
jí dnes říkáme, má hlavní zásluhu na tom, 
že si mladý správce Moravy mezi šesti 
místy, na kterých mu v ní záleželo, zapsal 

i Telč. A nebylo by asi daleko od pravdy, 
kdyby na Svatodušní věži bylo oznáme-
ní: tady byl Karel IV. Nelitujme, že je-
ho „kralování“ nad Telčí za několik roků 
skončilo. Výměna Telče za Bánov (1339) 
byla jen jedním z mnoha Karlových stát-
nických činů. Byť ještě „pod hlavičkou“ 
jeho královského otce Jana Lucemburské-
ho. Proč by udržoval hrad v samém jádru 
budoucí říše, když ji především potřebo-
val ochránit na jejích vnějších hranicích. 

A to dnes téměř neexistující hrad Bánov 
na těch tehdy moravsko – uherských ur-
čitě splňoval. Nakonec ta směna s Oldři-
chem z Hradce nebyla pro žádnou stranu 
nevýhodná. Páni z Hradce, vlastně Vít-
kovci, na východě pěkně „zaokrouhli-
li“ své jihočeské dominium a trochu také 
„poškádlili“ moravskou šlechtu nebojov-
ným „výbojem“ na Moravu.

O. Zadražil 

Znal Karel IV. Telč, byl tady někdy? Chi-
méra patriota? Kdepak! Zrovna nedávno 
jsem obě otázky, vážně míněné, dostal 

v podloubí na náměstí. Odpověď na tu 
první je snadná, jednoznačná a Telči li-
chotící. ANO. Ve svém životopise, spíš 
pracovním deníku, jehož autorství prv-
ních 14 kapitol samotným císařem ni-
kdo nezpochybňuje, popisuje Karel IV. 
v osmé kapitole (1333 až 1336) neutě-
šený stav Čech a Moravy poté, co mu je 
otec, Jan Lucemburský, svěřil do sprá-
vy. A konkrétně píše: Tehdy jsme znovu 
nabyli s velkým úsilím a náklady hradů: 
Křivoklátu, Týřova, Světlíku, Litic, Hrad-
ce Králové, Písku, Nečtin, Zbiroha, Ta-
chova, Trutnova v Čechách; na Moravě 
pak Lukova, Telče, Veveří, hradů olo-
mouckého, brněnského a znojemského 
a mnoho jiných statků zastavených a zci-
zených od koruny. To, že císař, tehdy mla-
dý markrabě, nezahrnul Telč mezi „mno-
ho jiných statků“ jeho povědomí o Telči 
jednoznačné dokazuje. Odpověď na dru-
hou otázku, zda v Telči, resp. na hradě 
Telč, byl, vyžaduje malou dedukci. Prv-
ně si odpovězme na otázku, jaké podkla-
dy o svých cestách měl Karel IV. Když 
zavrhneme všechny moderní a uvědomí-
me si, že určitě nedisponoval ani velkým 
množstvím písemností svého doprovodu, 

většina jeho dvořanů neuměla číst a psát, 
tak nám zbude jediný zdroj: jeho paměť. 
Byť jí neříkal „fotografická“, musel být 

takovou vybaven. A tak mohutná strážní 
věž telčského hradu na holém ostrohu nad 
meandrujícím vodním tokem mu zřejmě 
utkvěla v paměti. Je proto více než prav-
děpodobné, že právě Svatodušní věž, jak 
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Karel IV. v Telči
na historických slavnostech
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Nabyli jsme znovu Telče, zapsal si císař

Píše se rok 1333. Telč v královském diáři a v prestižní společnosti. S Brnem, Olomoucí a Znojmem.

Před sedmi sty lety, 13. května 1316, se narodil Karel IV.
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33. schůze - 9. března
 - RM schválila jmenování členů komise 
pro konkurz na místo ředitele/ředitelky 
mateřské školy. 
 - RM schválila svěření pravomoci odbo-
ru rozvoje a ÚP rozhodovat o uzavírá-
ní smluv o výpůjčce a smluv darovacích 
na kompostéry s občany města Telče.
 - RM schválila uzavření smluv zakládají-
cí právo provést stavbu v souvislosti s re-
alizací akce „Cyklostezka Roštejn - Vo-
levčice - Studnice“.
 - RM vzala na vědomí přehled pohledávek 
města k 31. 12. 2015.
 - RM schválila užití veřejného prostranství 
pro zřízení předzahrádek určených k po-
skytování hostinských služeb pro turistic-
kou sezonu 2016. 

