce měla vý-
znam, je vidět nejenom na samotné budově, 
ale hlavně na jejím využití.     Roman Fabeš

Foto: Jiří Salus

Všichni jsou ze Studnic!                                                                     Foto: Ilona Jeníčková

Někdo ho potkává každý den, někdo ob-
čas. Někdy pomalu prochází samoob-
sluhou na náměstí, někdy zde odpočívá 
na lavičce, když ho 
viditelně trápí bolest 
nohou. Starší muž.  
Jen pár zasvěcených 
ví, že jeho předek 
vedl Telč v neleh-
ké době konce mo-
narchie a na počátku 
nové republiky. Také 
již není mnoho těch, 
kdo pamatují, že 
sem z Prahy přijížděl 
s rodiči o každých 
školních prázdninách do rodinného domu 
za hradbami. Pak se do Telče sporadic-
ky vracel, jak mu to umožňovaly pracov-
ní povinnosti. Teď je již několik let naším 
spoluobčanem a potkáváme se na náměstí. 
A pak se to stane. Otevřeme knihu a mu-
že poznáme. Několik fotografi í a čtivě na-
psaná esej představuje významného české-
ho pediatra MUDr. Kamila Kuchlera. Jak 
málo o sobě víme.
Editoři výpravné publikace O duši léka-
ře představují čtenářům více než tři desít-
ky známých i méně známých českých lé-
kařů z úhlu, který možná překvapí. Jakou 
duši má lékař. A kladou přitom řadu otá-
zek: Odpovědi pak na ně hledají v esejích 
samotných lékařů. Na čtenáři je, aby po-
soudil, do jaké míry se jejich duše promítá 
do medicíny. Je to čtení poutavé a poučné 
zároveň, protože pacientem byl, nebo té-
měř s jistotou bude, každý čtenář TL. Čí 
zpověď si v publikaci přečteme? Je těž-
ké vybírat. Kromě již zmíněného „na-
šeho“ MUDr. Kamila Kuchlera to bude 
jistě esej MUDr. Maxe Kašparů z Pelhři-
mova, o kterém snad slyšel v Telči každý. 
Co vím určitě? Že nebudu sám, kdo příš-
tě bude zdravit při setkání pana Kuchlera 
uctivěji než dříve. Ne kvůli stáří, šedinám 
nebo trampotám s chůzí. Ale kvůli zachrá-
něným životům dětí, které zmínil, a hlav-
ně těch, které nezmínil. Za občanské po-
stoje a za slušnost, která jeho profesní 
dráhu provázela. Děkujeme, pane doktore. 
Jak málo o sobě víme...                           /z/

O duši lékaře
Proč si přečíst

O duši lékaře 
Editoři: Ctirad John, Štěpán Svačina, 

František Houdek
Vyšlo v nakladatelství TRITON

Kniha je v nabídce městské knihovny
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Občanské sdružení SDÍLENÍ není nutné 
nijak obsáhle představovat. Jeho aktivity 
v oblasti sociálních služeb si našly v krátké 
době cestu ke klientům v řadě domácností 
na Telčsku a Třešťsku. Díky profesionalitě 
a vstřícnosti pracovnic zájem o služby, kte-
ré poskytuje, neustále stoupá. Od nového 
roku vede SDÍLENÍ Bc. Michaela Čeřov-
ská. Po půl roce ve funkci nastal čas, aby-
chom ji představili v TL.
Paní ředitelko, jak po šesti měsících 
hodnotíte krok, který jste nástupem 
do funkce 2. ledna učinila?
Tento krok považuji za velmi šťastný, pro-
tože díky němu mám práci, která mě baví, 
má smysl a kterou vnímám jako své poslá-
ní. Vedu kolektiv úžasných lidí, kteří svou 
práci odvádí profesionálně a s láskou. Mají 
můj obdiv, stejně jako paní Marie Gregoro-
vá, která Sdílení „přivedla“ na svět a která 
mi poskytuje podporu. Když si v myšlen-
kách rekapituluji uplynulý půlrok, cítím 
obrovskou vděčnost.
Připomeňte, prosím, nabídku hlavních 
aktivit SDÍLENÍ.
Klientům nabízíme domácí hospicovou 
péčí, terénní odlehčovací službu, půjčov-
nu zdravotnických pomůcek a samozřej-
mě sociální poradenství. Za důležitou slož-

Sen ředitelky. Malý lůžkový hospic
Představujeme ředitelku Sdílení Michaelu Čeřovskou  

ku považuji také dobrovolnický program. 
Vím, že jste všechny naše služby vloni 
podrobně představili v TL.
V úvodu je zmínka, že stoupá zájem 
o služby SDÍLENÍ. Lze to doložit třeba 
počtem klientů?
Rostoucí zájem lze nejlépe doložit po-
čtem hodin, které naše pracovnice stráví 
u klientů. V odlehčovací službě to minu-
lý rok bylo asi 299 hodin měsíčně, letošní 
průměr za období leden až květen už pře-
sáhl 400 hodin za měsíc. Velmi nás těší, 
že k nám klienti mají takovou důvěru a že 
jsou s našimi službami spokojeni. Jejich 
spokojenost je tou nejlepší reklamou na-
šich aktivit.
Vaše plány?
Plánů mám hodně, prozradím alespoň ty 
hlavní. Jelikož odlehčovací služba je dobře 
nastavená a funguje, chci se více zaměřit 
na domácí hospicovou péči. Myslím, že 
veřejnost o ní a jejím smyslu stále nemá 
dost informací. Proto se teď soustředíme 
na zkvalitňování této služby a snažíme se 
o osvětu. Věřím, že v této oblasti mi po-
mohou i TL. Dále bych byla ráda, kdyby 
se nám podařilo získat více dobrovolníků 
do našeho dobrovolnického programu.
Má ředitelka nějaký pracovní sen?
Ano. Jeden a hodně velký. Vybudovat 
malý lůžkový hospic. Vím, že z řady dů-
vodů je to hodně náročný, hlavně ná-
kladný, sen. Ale bez vizí nemůže člověk 
v sociální oblasti pracovat. Navíc tento 
sen není pouze můj, ale sdílí ho se mnou 
i kolegyně a další spřízněné duše Sdíle-
ní. Jsem optimistka a věřím, že se to jed-
nou podaří.                                          /z/

Letos 28. února uplynulo 161 let od chví-
le, kdy se v Telči narodila žena s pozoru-
hodným životním příběhem. Ten byl spo-
jen především s Brnem, kde po větší část 
svého života působila jako učitelka měš-
ťanské školy. Inspirována přednáškami 
významných rakouských představitelek 
tehdejšího hnutí za ženská práva založila 
čtenářský kroužek, z něhož 30. ledna 1900 
vznikl spolek Frauenbund (Svaz žen). Ten 
sdružoval zpočátku vesměs vzdělané že-
ny ze středních vrstev, které dokázaly jas-
ně formulovat své představy o tom, co 
a hlavně jak chtějí zlepšit. Zajímavé je, že 
na založení spolku se podíleli i pokroko-
vě smýšlející muži, někteří z nich se pak 
dokonce stali i členy prvního spolkového 
výboru. Pod vedením Henriette Hontschik 
spolek inicioval založení jeslí, které brzy 
navštěvovala více než stovka dětí. Inter-
vence v moravském zemském sněmu vy-
ústily v založení dvou dětských domovů 
a jednoho dětského nápravného zařízení. 
Frauenbund se zasadil také o to, že město 
Brno jako vůbec první v Rakousko-Uher-
sku vytvořilo stálé pracovní pozice pro dvě 
„Armenkommissärinnen“, dnes bychom 
řekli sociální pracovnice. Frauenbund do-
sáhl postupně zlepšení podmínek u široké-
ho spektra zaměstnání vhodných pro ženy 
a aktivně spolupracoval s dalšími ženský-
mi spolky v rámci monarchie. Roku 1910 
musela Henriette na předsednictví ve spol-
ku rezignovat. Důvodem byla zhoršující 
se oční vada. Zemřela ve Štýrském Hradci 
(Graz) o devět let později, 18. října 1919.
O telčském dětství malé Henrietty víme 
zatím jen málo. Její rodiče žili nejprve 
v podnájmu v domě č. 60 na náměstí, krát-
ce po jejím narození však zakoupili dům č. 
65 (dnešní Galerie Wimmer). Otec Vojtěch 
Hončík byl spolumajitelem hamru a ob-
chodníkem se železem, matka Henriette 
byla dcerou Adama Biswangera, bývalého 
ředitele továrny v uherském Budíně. V ro-
ce 1862 Hončíkovi svůj dům v Telči proda-
li a zřejmě se přestěhovali do Brna.

Jiří Bláha, výzkumný pracovník CET 
Celý příspěvek si můžete přečíst v listárně 
Telčských listů na www.telc.eu

Henriette Hontschik
Doplňte si Kdo je kdo

Sborník Kdo byl kdo, významní oby-
vatelé Telčska, vycházel v letech 1995–
1996 jako příloha TL. Jeho knižní vy-
dání je beznadějně vyprodáno. V  TL 
nepravidelně vycházejí biogramy osob-
ností, které zmíněná práce nepostihla.

Bc. Michaela Čeřovská pochází ze zá-
padních Čech. Na Univerzitě Jana Ev. 
Purkyně v Ústí nad Labem vystudovala 
obor sociální práce. Od loňského roku je 
doma v Telči. Má dvě malé děti, Žofi n-
ku a Vašíka.