34. schůze - 23. března
 - RM schválila podání žádosti o dota-
ce na akceschopnost jednotek požární 
ochrany obcí pro JPO III Telč, na rekon-
strukci krovu a střechy věže sv. Ducha 
a na rekonstrukci sociálních zařízení 
ve 2. nadzemním podlaží ZŠ v Masary-
kově ulici.
 - RM schválila komisi pro hodnocení a po-
souzení nabídek na zhotovitele stavby 
„Oprava horní a dolní kašny na nám. Za-
chariáše z Hradce“ a dodavatele, kteří bu-
dou vyzváni k předložení nabídky.
 - RM schválila, že zhotovitelem II. etapy 
opravy ohradní zdi Panského dvora bude 
společnost STARKON Bohuslavice.
 - RM schválila uzavření příkazní smlou-
vy mezi Krajem Vysočina a městem Telč, 
jejímž předmětem je zajištění realizace 
Programu obnovy venkova Vysočiny.

35. schůze - 5. dubna
 - RM schválila změny parkovacího režimu 
na parkovišti ve Svatoanenské ulici, zří-
zení provizorního parkoviště v Hradecké 
ulici a ceníky parkovného.
 - RM schválila účetní závěrku a vypořádá-
ní účetního výsledku za rok 2015 oběma 
základním školám, mateřské škole, zá-
kladní umělecké škole, domu dětí a do-
movu pro seniory. Všem pak také schvá-
lila finanční ukazatele a odpisový plán 
pro rok 2016.
 - RM schválila ZŠ Hradecká záměr uza-
vření darovací smlouvy na finanční dar 
od o.p.s. WOMEN FOR WOMEN k úče-
lu hrazení obědů pro děti ze sociálně sla-
bých rodin.
 - RM schválila vyhlášení veřejné zakázky 
„Rekonstrukce ulice Tyršova, Mládkova, 
nám. Hrdinů“ a složení komise pro ote-
vírání, posouzení a hodnocení nabídek 
na tuto veřejnou zakázku.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 18. 5. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

V pondělí 4. dubna se ve Slavonicích 
uskutečnilo setkání předních českých a ra-
kouských politiků. Jednalo se o prakticky 
první jednání na takové úrovni v historii. 
Zúčastnili se ho předsedové a místopřed-
sedové Parlamentů Česka a Rakouska, vel-
vyslanci obou zemí a také senátoři, poslan-
ci a hejtmani krajů, které spolu sousedí. 
Co bylo cílem setkání? Především rozvoj 
vztahů obou zemí se zaměřením na příhra-
niční spolupráci. Setkání se uskutečnilo 
na základě impulsu, který vzešel ze schůz-
ky senátního výboru pro veřejnou správu 
a územní rozvoj, který vedu, s předsedou 
rakouské Spolkové rady Gottfriedem Knei- 
felem ve Vídni. Na setkání, jehož první část 

jsem moderoval, jsme se shodli na tom, že 
podpora našeho příhraničí vládami obou 
států neodpovídá jeho potřebám a význa-
mu. Opakovaně také zaznívaly názory, že 
spolupráce mezi obcemi na obou stranách 
hranice by se měla zintenzivnit. Že by to 
bylo prospěšné pro obě strany, není potře-
ba dokládat. V roce 2009 to například po-
tvrdil největší společný projekt, Zemská 
výstava Dolního Rakouska, která se čás-
tečně konala v Telči, nebo v devadesátých 
letech podpora Waidhofenu a/Th. výstavbě 
naší čistírny odpadních vod. 