SDÍLENÍ, o.s. 
Masarykova 330 Telč
(budova polikliniky)

www.os-sdileni.wz.cz
os.sdileni@gmail.com

775 574 933

N A B Í Z Í :
Odborné sociální poradenství (více 

TL 5/12) ■ Terénní odlehčovací službu 
(TL 6/12) ■ Domácí hospicovou péči 
(TL 7/12) ■ Dobrovolnický program 

(TL 8/12) ■ Půjčovnu zdravotnických 
pomůcek (TL 9/12)

Pondělí, středa 13 - 17 hod.
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Mnoho podob Arts&fi lmu

Foto: Ilona Jeníčková

čtvrtek 15. 8. Staročeský den
prvorepubliková atmosféra ve městě za do-
provodu staročeských písní, výstavy vete-
ránů, velocipedistů a pouličního divadla

pátek 16. 8. Pohádkový den
svět pohádkových postav, výtvarné dílny 
pro děti, divadlo, Bílá paní se sladkou kaší 
a Bál princů a princezen
kulinářská soutěž s místními podnikateli

sobota 17. 8. Renesanční den
setkání pánů pětilistých růží, historický 
průvod, šermíři, kejklíři, dobová hudba, ta-
nec, ukázky tradičních řemesel

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
15. - 17. srpna na náměstí v Telči
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Poté, co jsme v březnových TL uveřejni-
li životní příběh Leopolda Lojky, řidiče vo-
zu Ferdinanda d‘Este v osudnou neděli 28. 
června 1914 v bosenském Sarajevu, zařadil 
se tento nově objevený telčský rodák mezi 
právem vzpomínané Telčany. A tak neby-
lo málo těch, kteří v úterý 4. června usedli 
k televizi, kde pořad Stopy, fakta, svědectví 
na ČT2 sliboval uvést nové podrobnosti o ři-
diči, který „špatně odbočil a změnil svět“. 
Obrazovka jim ale připravila malý šok. Zná-
mý reportér Stanislav Motl hlasitě představil 
Leopolda Lojku jako rodáka z Třebíče (jako 
by našim sousedům nestačil Bohumír Šme-
ral a Patrik Eliáš). Naštěstí host pořadu v dal-
ším vstupu uvedl již správné místo narození 
Leopolda Lojky - Telč. A tak ani nepřekvapi-
lo, že nemalou část pořadu hovořili redakto-
ři o Františku Lojkovi, ač na obrazovce byl 
zřetelný jeho podpis se jménem Leopold.  /z/

Upřeli nám rodáka
Stalo se

12. června proběhl v aule GOB a SOŠ Telč 
komponovaný pořad s paní Hanou Hnáto-
vou (roz. Lustigovou) a Danielem Dobiá-
šem. Vzpomínky na koncentrační tábory, 
připomínka básnické tvorby dětí z táborů 
tvořily základ dopoledního pořadu pro žá-
ky ZŠ a studenty GOB a SOŠ. Při této pří-
ležitosti jsme paní Hanu Hnátovou požá-
dali o rozhovor.
Vyprávění o životě v koncentračních tá-
borech bylo pro nás zajímavé, ale záro-
veň tísnivé. Když člověk žije tak dlou-
hou dobu v úzkostné obavě o svůj život, 
může si najít v té hrůze nějakou radost? 
Může z toho vytěžit něco dobrého pro 
svůj život? 
Samozřejmě, ano. Tam bylo velké kama-
rádství. Přátelství, která tam vznikla, trvají 
dodnes. Pořád se s kamarádkami, se který-
mi jsem prožila celou cestu skrz koncentrač-
ní tábory, stýkám. Máme se rády a jsme si 
blízké. Vždy, když jedna něco řekne, druhá 
si okamžitě vybaví onu odpovídající vzpo-
mínku. Tato přátelství jsou tak silná právě 
kvůli všem těm hrozným zážitkům, kterými 
jsme museli projít všichni společně.

Vy i váš bratr jste byli vyškrtnuti z trans-
portu, ze kterého všichni skončili v ply-
nové komoře. Jaký význam má ve vašem 
životě náhoda?
Je to vážně šílená náhoda. Představte si, že 
by dozorčí šel z druhé strany a jako prv-
ní se na povolání zeptal mě. Učila jsem se 
němčinu od primy, takže bych své povo-
lání německy vyslovila správně a musela 
bych pokračovat ve frontě. Naštěstí dozor-
ce obcházel z druhé strany a jako prvního 
se zeptal Arnošta. Protože Arnošt neuměl 
tak dobře německy, spletl výslovnost a ně-
mecky mluvící dozorce mu rozuměl něco 
jiného a díky tomu nás vyřadili z fronty. 
Jsem tu jen díky bratrovi. On mi tehdy za-
chránil život, aniž by se o to sebevíc snažil.

K čemu je slunce, když není den?
Sestra Arnošta Lustiga na gymnáziu  

Židé tvořili v evropské společnosti kul-
turní menšinu, ačkoli význam židovské 
komunity byl pro majoritu nezastupitel-
ný. Jak hodnotíte situaci postavení men-
šin v naší společnosti dnes?
Samozřejmě by se měly přizpůsobit té kultu-
ře, ke které se uchýlily, ale zároveň by měly 
respektovat okolní společnost. Dnes už je to 
jiné než tenkrát - každý ať si dělá, co chce, 
když je to jeho kultura. Ve většině případů ho 
v tom nikdo nebude a ani nesmí omezovat.
Jak lze vysvětlit fakt, že židé, ale i zby-
tek společnosti, dovolili, aby proběhla 
šoa? Proč se židé aktivně nebránili?
Nedovedete si představit ten teror a sílu 
německé nacistické moci. Vše přišlo tak 
rychle a najednou, neměli jsme ani čas 
na rozloučení s domovem. Židé neměli 
šanci se bránit, i kdyby byl čas a síla, ně-
meckou moc by nepřemohli. 
V dílech vašeho bratra najdeme obra-
zy vycházející z jeho vlastních zkušenos-
tí s koncentračními tábory. Našli bychom 
nějakou situaci, kterou jste zažila vy, a váš 
bratr ji zapracoval do svého příběhu? 
Pokaždé, když čtu jeho knížky, poznám 
a vzpomenu si na onu konkrétní situaci, ať 
se týká mě, maminky, bratra nebo kamarád-
ky Věrky, která vše prožila s námi. Celá mo-
je široká rodina, která mi byla velmi blízká, 
všichni skončili v koncentračních táborech 
a zmizeli. Nikdo nám nezbyl. Když se Arnošt 
po válce vrátil, navštívil svého učitele a vy-
právěl mu, co všechno a jaké hrůzy prožil, vi-
děl na jeho tváři, že mu učitel nevěří. V tom 
okamžiku mu došlo, že své zážitky bude mu-
set napsat, aby mu uvěřili. Začal psát malé 
články a poznámky, až se postupně rozepsal 
k povídkám a novelám. Celý život čerpal ze 
svých zkušeností. Jiné náměty neměl. 
Arnošt Lustig byl již za života oceněn 
Americkou akademií umění a krásné-
ho psaní za celoživotní dílo, získal Cenu 
Franze Kafky. Jak vnímal váš bratr ta-
to ocenění? 
Nepovažoval je za důležitá. Přál si, aby to, 
co napsal, četli lidé i za padesát let, aby 
knihy byly levnější a byly dostupné pro ví-
ce lidí. Nechtěl, aby společnost zapomněla 
na vše, co se stalo. Usiloval o to, aby se li-
dé poučili. Tak mi to sám řekl. 
Paní Hana Hnátová nám svým vyprávě-
ním dokázala odpovědět na úvodní otázku, 
kterou začíná jedna z básní terezínských 
dětí: K čemu je slunce, když není den? Po-
kud se člověk nevzdá, nenechá se zlomit 
a přečká ty nejhorší dny svého života, vy-
jde opět slunce. Děkujeme. 

Klára Štumarová (studentka 3.A GOB) 

V rámci projektu EU „Partnerstvím střed-
ních škol k rozvoji příhraniční spolupráce“ 
přijela 4. června do Telče skupina sportov-
ně zaměřených studentů z waidhofenské-
ho gymnázia, aby změřila své síly s našimi 
studenty. Po uvítání, malém občerstvení 
a seznámení se školou (formou prezentace 
v aule) se studenti obou škol utkali ve spor-
tovní hale ZŠ Hradecká v házené a volej-
bale. Na dobře trénované sportovce nám 
většinou nestačily síly, pouze mladším žá-
kyním se podařilo vyhrát ve volejbale. Di-
plomy a sladké ceny si ale odnesli všich-
ni. Po obědě se rakouští přátelé vypravili 
na zámek, poté obdivovali telčské náměs-
tí. Zážitky jim zpestřili fi lmaři, kteří na ná-
městí před zámkem natáčeli některé scény 
hraného dokumentu o významných ženách 
historie. Setkání s rakouskými studenty 
a jejich učiteli proběhlo v příjemné přá-
telské atmosféře a napomohlo oživit part-
nerství mezi oběma školami existující již 
dvacet let. 19. června (po uzávěrce TL) na-
vštívili Telč studenti z Obchodní akademie 
a školy v Hornu. O tom, jak dopadlo spor-
tovní utkání v kopané, volejbale a stolním 
tenise, budeme informovat v příštím čísle. 
PaedDr. Věra Zadinová, GOB a SOŠ Telč

Gymnazisté z Waidhofenu 
navštívili GOB a SOŠ

Více k tématu 
v TL 3/2013, str. 16 a 17

Ferdinand d‘Este, František Harrach, 
Leopold Lojka.

A pak přišla válka...
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Samí opilci. Cyklista, řidička, 
cestující, host
● 8. června v půl páté odpoledne hava-
roval na silnici z Řásné do Telče sedma-
dvacetiletý cyklista. Při nehodě se lehce 
zranil a byl RZS převezen do jihlavské 
nemocnice, kde zůstal hospitalizován. 
Policisté u něj provedli dechovou zkouš-
ku, při které mu naměřili hodnotu 2,16 
promile alkoholu.
● V neděli 2. června havarovala u Stud-
nic řidička Audi. Při projíždění zatáčky 
dostala smyk a převrátila vozidlo na stře-
chu. Byla převezena na ošetření do jih-
lavské nemocnice. Policisté ji při dechové 
zkoušce naměřili 1,65 promile alkoholu 
a zadrželi ji řidičský průkaz. Škoda na vo-
zidle asi 150 tis. Kč, na dopravním znače-
ní cca 17 tis.
● Ve středu 22. května řešili policisté 
na vlakovém nádraží čin čtyřiapadesátile-
tého muže z Telčska, který zde ležel opilý 
v čekárně a nebyl schopen chůze. Výtečník 
skončil na protialkoholní záchytné stanici. 
O den dříve tento muž padal opilý v Palac-
kého ulici. K jeho ošetření si lékař zdravot-
nické záchranné služby vyžádal asistenci 
policejní hlídky. Policisté muži naměřili 
1,74 promile alkoholu. Lékař opilého mu-
že vyšetřil a neshledal důvod pro jeho pře-
voz do nemocnice.
● Ve středu 12. června zasahovali policisté 
v rodinném domě v Telči, kde čtyřiadva-
cetiletý muž nejdříve rozbíjel tabule skle-
níku, hrubě slovně napadal své příbuzné 
a pak se uložil do betonové uličky sklení-
ku k odpočinku. Policisté mu naměřili 2,44 
promile alkoholu a převezli na protialko-
holní záchytnou stanici k vystřízlivění.
Pachatel vloupání dopaden
Dvacetiletý muž z Jihlavska se v sobo-
tu 18. května po čtvrté hodině v noci vlou-
pal do garáže rodinného domu v Mysliboři. 
Hluk probudil obyvatelku domu, a tak pa-
chatel z místa utekl a nic neodcizil. Pacha-
tele se policistům podařilo vypátrat. Navíc 
zjistili, že za lupem přijel na jízdním kole, 
které ve stejný den odcizil v Třešti. Za ma-
jetkovou trestnou činnost byl pachatel již ně-
kolikrát souzen.
Prohodil oknem kus obrubníku
Policisté dokončili šetření případu, o kte-
rém informovala i celostátní média. 21. 
března se dožadoval vstupu do bytu v ro-
dinném domě devětadvacetiletý muž. Kři-
čel a vulgárními výrazy urážel ženu, která 
v domě bydlí a se kterou se znal. Nakonec 
prohodil oknem do pokoje část betonové-
ho silničního obrubníku. Ta dopadla na po-

Policie ČR Telč informuje
stel pod oknem, kde v tu dobu ležela nezle-
tilá dcera ženy, kterou zranil. Poté z místa 
utekl. Zraněnou školačku ošetřila RZS bez 
nutnosti převozu do nemocnice. Policisté 
pachatele vypátrali a po zdokumentová-
ní mu sdělili podezření ze spáchání dvou 
trestných činů.
Střety vozidel s lesní zvěří
● 31. května v 10 hodin večer se stře-
tl se srnou na silnici z Kostelní Myslové 
do Zadního Vydří řidič Opelu Astra.
● 4. června došlo ke stejné nehodě na sil-
nici z Telče do Mysliboře. Se srnou se ten-
tokrát střetl řidič Audi. U obou nehod ne-
došlo ke zranění osob a u řidičů policisté 
po dechových zkouškách požití alkoholu 
vyloučili.
S čím budou lovit?
Policisté pátrají po pachateli, který se vlou-
pal do rybářského skladu u rybníka Suchý 
v Krahulčí z 9. na 10. června. Odcizil zde ry-
bářské náčiní v ceně téměř 16 tis. Kč.
Vloupání do vozidla
Policisté pátrají po pachateli, který se vlou-
pal do vozidla na parkovišti před kempem 
u Velkopařezitého rybníka. Pachatel rozbil 
skleněnou výplň dveří a z automobilu odci-
zil dvě zavazadla. Škoda 12 tis. Kč.
Krádež v šatně sportovní haly
Ve čtvrtek 30. května v době mezi čtvr-
tou hodinou odpoledne a šestou večer vni-
kl do volně přístupné budovy sportovní haly 
v Masarykově ulici neznámý pachatel, který 
zde odcizil dva mobilní telefony a dále ba-
toh s klíči, peněženkou, mobilním telefonem 
a dalšími věcmi. Škoda 9 tis. Kč.
Chtěl závodit na náměstí?
Ve čtvrtek 13. června havaroval po šesté 
hodině večer na náměstí Zachariáše 
z Hradce devatenáctiletý motocyklista, 
který si spletl náměstí se závodní dráhou. 
Vyjel s motocyklem mimo komunikaci 
na chodník, kde srazil reklamní poutač. Při 
nehodě ke zranění osob nedošlo. Požití al-
koholu policisté vyloučili, zato zjistili, že 
řidič ani spolujezdec neměli za jízdy nasa-
zenou ochrannou přilbu, řidič dále nepřed-
ložil doklady k motocyklu a nevlastnil ři-
dičský průkaz.
Ztratil se na houbách. Našli ho
V pondělí 17. června pátrali policisté ve ve-
černích hodinách po osmdesátiletém seni-
orovi, který se ztratil v lese u Olšan. Muže 
se naštěstí podařilo čtyřem desítkám hasičů, 
policistů a dalších dobrovolníků vypátrat.

Podle zprávy npor. Bc. Luboše Pavlíka, 
vedoucího Obvodního oddělení PČR Telč

Hasiči ze stanice Hasičského záchranné-
ho sboru Kraje Vysočina v Telči zasahova-
li v uplynulém měsíci u čtrnácti událostí. 
Převážnou většinu těchto událostí tvořily 
technické pomoci, ale také se třeba zúčast-
nili pátrání po seniorovi v Olšanech a za-
sahovali u dopravních nehod - při havárii 
osobního automobilu u Studnic a motocy-
klu na Kasárnách. V důsledku nadměrných 
srážek se také podíleli na čištění kanali-
zace v Radkovské ulici a čerpání vody ze 
sklepů v Telči. Pravidelnou činností se stá-
vá pomoc zdravotnické záchranné službě 
při transportu pacienta.
V červnu také telčští hasiči sloužili 
na stanici v Jihlavě za kolegy, kteří byli 
vysláni na pomoc do oblastí zasažených 
povodněmi.
V současné době mohou čtenáři TL za-
hlédnout telčské hasiče v jiném vozidle, 
než jsou zvyklí. Jako náhradu za vozidlo 
Tatra Terrno, které bylo odvezeno na ser-
vis do Slatiňan, mají dočasně k dispozici 
vozidlo Jeep ze stanice Jihlava.
Npor. Mgr. Jiří Fišara, velitel stanice Telč

Hasičské zprávy 

Jako každoročně i letos na konci května 
přinesly sezónní práce snížení nezaměst-
nanosti. Tento trend potvrzují také čísla ze 
správního obvodu Telče. Bohužel zásadní 
zlepšení je v nedohlednu.
Květen v číslech:
Česká republika 7,5 %
Kraj Vysočina 7,0 %
Správní obvod Telč 6,9 %
Město Telč 7,4 % 
Pět plus nej v regionu:
Volevčice 0 %
Zvolenovice 2 %
Urbanov 2,4 %
Zdeňkov 2,6 %
Nevcehle 2,6 %
Pět mínus nej v regionu:
Lhotka 18,5 %
Svojkovice 17,1 %
Vanůvek 14,3 %
Vanov 12,5 %
Olšany 11,4 %

Zdroj: Statistika ÚP Jihlava

Nezaměstnanost 
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28. a 29. května se v Jihlavě konala již tra-
diční soutěž mladých písařů na počítačo-
vé klávesnici – Talenti I. ročníků – ZAV 
Jihlava 2013. GOB a SOŠ Telč reprezen-
tovaly Natálie Dvořáková (tercie), Barbo-
ra Moudrá (sekunda), Magdalena Suchá 
a Ludmila Veselá (obě 1. AS). 
V soutěži zazářila především Natálie Dvo-
řáková, která zvítězila jak v bodovaném 
tréninku, tak ve všech třech dílčích dis-

Nejrychleji píše Natálie Dvořáková
GOB a SOŠ má talentované písařky 

ciplínách hlavní soutěže (desetiminutové 
opisy s různou penalizací za chybu), a sta-
la se tak samozřejmě i celkovou vítězkou 
tzv. kombinace. Velmi dobře si vedly i dal-
ší členky našeho družstva. V kombinaci 
obsadila Magdalena Suchá 9. a Barbora 
Moudrá 16. místo. V konkurenci 16 škol 
z různých částí republiky družstvo GOB 
a SOŠ zvítězilo a obhájilo prvenství z loň-
ského ročníku.           Ing. Ladislav Novák

Zleva Natálie Dvořáková a Barbora Moudrá.                                    Foto: Ladislav Novák

Telč – zámek a město; Drbohlav, Andrej: 
Psychologie sériových vrahů; Sedlák, Jan: 
Slavné vily kraje Vysočina; Tywoniak, 
Jan: Nízkoenergetické domy 3; Orel, Miro-
slav: Psychopatologie; Peřinková, Marcela: 
Půdní vestavby; Kossak, Christian: Jak se 
snadno učit  a více si pamatovat; Sak, Pe-
tr: Sociologie stáří a seniorů; Klukan, Petr: 
Vzpomínkování

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Novinky Knihovny UCT
Největší umění v životě je neztratit ve štěstí 
rozvahu a v neštěstí klid.

Viktor Hugo
Beletrie
Christie: Karibské tajemství; Cubeca: 
Písky času; Kallentoft: Podzimní vražda; 
Harrod-Eagles: Dynastie Morlandů. Kli-
katá cesta; Urbaníková: Za facku; Gre-
gory: Vévodkyně lucemburská; Whitton: 
Zimní princezna; French: Ztracený pří-
stav; May: Skála
Dětská
Flanagan: Bratrstvo. Lovci; Kinney: De-
ník malého poseroutky. Rodrick je king; 
Váchová: Chaloupka na vršku; Šrut: Li-
chožrouti navždy; Brezina: Safari v ohro-
žení; Fischer-Hunold: Spiknutí za milio-
ny dolarů

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Nové knihy městské knihovny

Změna půjčovní doby 
městské knihovny 
i Knihovny UCT

červenec až srpen
Po, St 8.30-12.00   13.00-17.00

Pá 8.30-12.00

Uzavření knihoven
o prázdninách
Městská knihovna

od 29. července do 9. srpna
Knihovna UCT

Od 15. 7. do 19. 7. a od 12. 8. do 16. 8.

Základní škola v Hradecké ulici zahaju-
je letošní prázdniny veřejnou houbařskou 
soutěží. Vážení občané, rodičové, děti, ná-
hodní kolemjdoucí! Může se stát, že se v lé-
tě vypravíte do lesa. Může se stát, že tam bu-
dete hledat houby, a může se stát, že houby 
najdete. Letošní léto je však výjimečné, pro-
tože vedle hub jedlých, nejedlých či jedova-
tých můžete v některých lesích (V Lipkách, 
v okolí Velkého Pařezitého rybníka a zříce-
niny hradu Štamberka) najít také houby ke-
ramické, které pro Vás ve velmi hojném po-
čtu vytvořili žáci základní školy praktické 
a speciální. Tyto houby prosím nejezte, ale 
rozhodně je sbírejte, protože díky nim mů-
žete snadno získat opravdovou houbařskou 
delikatesu… Pokud budete mít štěstí a jednu 
z našich hub skutečně objevíte, pošlete nám 
do konce prázdnin na e-mailovou adresu ka-
man@zshradeckatelc.cz co nejoriginálnější 
fotografi i svého úlovku. Na začátku školní-
ho roku vybere z Vašich příspěvků nezávislá 
komise, složená ze žáků ZŠ praktické a spe-
ciální, nejlepší snímek a jeho autor od nás 
obdrží vzácný černý lanýž italského půvo-
du a malé překvapení z naší keramické díl-
ny. Všechny fotografi e budou následně zve-
řejněny na webových stránkách školy, takže 
se jim dostane veřejného uznání. Tedy vzhů-
ru do lesa, hledejte, foťte, podělte se s námi 
o svoje nápady a vyhrajte jedinečnou houbu, 
která je již od dob starých Sumerů považová-
na za nejvytříbenější labužnickou specialitu. 
Základní škola Telč, Hradecká 234 Vám 
přeje příjemné léto.

Prázdniny? Na houby!