Miloš Vystrčil, senátor, předseda Výboru 
pro územní rozvoj, veřejnou správu 

a životní prostředí

Ve Slavonicích s Rakušany. I pro Telč

Masivní ničení a drancování kulturního 
dědictví v zemích postižených válečný-
mi konflikty zvýšilo zájem o jeho ochranu 
a záchranu. Z iniciativy americké prestižní 
university v Yale se pod patronací předsta-
vitelů OSN a UNESCO uskutečnilo v po-
lovině dubna kolokvium rektorů vybraných 
univerzit na téma „Ochrana kulturního 
dědictví: výzvy a strategie“. Mezi 28 vyso-
kými školami z celého světa, které na kon-
ferenci byly pozvány, bylo i pražské ČVUT. 
Jejího rektora Petra Konvalinku doprovázel 

ředitel Ústavu teoretické a aplikované me-
chaniky Akademie věd ČR Miloš Drdácký, 
telčský rodák a „otec“ CET. Ten po návra-
tu pro TL uvedl: „Na konferenci jsem do-
stal prostor pro představení Centra Exce-
lence Telč. Výsledky jeho činnosti vzbudily 
zaslouženou pozornost a vyvolaly zájem 
o spolupráci od řady prominentních praco-
višť v oboru.“ O významu kolokvia svědčí 
to, že na něm vystoupila generální ředitelka 
UNESCO Irina Boková i generální tajemník 
OSN Pan Ki-mun.                                   /z/

M. Drdácký představil CET v USA

V březnu schválila rada města několik no-
vinek v parkování na území města. Tou 
nejpodstatnější je zřízení nového parko-
viště v Hradecké ulici v prostorách bý-
valého zimního stadionu. Byť se v tom-
to případě jedná o dočasné řešení do doby 
zásadní revitalizace celého území. Nově 
na tomto parkovišti bude umožněno také 
parkování vozidel firem a jejich zaměst-
nanců, které mají provozovny v blízkos-
ti areálu, za celoroční paušál na základě 
smluvního vztahu. K podstatné změně pak 
dojde na parkovištích ve Svatoanenské, 
resp. Tobiáškově ulici. Ze spodní části 
parkoviště bude odstraněna zastaralá par-
kovací brána. Pořízení nové se v součas-
né době jeví jako neekonomické. Parkovné 
z obou parkovišť se bude hradit v automa-
tu ve Svatoanenské ulici. Současně dojde 
k přemístění přístřešku pro obsluhu par-
koviště do jeho středu a celý prostor bude 
vybaven novým informačním systémem. 
Sjednocením režimu na obou parkovištích 
tak bude, především pro cizí motoristy, 
parkování přehlednější. Zůstává zde mož-
nost bezplatného parkování po dobu 30 

minut. Ta je pro celý areál jednotná. Další 
parkovné pak bude za první hodinu 10 Kč 
(30 minut zdarma +30 minut). Každá další 
hodina bude motoristy stát 10 Kč až do vý-
še celodenního parkovného ve výši 60 Kč. 
Stejné sazby budou platit i pro parkoviš-
tě v Hradecké ulici. Systém parkování se 
nemění na náměstí Zachariáše z Hrad-
ce a centrálním parkovišti ve Slavatov-
ské ulici. Dochází zde pouze k úpravám 
cen parkovného. To bude v prvním přípa-
dě 50 Kč a ve druhém 20 Kč za první ho-
dinu. Naopak nic se nemění na parkovišti 
v ulici Na Korábě. I s tím, že parkování 
zde je celodenně zdarma. Kompletní cení-
ky parkovného na všech parkovištích na-
jdete na http://www.sluzbytelc.cz 

Radovan Bock, jednatel Služeb Telč

Nové parkoviště i sazby
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Smlouva na nový DPS podepsána
Po posouzení nabídky společnosti Senior 
Holding a projednání smluvních dokumen-
tů v zastupitelstvu města byla koncem břez-
na podepsána definitivní smlouva, která ře-
ší výstavbu a následné provozování nového 
Domova pro seniory v Batelovské ulici. Jak 
pro město, tak i pro společnost Senior Hol-
ding skončila podpisem smlouvy adminis-
trativní část přípravy projektu a nyní se celá 
akce posunuje k územnímu a stavebnímu ří-
zení. Z podepsané smlouvy vyplývá, že Se-
nior Holding v nejbližších měsících před-
loží městu k projednání dokumentaci pro 
územní řízení. Po jejím schválení a vydání 
územního rozhodnutí začnou práce na do-
kumentaci pro stavební povolení. Předpo-
klad získání stavebního povolení a zaháje-
ní stavebních prací je cca v polovině roku 
2017 a dokončení výstavby a uvedení no-
vého DPS do provozu je plánováno nejpoz-

ději na konec roku 2018. Všichni však vě-
říme, že to bude i dříve. Nový DPS bude 
mít při plné kapacitě 120 lůžek běžné pé-
če i zvláštní péče s odpovídajícím provoz-
ním a technickým zázemím. O klienty zaří-
zení pak bude pečovat cca 70 zaměstnanců. 
Součástí zařízení bude kromě lůžkové části 
také odlehčovací služba a denní stacionář, 
společenské prostory, fitness či zázemí pro 
dětskou skupinu. V zadní části areálu pak 
bude obnovena dřívější zahrada. Celý areál 
bude otevřený i pro další aktivity jak pro ro-
diny klientů, tak i pro veřejnost. A zásadní 
je, že nový provozovatel se zavázal převzít 
jak všechny klienty, tak i zaměstnance ny-
nějšího městského DPS. Nastavené smluvní 
podmínky garantují jak kvalitu poskytova-

Radosti a starosti telčského starosty
ných sociálních služeb, tak i cenovou do-
stupnost tohoto zařízení pro klienty z naše-
ho města a regionu.
První žádost o evropské peníze 
Abych to upřesnil, jedná se o první žádost 
o „nové“ evropské peníze. Je jen smutné, že 
plánovací období už běží více než dva roky 
a až nyní je možné se začít o dotace uchá-
zet?! Navíc je vše v řadě věcí hodně nejas-
né, takže jsme některé projekty podat ani 
nemohli a budeme čekat na podzimní termí-
ny. Tím prvním projektem je rekonstrukce 
krovu věže sv. Ducha, který je ve špatném 
stavu. A Integrovaný regionální operační 
program (IROP) nabízí možnost, jak opra-
vu realizovat s dotací ve výši 90% celko-
vých nákladů. Ty jsou odhadovány na 14 
milionů korun. Podaný projekt ale nezahr-
nuje jen rekonstrukci krovu, ale samozřej-
mě také novou střechu, opravu částí věže 
a také vytvoření nové výstavní expozice. 

Tak, jak bude návštěvník stoupat věží naho-
ru, bude pomyslně procházet jednotlivými 
historickými a stavebními obdobími a sle-
dovat rozvoj našeho města. A prohlídku na-
hoře zakončí u hodinového stroje výhledem 
na současnou Telč. To vše s využitím mo-
derních technologií použitých třeba v nyní 
hojně navštěvovaném podzemí. Zda bude 
projekt úspěšný, uvidíme zhruba v pololetí.
Loni jsme hospodařili s přebytkem
Závěrečný účet města a zpráva auditora 
jsou zásadními dokumenty v hospodaření 
města. A jsem moc rád, že i za rok 2015 vy-
znívají pozitivně. Hospodaření města loni 
totiž skončilo celkovým přebytkem ve výši 
cca 30 mil. Kč. A závěr z přezkumu hospo-
daření, který prováděli pracovníci krajské-