Vedle tragických příběhů mají červnové po-
vodně na svědomí také řadu dalších, men-
ších. Mezi ně patří zrušení výstavy prací žá-
ků výtvarného oboru telčské ZUŠ v předsálí 
Jednacího sálu Senátu, která se zde měla ko-
nat díky iniciativě senátora Miloše Vystrčila. 
Povodeň v Praze si vyžádala nejen regula-
ci dopravy, ale také omezení provozu Sená-
tu právě v době, kdy se měla uskutečnit její 
vernisáž (4.6.). Vzhledem k mimořádnému 
zájmu o atraktivní výstavní prostor, který je 
dopředu dlouhodobě zamluven, je předčas-
né hovořit o náhradním termínu výstavy.

Telč - fi lmová hvězda. 
Výstava uplavala
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Vidím město... Slavná věta kněžny Libuše má od roku 2006 na Vy-
sočině vlastní variantu. Použil jsem ji v nadpisu příspěvku. Najít 
na obzoru z kteréhokoliv konce Vysočiny telčský region je snadné. 
Mohou za to větrné elektrárny u Pavlova. Překonaly v tomto směru 
i Javořici. „Máte pravdu, větrný park nás dělá známé daleko za hra-
nicemi kraje,“ říká starosta Pavlova František Popelář a dodává, 
„vidím je již třeba od Velké Bíteše. Jsou pro mě majákem domova.“ 
Existence větrných elektráren na území obce má své klady i zápory.

První zmínka 
o obci

Nadmořská 
výška

Počet 
obyvatel

Pavlov 1350 658 m n. m. 364
Bezděkov 1352 645 m n. m. 37
Stajiště 1365 642 m n. m. 30

Určitý fi nanční přínos do obecní pokladny, problematický zásah 
do obrazu krajiny, ale také... „Závist,“ překvapí svým pohledem 
starosta Popelář. Řada lidí si totiž myslí, že díky větrným elektrár-
nám má Pavlov a jeho obyvatelé elektřinu málem zadarmo. „Již 
se to nesnažím ani vyvracet,“ říká s úsměvem. V Pavlově se více 
než ve které jiné obci mikroregionu potkává moderní doba s his-
torií. Protipólem větrných elektráren je farní kostel s věží, kte-
rá má dodnes zachovalé gotické prvky. Jeho zasvěcení jednomu 
z patronů Čech, sv. Vítu, svědčí o starobylosti obce více než pí-
semné dokumenty. Na území Moravy se pak jedná o opravdu vý-
jimečnou záležitost. Kontrast kostelní věže s větrným parkem je 
tak více než častým záběrem mnoha fotografů. Zřejmě navždy 
nevyřešenou zůstane otázka, zda název obce vznikl odvozením 
od osobního jména Pavel, či od řádu Paulanů, jak uvádí některé 
prameny, včetně obecního webu. Pravdou ale je, že v roce 1418 se 
stal Pavlov součástí telčského panství, se kterým pak sdílel spo-
lečné osudy až do poloviny 19. století. Tuto historickou vazbu při-
pomíná i znak obce z roku 2002. Pavlovští si do jeho spodní části 
dali zlatou růži v modrém poli. Jen s tím rozdílem, že jejich růže 
je sedmilistá. Určitě by bylo nespravedlivé, kdyby se představe-
ní Pavlova odehrávalo jen v rovině historie a větrných elektráren.

Zastupitelstvo obce: František Popelář, Ing. František Hos, Vla-
dimír Martinů, Radim Nechvátal. Pavel Nosek, Zdeněk Šafránek, 
Romana Šťastná

Pavlov je živou obcí současnosti. Plynofi kace, kanalizace, vodovod 
jsou téma, která díky aktivitám svých předchůdců považuje starosta 
Popelář za dávno vyřešené. Podobně je to s mateřskou školou a kul-

turním domem, kde má také sídlo obecní úřad. 
Domnívat se, že Pavlovští jsou bez starostí, 
by byl ale velkým omyl. Spíš naopak. „Přede-
vším poslední stavby, které jste zmínil, školka 
a kulturní dům, byly postaveny před pár desít-
kou let, a tak logicky potřebují údržbu a větší 
opravy. Právě ty nyní zajišťujeme,“ jsou slo-
va F. Popeláře. A tady pan starosta upozornil 

na problém, který dobře znají vlastníci jakékoliv starší nemovitos-
ti. Na stavbu nových objektů a zařízení v oblasti školství, ekologie 

Vidím větrníky. Tak to je Pavlov
a nakonec i kultury existují, či v nedávné době existovaly, různé 
dotační programy, ale na údržbu... Ta je převážně na vlastnících bez 
jakékoliv pomoci. A to je případ Pavlovských. Přesto starosta Pope-
lář své předchůdce velmi chválí. Ve své době předběhli ve výstavbě 
obecních zařízení dobu. Ví o tom své. Jeho otec Jan byl v minulosti 
zodpovědný za investiční výstavbu v Pavlově. S úctou ho zmiňu-
je i internetová historie obce, která byla vytvořena dávno před tím, 
než se jeho potomek stal starostou.
A jsme u kultury a sportu. Hasiči a Pavlov byl v nepříliš vzdálené 
době pojem v regionu. „Teď je o nich trochu méně slyšet. Potkává 
nás generační problém,“ přiznává František Popelář. Obec přitom 
pro ně vytvořila podmínky, které před časem určitě neměli. No-

vý sportovní areál se zatravněným 
hřištěm na fotbal zahrnuje i prostor 
pro hasičské aktivity. Možná tady 
je někde jádro problému dočasného 
ústupu pavlovských hasičů z výslu-
ní. Moderní hřiště láká mladé fotba-
listy. Dobře bojují v okresní soutěži 
a nejsou bez naděje na postup výše. 
Také kulturní dění stojí v součas-
nosti v Pavlově na mladých. V tom 
vidí starosta příslib do budoucna. 
Pořádají především akce pro děti, 
na které pravidelně přichází na 40 
až 50 dětí. Není to překvapivé. 

Vedle zmíněného sportovního areálu vyrostla v Pavlově nedávno 
i dvě menší dětská hřiště. V současné době žije starosta další velkou 
akcí. Přes potíže s pozemky připravuje obec zónu pro rodinné do-
my. Na prvních čtyřech parcelách právě probíhá výstavba inženýr-
ských sítí. Tu nejpozoruhodnější akci jsem si nechal na závěr. Obec 
buduje parkoviště u mateřské školy! Ano, není to překlep. „Naše 
mateřská škola má v okolí velmi dobrou pověst, jak díky vybave-
ní, tak vlastní výukou. Děti sem vozí rodiče i z řady okolních obcí, 
a tak výstavba parkoviště se stala nezbytností,“ vysvětluje nepříliš 
obvyklou akci starosta. Když se to vezme do důsledku, právě ona 
potvrzuje modernost Pavlova.                                /z/ 

Dnes představujeme: Pavlov

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 7/2013           List MAS Telčsko
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Budova staré školy, postavená roku 1840, 
svým charakterem zapadá do historicky 
cenného areálu středu obce, který tvoří 
starobylý kostel s ohradní zdí, fara, škola 
a sousední zemědělské usedlosti. Původ-
nímu účelu sloužila do roku 1975. Po je-
jím zrušení zde sídlil již jen místní národ-
ní výbor, ostatní prostory byly nevyužité. 
V současnosti objekt slouží jako obec-
ní úřad a byla zde zřízena společenská 
místnost a klubovna pro obyvatele obce. 
Ta je využívána zejména v zimním obdo-
bí. Obec se snaží objekt školy i sousední 
pozemek udržovat v původním stavu, ne-
boť jej považuje za kulturní dědictví před-

Oprava střechy na staré škole v K. Myslové
Představujeme projekty MAS Telčsko

ků. V rámci projektu je vyměněna střeš-
ní krytina včetně laťování a klempířských 
prvků. Na krajním komíně bude instalo-
ván držák na čapí hnízdo, které shodil vítr 
před 10 lety. Původní střešní krytina byla 
dávno za hranicí životnosti, a tak dochá-
zelo k zatékání vody, kterým trpěl i krov, 
zejména laťování. Oprava střechy se také 
stala vhodnou příležitostí k pokusu navrá-
cení čápů na střechu školy. Zda se to po-
daří, ukáže čas. V současné době je stře-
cha již vyměněna a připravuje se žádost 
o proplacení. Celkové výdaje se pohybují 
kolem 312 000Kč.           
Ing. Petra Karásková, manager MAS Telčsko 

Mrákotínská žula. Mrákotínský mono-
lit. Mrákotínští kameníci. Každé toto té-
ma by vydalo na samostatnou, ne krátkou 
studii. A to jsme opomněli pomníky, ná-
hrobky, schody a další výrobky z mráko-
tínské žuly. Jak se se vším rychle a kva-

Mrákotín - expozice kamenictví
Region Renesance představuje svá muzea

lifi kovaně seznámit? Řešení je snadné. 
Navštivte expozici kamenictví na Úřadu 
městyse v Mrákotíně. V pondělí a ve stře-
du je otevřena od 7 do 17 hodin, ostat-
ní pracovní dny od 7 do 15 hodin. Více 
www.mestysmrakotin.cz

Římskokatolická farnost sv. Mikuláše 
ve Znojmě je letos opět hlavním pořadate-
lem pouti k pramenu Dyje na louce blíz-
ko Panenské Rozsíčky. V neděli 6. července 
začne poutní slavnost v 10 hodin růžencem 
za 90 měst a obcí, jimiž Dyje protéká na Mo-
ravě, a za 10 v Rakousku. V 10.30 násle-
duje mše sv. s požehnáním vody. Parková-
ní na vyhrazené louce při silnici z Panenské 
Rozsíčky do Třeště, přibližně 500 m od pra-
mene. Znojemský děkan Mons. Jindřich Bar-
toš při přípravě pouti zdůraznil, že Brněnská 
diecéze leží téměř z 97 % v povodí Dyje.

Pouť k pramenu Dyje
V jubilejním cyrilometodějském roce

Mikroregionální střípky

Mrákotín
13. 7. 120 let vzniku hasičů v Mrákotíně 
- soutěž požárního sportu. V centru městyse 
k tanci a poslechu zahraje Vysočinka Humpo-
lec. Začátek v 13:00. Při večerní zábavě bude 
hrát Lubošou.
Lhotka
20. 7. Country večer - K tanci a poslechu za-
hraje hudební skupina JCS Salavice.
Mrákotín
27. 7. XI. ročník nohejbalového turnaje 
trojic pro zastupitele obcí Mikroregionu 
Telčsko. Přihlášky zasílejte nejpozději do 19. 
7. na adresu Úřad městyse Mrákotín. Startov-
né 300 Kč.
Hodice
27. 7. Parní léto v Hodicích - Zábava ve stí-
nu parní lokomotivy s komentovanou pro-
hlídkou muzea na nádraží. Začátek je v 17.00 
hod na nádraží v Hodicích. K tanci a posle-
chu hraje JCS Salavice.
Růžená
27. - 28. 7. Růženská pouť - pouťová taneč-
ní zábava. K tanci a poslechu hraje ROS3S + 
host Arciskačány. V neděli pouťové odpoled-
ne s dechovkou

7. června 1863 vypravil se průvod na Vele-
hrad z Telče a okolí. S průvodem šli městský 
kaplan František Bystřický, farář z Kostel-
ní Myslové Karel Jelínek a kaplan z Třeště 
Václav Pernička. Putovali na Třebíč - Rosi-
ce - Brno - Slavkov - Bučovice - Koryčany 
a Buchlovice a došli 11. června na Velehrad. 
Pro poutníky měl prelát z Nové Říše Arnošt 
Šírek pontifi lkálku ve svatyni velehrad-
ské. Poutníci se vrátili přes Tuřany a Šla-
panice 16. června vyhlídáni a očekáváni
svými drahými.   Zdroj Farní věstník 8/1927

Před 150 lety. To bylo procesí!
Naši předci uctili věrozvěsty
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Za jazykovou stránku inzerátů odpovídají jejich zadavatelé.