ho úřadu, zní „bez vad a nedostatků“. Jiný-
mi slovy lze tedy konstatovat, že město loni 
hospodařilo velmi dobře. Kompletní do-
kument najdete po projednání v zastupitel-
stvu na webových stránkách města. Já bych 
jen zmínil několik důležitých faktů. Oproti 
loňsku se městu opět zvýšil příjem z daní. 
Doufejme, že za to může rostoucí ekonomi-
ka a bude tomu tak i nadále. Na druhé straně 
jsou ale nejistotou stálé zásahy státu do da-
ňového systému. Daří se nám postupně sni-
žovat úvěrové zatížení, takže jsme si moh-
li dovolit formou koncese zrealizovat nový 
zimní stadion. To ale zase znamená závazek 
splátek na dobu 6 let. Opět jsme byli úspěš-
ní  s dotacemi. V loňském roce jsme získali 
cca 57 milionů, z toho na investice cca 32 
milionů korun. A to i přesto, že dotačních ti-
tulů hlavně na investice bylo podstatně mé-
ně než v minulých letech. Přebytek hospo-
daření z loňského roku bude částečně použit 
na investiční akce v roce letošním a zčásti 
skončí v rozpočtové rezervě.
Mistři světa na zimáku
O úspěchu našich hokejistů a rekordních 
návštěvách jejich utkání na novém zimáku 
už jste četli. A já jsem moc rád, že svou pre-
miéru před zcela zaplněnou novou tribunou 
zvládlo vítězně i fotbalové áčko SK Telč. 
Nyní má tedy sportovní fanoušek mož-
nost sledovat jak fotbal, tak hokej v „no-
vém“. Pravda, pro nový areál i jeho oko-
lí je to velká zatěžkávací zkouška, zvláště 
když už začala i rekonstrukce vedlejších 
ulic. Ale věřím, že po dokončení prací a na-
stavení systému parkování se vše usadí. Pro 
Telč byly velkou novinkou turnaje mládeže 
pořádané Hokejovou akademií, které na zi-
máku probíhaly dva týdny. Stovky hráčů, 
trenérů a rodičů zaplnily telčské hotely, re-
staurace a památky, a tím vlastně trochu dří-
ve než v jiných letech zahájily turistickou 
sezonu. A ještě jedna věc stojí za zmínku. 
Domácí a zahraniční naděje sledovala řa-
da hokejových osobností. Za všechny bych 
uvedl Romana Čechmánka, Jiřího Šejbu, 
Petra Lešku nebo Radka Ťoupala.

Roman Fabeš

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Památky kolem nás

Karel IV. jubilejní 
18. května v 18:00

Přednáší Mgr. Václav Žůrek  
Univerzitní centrum MU v Telči

Jezuitská kolej

TAKÉ O TELČI. Miloš Drdácký hovoří na konferenci o památkové ochraně na Yaleově uni-
verzitě s generálním tajemníkem OSN Pan Ki-munem. Více text vlevo. 
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Vyplatí se ozvat
Počátkem roku mnozí z nás zaznamenali 
návrh nového způsobu placení za elektři-
nu, který připravil Energetický regulační 
úřad, kdy by o výši účtů prakticky neroz-
hodovala skutečná spotřeba, ale hlavně 
velikost jističe. To by poškodilo všech-
ny zodpovědné, kteří již dříve investova-
li do úsporných spotřebičů a svítidel, či se 
celkově snaží elektřinou šetřit. Dopadlo 
by to i na malé domácnosti, na zahrádkáře, 
chalupáře s minimální spotřebou, ale nut-
ným silným jističem, ale např. i na škol-
ní jídelny. Tento návrh, který se vzpírá 
zdravému rozumu, vyvolal bouři nevole 
a na adresu úřadu přišlo na patnáct tisíc 
nesouhlasných připomínek od spotřebite-
lů. Nové tarify tak právem skončily v ko-
ši. Jsem rád, že to takto dopadlo i proto, že 
by jinak byla docela postavena na hlavu 
i pozitivní aktivita z roku 2013, kdy město 
Telč a Mikroregion Telčsko ve spolupráci 
se společností eCentre umožnily svým ob-
čanům ušetřit za energie prostřednictvím 
společných elektronických aukcí. 

Jiří Pykal, zastupitel
Redakčně zkráceno. Celý příspěvek 

v Listárně TL na www.telc.eu

Dvě pozvání. Den matek 
a farmářský trh
Dnes chci vybočit z pracovních témat 
svých příspěvků. Rád bych vás pozval 
8. května ve 14 hodin na náměstí, kde 
oslavíme Den matek. Jeho tradice vznik-
la v roce 1907 a od roku 1923 se díky Ali-
ci Masarykové slaví i v Česku. Že jsme 
na něj za předchozího režimu měli zapo-
menout, je ještě v živé paměti. Po roce 
1989 se jeho oslava vrátila nejen do na-
šich rodin, ale i na veřejná prostranství. 
8. května na náměstí vystoupí telčské ma-
žoretky, mrákotínské baletky a Telčská 
dechovka. Vedle poděkování všem ma-
minkám a babičkám připravujeme pro 
všechny přítomné překvapení. A aby to 
bylo opravdu překvapení, neprozradím 
ho ani v tomto sloupku. Druhé pozvání je 
na farmářský trh v sobotu 28. května. 
Možná si řeknete: ten je každý měsíc, to 
bude zvát pořád? Určitě ne. Ten květno-
vý ale bude v něčem výjimečný. Místní 
organizace včelařů, jejímž jsem členem, 
si na něm připomene 115. výročí svého 
vzniku. A jak jinak, než ochutnávkou růz-
ných druhů medů a medovin.