Od dubna zahájila Základní škola Telč, Hradecká 234 projekt s názvem Školní zahrada - místo pro poznávání 
s registračním číslem CZ.1.07/1.1.36/02.0060
Jedná se o grantový projekt v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Kraji Vysočina II 
OPVK spolufi nancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.
Během tohoto projektu  vznikne na školní zahradě učebna v přírodě, která bude sloužit primárně k výuce pře-
devším ekologických  seminářů, přírodovědných předmětů a při činnosti kroužků. Cílovou skupinou projektu 
jsou všichni žáci 1. – 5. ročníku základní školy.
S podrobnostmi projektu byli čtenáři seznámeni v článku minulého čísla.
(PI) M. Remešová, ředitelka školy

Aktuální informace z radnice • Dražební vyhlášky • Oznámení o uložení písemností • Ztráty a nálezy • Záměry 
pronájmů a prodeje pozemků • Sdělení orgánů  státní správy • Výluky dodávky el. proudu

www.telc.eu/uredni_deska
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Co je to za monstrum u statue? To byla na počátku května častá 
otázka nejen pravidelně se procházejících občanů po náměstí. „Po-
dobné zařízení jsem viděla na loňské dovolené. Zaujalo nejen mě, 
ale viděla jsem stálé fronty zvídavých turistů před záhadným pří-
strojem. Podívala jsem se a byla jsem také nadšená. Jsem ráda, že 
se nám ho podařilo instalovat na letošní sezónu i v Telči,“ přichází 
s vysvětlením původu Retrocularu místostarostka Hana Müllero-
vá. Jak Retrocular funguje, vysvětluje Jindřich Král, vedoucí vý-
vojového oddělení plzeňské fi rmy Daruma, která zařízení testuje 
v Plzni a letos i v Telči: „Kukátko nasměruje uživatele na objekty, 
které mají v zařízení namluvený komentář. Uživatel točením kli-
kou nahromadí energii potřebnou pro přehrání vybraného spotu, 
která se ukládá ve speciálním akumulátoru. Zvukové znamení dá 
signál k ukončení točení a je možné volit jazykovou verzi a vybra-
ný spot.“ Tedy žádná atomová nebo zelená elektřina, ale vlastní 
energie vám zprostředkuje v Telči informace o věžích kostelů sv. 
Jakuba a Jména Ježíš, zámku a také o radnici. Retrocular mohou 
využít i cizinci, mluví anglicky, německy a samozřejmě česky. Ma-
teřštinu namluvili herci Divadla J. K. Tyla v Plzni, Jakub Zindulka 
(syn známého herce) a Petra Vraspírová. Retrocular je také chytrý. 
Aby nedocházelo k rušení nočního klidu, tak se na noc sám vypne 
a počítá, kolik návštěvníků jeho služeb využilo.                          /z/

Retrocular. Ekologický průvodce
Je na náměstí

Foto: Ilona Jeníčková

Již tradiční sérii výstav v prostorách obřadní síně na židovském 
hřbitově na Oslednicích připravil pro nadcházející sezónu kulturní 
spolek Oblast. „Letos jsme zahájení posunuli již do poloviny červ-
na. V sobotu patnáctého si na výtvarné dílně mohly nejen děti, ale 
i dospělí vyzkoušet svou fantazii a vyrobit si třeba dárek pro své 
blízké,“ uvedla pro TL předsedkyně spolku Bára Bendová a dodala, 
„v týdnu po dílně pak následovala výstava prací (keramické reliéfy 
a hliněné objekty) místních výtvarníků Heleny Ritterové a Jarosla-
va Buzka.“ Na otázku, na který výstavní projekt se sama nejvíc těší, 
B. Bendová odpověděla: „Jsem patriotka Telče, tak uvedu výstavu 
(3.8. - 9.8.) manipulovaných fotografi í Roberta Houzara, telčské-
ho rodáka a dlouholetého člena Oblasti, a v polovině srpna (10.8. - 
16.8.) výstavu seskupení výtvarníků z Kolína Kláry Bendové, Ivo 
Vaníčka (černobílé fotografi e) a Michaely Kubíčkové (perokresba). 
Samozřejmě, že se těším i na ostatní výstavy.“ Novinkou je pak ma-
lý festival, který Oblast plánuje na 10. srpna v restauraci U Maruš-
ky, na kterém vystoupí kapely z hudebního vydavatelství Jezerka 
Records. Díky aktivitám spolku Oblast je židovský hřbitov po ce-
lé léto od 10 do 17 hodin přístupný veřejnosti.                             /z/

Židovský hřbitov již zahájil

V srpnu uspořádá Česko-francouzská akademie Telč, o.p.s. ve spo-
lupráci s Francouzským institutem v Praze již 10. ročník Letních in-
tenzivních kurzů francouzského jazyka v Telči. Kurzy jsou urče-
ny pro studenty středních a vysokých škol a pro širokou veřejnost. 
Výuku povedou opět kvalifi kovaní rodilí mluvčí, lektoři Centra vý-
uky ve Francouzském institutu v Praze. Kapacita tříd je maximálně 
15 studentů. Kurzy se budou konat ve dnech 10. – 18. srpna (každý 
den 4 hodiny po 60 minutách, v době od 9,00 do 13,30 hod. včetně 
přestávek). Vyučovat se bude v učebnách Univerzitního centra Ma-
sarykovy univerzity v Telči. Připravuje se otevření následujících tříd: 
● Obecná francouzština pro tzv. falešné začátečníky
● Obecná francouzština pro středně pokročilé
● Obecná francouzština pro pokročilé
Informace o kurzech naleznete na www.academie-telc.cz. Bližší in-
formace vám poskytne ředitel Česko-francouzské akademie Telč, 
o.p.s., Ing. Milan Svoboda, tel.: 567 225 307, email: fkurzy.telc@
centrum.cz nebo Jana Nováková, tel.: 567 112 407, e-mail: jana.no-
vakova@telc.eu

Letní jazyková škola

Ve stejném termínu jazykové školy Francouzsko-české aka-
demie pořádá v Univerzitním centru Telč Masarykova uni-
verzita v Brně jazykové kurzy angličtiny.

Foto: Ilona Jeníčková
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Ani chladné počasí neodradilo mažoretky 
z celé ČR, aby se sjely poslední květnovou 
sobotu do Telče a pokusily se zde získat 
cenu nejvyšší – skleněný střevíc. Soutěž 
začala o půl desáté slavnostním nástupem 
všech 27 soutěžících měst. Moderátor Mi-
lan Řezníček představil porotu, přivítal 
soutěžící a také starostu města Romana 
Fabeše. V následujícím soutěžním marató-
nu pak bojovalo 878 mažoretek! Naše ma-
žoretky, Růžičky, svedly velký boj v ka-
tegorii kadetek s mažoretkami z Dačic. 
Porota nedokázala rozhodnout, která sku-
pina je lepší, proto udělila, poprvé v histo-
rii naší soutěže, dvě první místa. Zajíma-
vým zpestřením bylo vystoupení tatínků 

O střevíček z pohádkové Telče
mažoretek z Hluboké nad Vltavou. Ti sa-
mozřejmě o střevíček z Telče nesoutěžili, 
i když by si ho za odvahu a pobavení divá-
ků zasloužili. Všechny skupiny od nás od-
jížděly s malými dárečky a vzpomínkami 
na krásné prostředí telčského náměstí. Tak 
rozsáhlá soutěž by se nedala uspořádat bez 
pomoci a obětavosti všech rodičů, pocho-
pení ze strany ředitelů ZUŠ a DDM Lubo-
míra Zadiny a Luboše Janovského a kaste-
lána zámku Bohumila Norka. Poděkování 
za podporu patří také představitelům Tel-
če a všem sponzorům. Fotografi ckou do-
kumentaci a výsledkové listiny můžete 
zhlédnout na www.mazoretkytelc.cz
Renata Křížková, vedoucí mažoretek Telč

Nejmladší telčské mažoretky - Jolanka Ježková, Anička Zabloudilová, Lucka Rubíčková 
a Anička Šindlerová.                                                                           Foto: George Kouklík

Mažoretky soutěžily 

Se zajímavou nabídkou na letošní prázd-
niny přichází pro rodiče, a hlavně pro děti, 
Golf Resort Telč. V termínech od 15. do 19. 
července a od 12. do 16. srpna pořádá nepo-
bytové tábory pro děti ve věku od 6 do 15 
let s výukou angličtiny a samozřejmě golfu. 
„Rodiče předají děti každý den v 8,45 ve-
doucím a vyzvednou si je v 17 hodin. Dě-
ti mají také zajištěný oběd v době od 12 
do 13 hodin,“ uvedla pro TL manažerka re-
sortu Kateřina Březinová. Přihlášky a dal-
ší informace na telc@czgolf.cz, telefon 
731 102 431 (Kateřina Březinová).

Letní tábor s golfem 
a angličtinou

V době uzávěrky TL nabízelo několik 
volných míst na dvou chaloupkách (tá-
borech) také Salesiánské hnutí mláde-
že klub Telč. Konkrétně na chaloupce 
s atraktivním názvem 863 – Výsadek 
na Moravu v Nových Syrovicích od 4. 
do 17. srpna, která je určena pro děvča-
ta a chlapce ve věku od 8 do 12 let (kon-
takt pro přihlášení 776 101 484, iready@
seznam.cz).
Volná místa měla také chaloupka Stvoření 
světa. Ta je určena pro holky a kluky od 12 
do 15 let a bude se konat v Rychtářově 
od 7 do 19 července. (kontakt pro přihláše-
ní 736 789 130, zknos@seznam.cz). Více 
informací získáte na www.mladeznici.cz.

Volná místa v chaloupkáchNa poslední chvíli
V polovině května se tři skupiny telčských 
mažoretek vydaly bojovat do nedaleké Jemni-
ce na čtvrtý ročník soutěže O májovou korun-
ku. V kategorii Děti naše Poupátka zabojova-
la především svým nadšením a i přes několik 
spadnutých hůlek získaly krásné druhé mís-
to. Růžičky dokázaly vybojovat v nejpočet-
nější kategorii Kadetek pak místo třetí. V po-
rotě zasedla moderátorka Tereza Pergnerová, 
která hodnotila skladby telčských mažoretek 
vysokými známkami, což je povzbuzení pro 
choreografku všech našich skladeb, Marušku 
Křížkovou. Všem rodičům, kteří s námi celou 
sobotní soutěž absolvovali a vydrželi neko-
nečný mažoretkový maratón, děkuji za trpěli-
vost a podporu. Letos se nám v Jemnici dařilo.

Renata Křížková, vedoucí mažoretek Telč

Mažoretky bojovaly 
v Jemnici

Mini děti (věk. průměr do 6,0)
1. Dejna DDM Kyjov 130 b. 
2. Mimi Berušky DDM Dačice 129 b. 
3. Mimi Berušky MŠ Havířov 123 b.
Děti (věk. průměr do 8,4)
1. Dejna DDM Kyjov 142 b. 
2. Tadomi Dřevohostice 140 b. 
3. Kytičky DDM Pelhřimov 134 b.
Miniformace děti (věk. průměr do 9,0)
1. Střípky II DDM M. Třebová 119 b. 
2. Dejna DDM Kyjov 105 b. 
3. Hvězdičky Jemnice 100 b. 
Kadetky (věk. průměr do 11,4)
1. O.S. DM Studio Dačice 146 b. 
1 Mažoretky Telč Růžičky 146 b. 
3. Mabely Úvaly 122 b. 
Miniformace kadetky (věk. průměr do 12,0)
1. Střípky I DDM M. Třebová 125 b. 
2. Repelky Moravské Budějovice 112 b. 
3. Marcipelky Březová nad Svit. 96 b. 
Juniorky (věk. průměr do 14,4)
1. Dejna DDM Kyjov 137 b. 
2. Pražské mažoretky Praha 133 b.
3. Mažoretky Telč Růže 132 b. 
Miniformace juniorky (věk. průměr do 15,0)
1. Leontýnky Pacov 134 b. 
2. Mažoretky Jevišovice 122 b. 
2. Dejna DDM Kyjov 115 b. 
Seniorky (věk. průměr od 14,5)
1. Blatenské mažoretky, Blatná 133 b.
2. O.S. DM Studio Dačice 128 b. 
3. Poupata Jemnice 111 b. 
Jen letmý pohled na pořadí na prvních místech 
v každé kategorii mažoretkové soutěže napo-
ví, o jak velkou akci se jedná. Na stupních vítě-
zů stály dívky z 15 míst z celé republiky. 

Výsledky soutěže O střeví-
ček z pohádkové Telče

O májovou korunku 2013
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Slavnostní ceremoniály prestižního me-
zinárodního festivalu proběhly v Monte 
Carlu v polovině června. Česká republika 
na něj získala šest nominací. Jednu z nich 
proměnil Ivan Trojan, když převzal nejvyš-
ší ocenění, Zlatou nymfu, za herecký vý-
kon v dramatu o Janu Palachovi Hořící keř 
polské oscarové režisérky Agnieczky Hol-
land. Úspěšný byl i druhý český zástupce, 
televizní fi lm telčského rodáka Dana Svát-
ka Occamova břitva. Ta měla největší po-
čet nominací z celého světa – za režii, nej-
lepší snímek a díky hereckým výkonům 
Zuzany Stivínové a Ondřeje Sokola za nej-
lepší herečku a nejlepšího herce.
Na otázku TL, co pro D. Svátka zname-

Uspěla i Svátkova Occamova břitva 
Televizní fi lmový festival v Monte Carlu

ná účast na festivalu, dostáváme odpověď: 
„Už samotná nominace na tak prestiž-
ní událost se považuje za úspěch. Přesto-
že jsme nominace neproměnili, máme ob-
rovskou radost. Pro mě bylo poctou, když 
jsem dostal osobní pozvání na audien-
ci od monackého knížete Alberta II., kde 
jsem měl možnost potkat osobnosti světo-
vého fi lmu.“ A dojmy z festivalového pro-
středí? „Město i lidé na festivalu na mě mi-
le zapůsobili, byť se domnívám, že třeba 
Karlovy Vary mají vstřícnější atmosféru,“ 
uvedl D. Svátek.
Dana Svátka a televizní fi lm Occamova 
břitva jsme představili v letošním březno-
vém čísle TL.                                      /h/

Léto v Telči. V první polovině padesátých let k němu patřil mimořádně oblíbený závod rych-
lostních motocyklů Mezi dvěma branami. Startovalo se od sokolovny, závodníci projeli 
oběma branami a přes Štěpnici mířili k cíli. Proháněly se tady hvězdy tehdejšího motorismu 
v čele s Miroslavem Čadou, ale také domácí, Jan Michálek, Ladislav Mach a Oldřich Zejda.

Vzpomínáme na 20. století

9. evropský fi lmový festival o umění, 
Arts&fi lm 2013, který od 13. do 15. června 
probíhal v Telči, má své vítěze. GRAND 
PRIX Vojtěcha Jasného získal fi lm Smeta-
na, život žitý zaživa režiséra Pavla P. Rie-
se. Druhé nejvyšší ocenění, Cenu České 
inspirace, získal cyklus Komici na jed-
ničku České televize. V kategorii Výtvar-
né umění ve všech oblastech a oborech 
nebyla první cena udělena. Na druhém 
místě se umístil fi lm Štětcem a píšťalou 

Jak dopadl Arts&fi lm 2013 
Zdenka Zvoneka a na třetím Bulharsko 
ze seriálu ČT Šumné stopy. Vítězem ka-
tegorie Architektura a desing se stal fi lm 
Osud jménem Tugendhat (ČT), v katego-
rii Hudba, dramatické umění, fi lm a li-
teratura si z Telče odváží cenu za první 
místo Kouzelný cirkus (ČT). V samostat-
né kategorii Studentské fi lmy uspěli mla-
dí fi lmaři FAMU se snímkem M.O. Poro-
ta posuzovala 168 fi lmů ze 32 zemí. Více 
na www.arts-fi lm.com                Podle TZ

Do 19. července je možné zhlédnout v sá-
le Městského muzea ve Slavonicích výstavu 
obrazů Davida Bartoně. Je příznačně nazva-
ná Jako nikdy, podle stejnojmenného fi lmu 
režiséra Zdeňka Tyce, jehož premiéra se při-
pravuje na letošní podzim. Jak jsme již dří-
ve informovali, několik desítek obrazů Da-
vida Bartoně si ve zmíněném fi lmu zahraje 
jednu z hlavních rolí. Slavonické muzeum je 
otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 12 
a od 13 do 16 hodin.

Jako nikdy Davida Bartoně

Červenec 
na telčském zámku

Řemeslné trhy
4. až 7. července
Zámecké a vstupní nádvoří
Řemeslné trhy nabízí stánky s tradičními ře-
mesly, jejich ukázky a prodej výrobků. Trhy 
budou otevřeny po dobu otevírací doby zám-
ku. Na vstupním nádvoří bude připraveno ob-
čerstvení formou taverny.

AFRICA ALIVE 
– IYASA ZIMBABWE
Zámecká zahrada - arkády
11. července v 17 hodin
Devítičlenná skupina studentů umělecké ško-
ly ze Zimbabwe vystoupí během svého čer-
vencového pobytu v České republice opět 
na zámku v Telči. Představení plná písní, tan-
ců, rytmů a scén inspirovaných africkou lido-
vou kulturou uchvátí svým spádem, provede-
ním a svou bezprostředností.
Vystoupení se uskuteční za každého počasí. 
Předprodej vstupenek v zámecké galerii od 1. 
července.

Výstava fuchsií
23. července až 4. srpna
Zámecká zahrada - arkády
Výstava fuchsií Marie Závodské se opět 
uskuteční v arkádách  zámecké zahrady. Pa-
ní Závodská pěstuje fuchsie více než 25 let. 
S dcerou vlastní na 600 kultivarů. Sbírku dá-
le rozšiřují.

Historický šerm
26. července až 11. srpna
Zámecká terasa
Skupina historického šermu Cavalieri Mora-
vi představí na zámecké terase jednu ze svých 
her. Představení bude každý den mimo pon-
dělí – 11:00, 13:00 a 15:00 hodin.

Další akce v kulturním přehledu na www.
zamek-telc.eu
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TL viděly

Opravu kapličky ve Slavatovské ulici. A ošetření lípy.

2. června Den DDM.

Filmování na náměstí. Více na str. 22.

Házenou gymnazistek Telče a Waidhofenu.

Foto na této straně: Věra Mikešová, Ilona Jeníčková, Věra Zadinová, Miluše Nechvátalová, Stanislav Bartoň
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 19. 5. do 18. 6. 2013.

Byly i tropy

Průměrná teplota:   12,2 °C
Průměrný tlak:  1010,8 hPa
Srážky:    79,4 mm
Maximální teplota:   25,8 °C, 9. 5. 
   ve 14,38 hod.
Minimální teplota:   1,3 °C, 24. 5. 
   v 5,36 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  31,5 km/h, 19. 5.

Počasí v Telči
www.telc-etc.cz/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Květen v číslech

Inzerujte v Telčských listech
Podmínky inzerce na www.telc.eu

Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, odbor kultury MěÚ Telč tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu

• Čalounictví. Opravy veškerého čalouněného nábytku i staro-
žitného. 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.

• PÍSKOVÁNÍ – MOBILNÍ – železo, ocelové konstrukce, ná-
kladní automobily, kámen, beton, cihly. Tel.: 777 326 863, 
e-mail: Info@lakoma.cz, www.lakoma.cz.

• Prodám nebo pronajmu sklad v Třešti u nádraží. Tři patra, půda, 
velký sklep, plocha 800 m2. Cena 680 000 Kč. Tel.: 777 212 523

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna v Telči na Mysli-
bořské ulici, výuka a výcvik na osobní automobil, všechny sku-
piny motocyklů a soupravu osob. automobilu s brzděným přívě-
sem. Info na tel. 607 185 517.

• Nabízíme k prodeji byt 2+KK (77 m2) v ulici U Háje v Tel-
či. Více info a fotky na www.byt-u-haje.webnode.cz. Tel. 
602 788 625.

• Country kapela hledá zpěvačku, hra na hudební nástroj vítána. 
Tel. 724 498 287.

• Do obchodu Sadílek Nábytek hledáme prodavačku na celý ne-
bo částečný úvazek. Životopisy doneste osobně Po-Pá 14:00-
17:00, Tesco Telč.