Pavel Komín

Bylo, je a bude v Telči – místostaros-
ta informuje

V dubnu se odehrála i spousta dalších ak-
cí, které se mi nevešly do mého příspěvku 
na třetí straně. Když navážu sportem, svými 
turnaji o sobě dali vědět volejbalisté, stolní 
tenisté nebo košíkáři. A aktivitami na horole-
zecké stěně a v lanovém centru nezůstal po-
zadu ani Panský dvůr. Hlavně ale blahopře-
jeme judistce Heleně Kučerové k úspěchu 
v anketě Sportovec Kraje Vysočina. Jsem 
rád, že se stále drží tradice Dne učitelů. Ten-
tokrát se konal na „apríla“, ale zato za účasti 
zástupců všech škol z našeho správního ob-
vodu. Spousta lidí zavítala na Den otevře-

ných dveří v Centru Excelence. A mnozí by-
li určitě překvapeni, jak špičkové pracoviště 
v Telči máme. V galerii Hasičský dům do-
slova vtáhl akademický malíř Jan Vičar stu-
denty gymnázia do tvorby linorytů. A první 
jarní akcí zahájilo sezónu i Muzeum techni-
ky. Duben ale patřil hlavně sborovému zpě-
vu. Svým koncertem se v Lanneráku před-
stavil sbor Santini. A v Krahulčí se slavilo. 
Setkání pěveckých sborů se totiž konalo 
po pětadvacáté. Velké poděkování za to pat-
ří Míle Kopečné a všem členům pěveckého 
sboru Smetana.                                            rf  

Duben podle starosty

Zlatá srnčí trofej a Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře

V neděli 29. května proběhne v zámeckém 
parku okresní kolo soutěže Zlatá srnčí tro-
fej. Jedná se o myslivecko - přírodovědnou 
soutěž dětí, kterou pořádá telčský Myslivec-
ký kroužek ve spolupráci s Mysliveckým 
spolkem Telč a Okresním mysliveckým 
spolkem Jihlava. Zahájení soutěže proběh-
ne v 10 hodin před skleníkem. Soutěžící se 
následně rozeběhnou po parku a budou pl-
nit na jednotlivých stanovištích myslivec-
ko - přírodovědné vědomostní otázky. Ti, co 
uspějí v soutěži nejlépe, postoupí do celore-
publikového kola této soutěže. 
Ve stejnou hodinu a den bude také v parku 
před skleníkem zahájena tradiční Chovatel-

ská přehlídka trofejí spárkaté zvěře, která 
byla ulovena na Telčsku v hospodářském ro-
ce 2015. Vlastní chovatelská přehlídka bu-
de doplněna bohatým doprovodným pro-
gramem, vystoupením trubačů, laserovou 
střelnicí ap. Program tak bude atraktivní 
i pro širší okruh návštěvníků. Otevírací dny: 
29. května (neděle) od 10:00 do 15:00 hod. 
a 30. – 31. května od 9:00 do 15:00 hod. 
Tuto akci pořádá odbor životního prostředí 
Městského úřadu Telč ve spolupráci se stát-
ním zámkem.

Ing. Vlastislav Soukup, vedoucí odboru 
životního prostředí MěÚ Telč

Myslivci pro děti i veřejnost 

Od 1. května do 25. června je v Justičním sále zámku výstava loutek Zdeňka Podhůrského, kte-
ré si zahrály v řadě českých filmů a ve večerníčcích. Výstavě dominují Brouček a Beruška ze 
stále oblíbeného večerníčku z roku 1967. Uvidíte ale také Čokoládového panáčka či Neználka.