• NFASHION oznamuje sleva 50% na tylové sukně. Potřebuje-
me uvolnit ramínka na nové zboží. Metex, Palackého 25, Telč

Malý oznamovatel Řízená a kontrolovaná detoxikace organismu
J. Jonáše = vnitřní hygiena.Řeší chronické

problémy (akné, dýchací potíže...)
www.detoxmusil.webnode.cz , tel.: 724761975

Panorama z Telče
Panorama vysílá z Telče. Sledujte denně ranní 

vysílání na ČT sport do 31. 10.

Festival bm(X)treme
sobota 22. června ● 700 nadšených diváků 

● adrenalinové i kulturní zážitky ● více v TL 8
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Pro letní měsíce je vydán 
samostatný tisk „Telčské léto 2013“

5. 7. 16.00 - 16.30 náměstí
Izraelské lidové tance v podání skupiny 
Besamim z Prahy

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahový klub pro děti a mládež
Letní provoz v klubu 
- pondělí a úterý 15 - 19 hod.
4. 7. - Turnaj v petangu
8. - 9. 7. - Výlet do lanového centra a ná-
vštěva NZDM Síť ve Starém Městě p. Land-
štejnem
13. - 22. 7. - Desetidenní putovní pobyt 
s Euforallem
25. 7. - Geocaching
29. 7. - 2. 8. - Prezentace NZDM na stánku 
v rámce akce „Prázdniny v Telči“

Chovatelé
14. 7. 7 - 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva
výkup kožek

Kulturní kalendář

5. července 
Dačice, MUDr. Dagmar Lacinová
384 358 294, Nemocnice Dačice
(dtto 6. a 7. července)
Třešť, MDDr. Michaela Pačutová
567 234 137, Franze Kafky 109
6. července
Jihlava, MUDr. Jarmila Nestrojilová
567 301 917, tř. Legionářů 1470/9
7. července 
Jihlava, MUDr. Renata Pejchalová
721 970 188, Palackého 1222/18
13. července
Dačice, MUDr. Milena Skokanová
384 456 215, TRW - DAS
(dtto i 14. července)
13. července
Jihlava, MUDr. Marie Petříková
567 574 578, Vrchlického 2497/57
14. července
Jihlava, MUDr. Taťjana Pivničková
567 574 579, Vrchlického 2497/57 
20. července
Telč, MUDr. Vlasta Plucarová
567 213 169, Masarykova 445
21. července
Telč, MUDr. Anna Bínová
567 213 171, Masarykova 445
27. července
Dačice, MUDr. Dana Blechová
384 358 293, Nemocnice Dačice
(dtto i 28. července)
Telč, MDDr. Radka Policarová
567 213 173, Masarykova 445
28. července
Luka n. J., MUDr. Květuše Dubová
724 748 222, 1. máje 345 

Pohotovost v Dačicích 8 - 10 hodin, 
ostatní 8 - 12 hodin. V případě potře-
by doporučujeme prověřit na uvedených 
tlf. číslech. Služby v obvodu Nemocnice 
Jihlava i na Infocentru Nemocnice Jihla-
va na 567 157 211.
Změna služeb není vyloučena. Proto 
aktuálně na www.telc.eu, www.nemji.cz, 
www.nemdac.c

Zubní pohotovost 
o víkendech a svátcích 

červenec

TL 7/2013 - Vydává měsíčně Město Telč, 
náměstí Zachariáše z Hradce 10, tel. 
567 112 411, 567 112 406, e-mail: tl@telc.
eu. IČ: 00286745. Nevyžádané rukopisy se 
nevrací, redakce si vyhrazuje právo jejich 
krácení. Redakce: O. Zadražil (vedoucí), 
M. Horáková, I. Jeníčková
K/3707591, 27. 3. 1991 OkÚ Ji

Od 21. června do 15. září je v prostorách ga-
lerie dačického zámku pozoruhodná výstava 
Zapomenuté poklady, která mapuje výtvar-
né dějiny Dačicka v 17. až 19. století. Výsta-
va má dokázat, že i v malém městě vznikala 
v této době z rukou místních umělců zajíma-
vá sochařská a výtvarná díla. Pozvání na vý-
stavu zařazujeme nejen pro historickou blíz-
kost našich regionů, i proto že na výstavě 
můžeme třeba odhalit původ Siléna na hor-
ní kašně telčského náměstí. Jak uvádí řada 
pramenů, pochází tato socha právě z Dačic 
a naše náměstí ozdobila v první polovině 19. 
století. A tak ani nepřekvapí, že o záštitu nad 
výstavou požádali pořadatelé telčského sená-
tora Miloše Vystrčila.

Zapomenuté poklady 
v Dačicích

9. 7. v 19:30
MUŽ Z OCELI 3D
titulky, přístupný od 12 let
10. 7. v 19:30
SVĚTOVÁ VÁLKA Z 3D
titulky, přístupný od 12 let
11. 7. v 17:00
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D 
12. 7. v 19:30
PAŘBA NA TŘETÍ 
titulky, přístupný od 12 let
18. 7. v 19:30
STAR TREK - DO TEMNOTY 3D
titulky
19. 7. v 19:30
OSAMĚLÝ JEZDEC 
titulky
21. 7. v 10:00
UNIVERZITA PRO PŘÍŠERKY 3D 
Pokud není uvedeno jinak, je fi lm přístupný 
bez omezení. Více na www.trest.cz/kino-maj/

Kino Máj Třešť v červenci

Česká televize připravuje ke stému výročí 
první světové války dokumentární cyklus 
Raport o Velké válce. Staňte se jeho spo-
lutvůrci a poskytněte dokumentaristům de-
níky, dopisy, fotografi e i další památky va-
šich dědečků - vojáků, kteří se zúčastnili 
bojů. Pátrejme společně s historiky po je-
jich osudech. Pište na adresu:
Velká válka, Česká televize, 
Dvořákova 18, 728 20 Ostrava,
e-mail: velkavalka@ceskatelevize.cz

Raport o Velké válce
Pomůžeme, pomůžete?
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Během letošního jara vznikl ve Lhotce nový 
lanový park – první na území Mikroregio-
nu Telčsko. Je součástí Turistatku Javořice, 
ovčí a včelí farmy s penzionem a kempem. 
Zájemci o pohyb ve výškách se mohou tě-
šit na 9 lanových překážek včetně unikátní-
ho skateboardu a velké skluzavky z výstup-
ní plošiny. Skluzavka je vhodná pro dospělé 
i malé děti a je přístupná i „nelezoucím“. 

Mikroregion má lanový park. Ve Lhotce
Mimo hlavní školní prázdniny je otevřeno 
od čtvrtka do pondělí, 15 – 18 h, o prázd-
ninách pak denně 10 - 12 a 14 - 18 h. Dal-
ší informace lze nalézt na www.javorice.cz/
lana. Projekt byl podpořen v 1. výzvě v ro-
ce 2013 Místní akční skupiny Mikroregionu 
Telčsko. Celkové výdaje se pohybují kolem 
450 000 Kč. Příslib dotace je ve výši 60%.           

Ing. Petra Karásková

Foto: Archiv Petr Novák

S fotbalem v Telči začínají v přípravkách 
již děti předškolního věku. Ti nejvytrvalej-
ší vydrží u tohoto nejpopulárnějšího sportu 
až do seniorského věku. Škoda, že podpo-
řit své ratolesti při zápasech a podívat se co 
všechno s míčem umí, chodí jen hrstka ro-
dičů. Tradicí, na které si klub zakládá, je, že 
soutěže hraje se svými odchovanci. A jsou to 
právě žáci a dorostenci, kteří reprezentovali 
Telč v nejvyšších krajských soutěžích.
Mladší žáci skončili na sedmé příčce, ale 
jejich starším vrstevníkům se tak nedařilo 
a skončili až na místě devátém. U doros-
tenců tomu bylo naopak. V kategorii mlad-
ších, kterou hrály pouze čtyři týmy, bojo-
vali v posledním kole s Pacovem o třetí 
příčku. Zápas se konal až po uzávěrce to-
hoto čísla. Soutěž starších dorostenců hrálo 
pět týmů. Pod vedením Milana Kudláčka 
podzimní část soutěže vyhráli a prvenství 
si drželi až do osmnáctého kola. Porážka 
v Polné znamenala sestup na druhou příč-
ku, na které tým pak také ukončil soutěž. 
V závěru soutěží se u všech mužstev pro-
jevil nedostatek hráčů. Nebylo to však jen 
vinou zranění, pracovních činností, studi-
em nebo dovolenou, ale v několika přípa-
dech i nedisciplinovaností některých je-

Fotbalová sezóna skončila
dinců. Dorostenci také v mnoha případech 
doplňovali oba týmy mužů, III. třídu mužů 
hrála v této sezóně telčská juniorka. Pri-
oritou byla stabilizace kádru doplněného 
příchodem hráčů z dorostu. Nejdříve pod 
vedením Vladimíra Dolejského a později 
pod taktovkou Karla Přibyla se to podaři-
lo a mužstvo se zařadilo za favority postu-
pu na šesté místo. Na podzimní zahajovací 
zápas „A“ – týmu mužů SK Telč se přišla 
podívat stovka netrpělivých diváků a muž-
stvo pod vedením trenéra Jiřího Nerada se 
jim odvděčilo prvním vítězstvím. Praktic-
ky celou sezónu však provázely tým pro-
blémy se stabilizací kádru. Často byla se-
stava na zápas doplňovaná hráči z juniorky 
a v mnoha případech i dorostenci. Pro ty 
to byla dobrá zkušenost, ale projevilo se to 
nepříznivě na sehranosti týmu. A tak ná-
sledovaly nevyrovnané a v několika přípa-
dech i překvapivé výsledky. Přes všechny 
problémy se dařilo udržovat mužstvo v po-
předí tabulky a i s favority na postup sehrát 
vyrovnané partie. Třetí příčka v tabulce je 
velkým úspěchem. Všem hráčům, trené-
rům i vedení klubu, kteří se poctivým pří-
stupem o to zasloužili, patří dík za dobrou 
reprezentaci oddílu i našeho města.        rd

Fotbal
Konečná tabulka krajské I.B třídy
1. Hrotovice 26 80 : 36 60
2. Polná B 26 78 : 37 51
3. Telč 26 51: 33 48
4. V. Bíteš B 26 58 : 44 48
5. Bystřice n.P. B 26 66 : 49 46
6. Stařeč 26 41 : 47 34
7. Studenec 26 46 : 44 33
8. Šebkovice 26 47 : 50 33
9. Křižanov 26 37 : 43 30
10. Měřín 26 41 : 56 30
11. Jakubov 26 49 : 67 29
12. Přibyslavice 26 43 . 57 27
13. Rokytnice n.R. 26 28 : 62 26
14. Bohdalov 26 27 : 67 21

Jezdectví
6. - 7. 7. 9.30
Skokové závody
Jezdecký areál Hospodářského dvora 
v Bohuslavicích, pořádá Jezdecké centrum 
Bohuslavice
www.hospodarskydvur.cz

Kroket
20. - 21. 7.
Telčský pohár
kroketový turnaj, hřiště na Hradecké
pořádá Croquet Club Dynamo Telč
www.ccdynamotelc.cz

Motokros
13. 7.  Dyjické mosty
Motokrosové závody 
o Pohár města Telče III.
trénink v 9 hod., závody od 12.30 hod.
pořádá Autoklub Tourservis Telč, mo-
toklub Telč, www.motoklubtelc.cz

Střelectví
5. 7.
Cyrilometodějské střílení
soutěž ve střelbě z velkorážné pistole a re-
volveru
střelnice na Dyjických mostech
pořádá Autoklub Toursevis Telč, střelecký 
klub
http://streleckyklubtelc.netstranky.cz/

Sport

Stará Říše je v divizi!
Historicky nejvyšší fotbalovou soutěž 
v regionu Telčska vybojovali vítězstvím 
v krajském přeboru Vysočiny  fotbalisté 
Staré Říše. V nové sezóně budou bojo-
vat ve čtvrté nejvyšší soutěži v Česku.
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HRADEC KRÁLOVÉ
2. - 5. 7. Rock for people
Festivalpark Hradec Králové 

CHEB
12. 7. Slavnostní odhalení Štaufského 
sloupu u chebské císařské falce

JINDŘICHŮV HRADEC
27. 7. Den města - oslavy „720 let měs-
ta“ – celodenní program v centru města 
a na st. hradu a zámku historický průvod 
městem, koncerty, dobový jarmark, oh-
ňostroj, projížďky na koních

KUTNÁ HORA
červen – září Kutnohorské léto
Festival netradičních prohlídek i jiných 
zábavných vystoupení probíhajících 
v Kutné Hoře a okolí po celé prázdniny.

LITOMYŠL
Smetanova výtvarná Litomyšl
9. ročník festivalu, který má letos dva 
významné vrcholy - výstavu Max Šva-
binský (1873-1962) v domě U Rytířů 
a Václav Boštík: Hledání ztraceného ráje 
(1913-2005) na Zámeckém návrší.

POLIČKA
12. - 13. 7. Colour Meeting Polička
Mezinárodní multikulturní festival v je-
dinečném prostředí poličského parku 
u hradeb. Zahraniční i česká hudba, bo-
hatý doprovodný program – dětská diva-
dla, výstavy, dětský koutek, domácí ku-
chyně, čajovna.

TELČ
26. 7. – 11. 8. Prázdniny v Telči a Léto 
s párou
zámek, náměstí Zachariáše z Hradce, ná-
draží

TŘEBOŇ
20. 7. Historické slavnosti Jakuba Kr-
čína
Návrat do doby Rožmberků na Tře-
boňsku. Hudba, divadlo, trhy, program 
na náměstí a v zámeckém parku.

Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 

stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Římskokatolické
5. 7. pá 8.00 Matka Boží
  18.30 sv. Jakub
6. 7. so 18.00 Matka Boží
7. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
13. 7. so 18.00 Matka Boží
14. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
20. 7. so 18.00 Matka Boží
21. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
27. 7. so 18.00 Matka Boží
28. 7. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 sv. Anna

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

Církev Slovo života
každou neděli v 16.00 hod. v hudebním 
sále přístavby ZŠ Masarykova
Pořádá přenosy www.cirkevonline.cz 
a měsíční série tematických přednášek

Bohoslužby

Vítáme nové občánky
Nella Vohnoutová, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Viliam Grácz, Praha
a Lenka Marešová, Řásná
Michal Kabátek, Luka nad Jihlavou
a Kamila Čermáková, Batelov
Václav Doskočil, Jihlava
a Hana Fábryová, Jihlava
Petr Dvořák, Brandýs n. Labem
a Zuzana Farová, Brandýs n. Labem
Petr Janata, Zruč nad Sázavou
a Nikola Hývlová, Zruč nad Sázavou
Vít Urbanec, Praha
a Dagmara Brichtová, Bratislava
Jan Urbánek, Krahulčí
a Veronika Pešková, Krahulčí
Tomáš Růžička, Pavlov
a Veronika Baborová, Telč
Roman Venkrbec, Batelov
a Eliška Slavíčková, Batelov
Daniel Burian, Telč
a Klára Vejmělková, Telč

Opustili nás
Vlasta Štronerová, Staré Město 93 let
Marie Strnadová, Vnitřní Město 93 let
Věra Havlová, Štěpnice  89 let
Helena Severová, Štěpnice 68 let

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

Společenská rubrika

Za Tvé hodné srdíčko posíláme přáníčko. 
Přejeme Ti hodně zdraví, ať Tě život s ná-
mi baví. Dne 16. května oslavila krásné 90. 
narozeniny paní Jana Norková.
Hodně zdraví přejí dcery Jana a Míla s ro-
dinami.

Blahopřání

Do 8. září je v dačickém muzeu výstava 
ke slavnému výročí našich sousedů. Již 170 
roků existuje kostka cukru, která zde spatři-
la světlo světa. Proto i název výstavy: Sladké 
pokušení, cukr, káva, čokoláda ... aneb Pojď-
te s námi do cukrárny. Výstava je otevře-
na denně mimo pondělí od 9 do 12 a od 13 
do 17 hodin. Na vernisáži 23. června bylo 
představeno nové vydání knihy B. Smutné-
ho Po stopách kostky cukru v Dačicích.

Sladké pokušení. V Dačicích

Brněnské diecézní muzeum spravova-
né tamním biskupstvím, umístěné v nově 
rekonstruovaných prostorách na Petrově 
v sousedství katedrály sv. Petra a Pavla, 
prezentuje stálou výstavu sakrálního umě-
ní komponovanou na základě životního 
příběhu Ježíše Krista s názvem Vita Chris-
ti /Život Kristův/.
Exponáty výstavy pochází z řady kostelů 
a far brněnské diecéze. Zastoupení tu má 
i telčská farnost. V části výstavy pojmeno-
vané Od Poslední večeře k Olivové hoře 
uvidíme monstranci z kostela Jména Ježíš 
z první čtvrtiny 16. století.        Jiří Ptáček

Diecézní muzeum 
Brno a Telč

Kroniky železničních stanic
Téma Miroslava Mareše v srpnových TL
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Uzávěrka příštího čísla 
18. července

Myšlenka světlu - světlo myšlence
Pozvánka do městské galerie  

Výstava unikátních svítidel Sklárny Brokis Janštejn a prací studentů SUPŠ Jihlava - 
Helenín. Tu musíte vidět.                                                                    Foto: Ilona Jeníčková

V HLAVNÍ ROLI. Telčský kompars. Koho poznáte?                  Foto: Miluše Nechvátalová

19. ročník
Francouzsko-české hudební akademie

5. července
Workshop lektorů s učiteli ZUŠ Kraje Vysočina a nadanými žáky

Základní umělecká škola Telč
5. a 6. července v 19,00 hod.

Veřejné přehrávky studentů v sále ZUŠ Telč
7. července v 19,00

Slavnostní koncert profesorů v kostele sv. Jakuba
9. července v 19,00

Koncert studentů a profesorů v kostele sv. Jakuba
10. července v 19,30

Koncert studentů akademie v klášteře premonstrátů v Nové Říši
Informace a rezervace míst v Informačním centru v Telči

nám. Zachariáše z Hradce 10, tel.: 567 112 407
e-mail: info@academie-telc.cz

Sloupek nejen pro ženy píše 
Miluše Nechvátalová

Ticho! Klapka! Akce!
Tak tato tři slova slyšelo v poslední době hod-
ně telčských občanů. Na zámku se totiž na-
táčel historický dokument o významných 
ženách z historie. Každý chytrý režisér ví, 
že bez komparsu by nenatočil dobrý fi lm. 
Kompars jsou ti lidé v dálce, kteří někam 
jdou nebo stojí a hrají tím, že reagují na to, 
co se děje na scéně. Je nutné si komparsu vá-
žit a hýčkat si ho. Proto dostává nejen pro-
vizi, ale také občerstvení. To je různé, podle 
toho, kolik peněz produkce pustí na cate-
ring. Obyčejně je na odpočinek vymezený 
prostor, kde se dá sednout a v pauzách je 
možné si číst, plést nebo konverzovat. Další 
důležitou věcí jsou kostýmové zkoušky, pro-
tože tam se stává z komparsisty vesničanka, 
dáma v róbě, šlechtic, rytíř, voják, mnich, 
ale i žebrák. Telč má velice kvalitní a zkuše-
ný kompars a mnozí si zahráli již v několi-
ka desítkách fi lmů. Při sledování natočeného 
fi lmu se potom ani tak nestaráte o děj, ale vi-
díte Milana, Honzu, Petra, Jardu a Terezku,

Aktuálně. Jaké to je „fi lmovat“?
Ze zákulisí natáčení 

Máju s Luckou a další a další. Scéna, kte-
rá se točila celý den, je ve fi lmu záběrem 
na pár vteřin, pokud ji režisér nevystřihne 
úplně. Při historickém fi lmu je důležité, aby 
nezvonil někomu mobilní telefon, nemě-
li jste na ruce hodinky a také brýle je dob-
ré před záběrem uschovat. Kompars mu-
sí poslouchat pana režiséra. Tak, jako herci 
a celý štáb. A že je v Telči kompars naprosto 
dokonalý, přesvědčil se i pan režisér Troš-
ka, když točil pohádku Z pekla štěstí. Velký 
dav venkovského lidu běžel s křikem po po-
li na pomoc Honzovi. Byla „Akce!“ Dav se 
rozběhl, ale pan režisér si neuvědomil, že 
jeho „STOP!“ nebude v tom křiku slyšet, 
takže se komparsisté vzdalovali od kamery 
a ukázněně křičeli a utíkali a utíkali, protože 
nikdo nechtěl zkazit záběr tím, že přestane 
běžet první, až když začali odpadávat první 
zničení běžci, zjistili, že kamera dávno ne-
běží. Pan režisér marnou snahu o to zastavit 
běžící dav komentoval slovy: „Tak ty už ni-
kdy nechytíme.“ Někdy se točí v mrazech, 
jindy v letních vedrech. Občas i prší a má-
te hlad i žízeň, tak pokud vás toto vše ne-
odradilo, můžete se zaregistrovat do telčské 
agentury Casting agency Coloseum /www.
cacoloseum.g6.cz/ a třeba někdy příště si ta-
ké zkusit, jaké to je hrát ve fi lmu.