Za Broučky do zámku
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Děti pomáhají dětem V UC opět angličtina
Jazyková škola při Filozofické fakultě Ma-
sarykovy univerzity připravuje v termínu 
od 1. do 6. srpna tradiční kurzy angličtiny 
v Univerzitním centru v Telči. Podrobný 
program kurzů a možnost objednání na-
jdete na www.phil.muni.cz/jazykovka. 
Pro další informace můžete psát na adresu 
pilarova@phil.muni.cz nebo volat na tlf. 
603 241 962.

Další koncert 
pro Srdíčkáře
27. května v 18 hodin se v kinosále Panské-
ho dvora uskuteční třetí benefiční koncert 
Děti pomáhají dětem ve prospěch spolku Sr-
díčkáři. Jeho výtěžek je určen, stejně jako 
v minulých letech, přímo do Dětského kardi-
ocentra FN Motol. Již tradičně zazpívají dět-
ské pěvecké sbory TELČísílka a TELČísla 
pod vedením Pavla Saláka a nově vystou-
pí dětský pěvecký sbor Srdíčko a hudební 
skupina Raraši ze ZŠ speciální a praktické 
v Jihlavě. „Opět se můžete těšit na prodej-
ní výstavu obrázků přímo od dětí se srdeč-
ní vadou a jejich kamarádů ze školek a škol. 
Kresby dětí si budete moci zakoupit a udě-
lat tak radost nejen jejich autorům, ale i při-
spět na dobrou věc,“ připomínají organizáto-
ři koncertu Petra a Pavel Bulákovi.

Nové knihy městské 
knihovny
Beletrie
Horáčková:7x ve vedlejší úloze; Bannalec: 
Bretaňské zlato; Horáková: Brněnské Židov-
ky; Stap: Dívka s devíti parukami; Whitton: 
Krásná Anna; Austen: Lady Susan; McLa-
in: Létala jsem za sluncem; Harasimová: 
Pouta z pavučin; Mawer: Provazochodky-
ně; Dvořáková: Sítě; Roberts: Tajuplná že-
na; Keleová-Vasilková: Touhy; Makis: Ty-
miánové dopisy; Carlson: Zahradník pana 
Darwina; Smith: Zlatý lev; Moriarty: Zami-
lovaná hypnotizérka; Franck: Zády k sobě; 
Patterson: Podezřelý č. 1
Naučná
Opravilová: Předškolní pedagogika; Gre-
gor: Šťastná to země; Vágnerová: Vývojová 
psychologie; Steinová: Evenzikaron - Paměť 
židovských náhrobních kamenů; Goryczko-
vá: Průvodce architekturou Telče; Sváček: 
Česká republika-UNESCO; Kondo: Zázrač-
ný úklid; Čepelková: Jídlo jako lék
Dětská
Russell: Deník mimoňky. Příběhy neoblí-
bené pařičky; Müller: Dobrodružství poní-
ka Robina; Finch: Hotel U zvířátek. Koči-
čí tajemství; Karhanová: Prázdniny kočky 
Lízy; Steffensmeier: Lízinka roznáší poštu; 
Niklíčková: Staré pověsti české pro malé 
čtenáře; Študlarová: Nákladní auta; Wen-
delken: Velké pátrání; Mlynowska: Sně-
hurka nesnědla otrávené jablko; Patterson: 
Lovci pokladů

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Zděněk Kalhous: Školní didaktika; Petr 
Klán: Čísla; Jan Němec: Dějiny světla; Ka-
rel Pacner: Osudové okamžiky Českoslo-
venska; Petr Ulrich: Slavné vily Královéhra-
deckého kraje; Jindřich Vybíral: Slavné vily 
Moravskoslezského kraje; Josef Bittermann: 
Velký český kuchařský lexikon; Václav Ve-
ber: Dějiny Rakouska; Harold V. Thurman: 
Oceánografie; Jan Pergler: Kraj Vysočina

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Rekordman Vondruška
Několikrát jsme o tom psali. O oblibě pra-
cí spisovatele Vlastimila Vondrušky. A to 
jak těch odborných, tak především beletris-
tických. Jeho telčští příznivci to potvrdili. 
Na jeho vystoupení v Knihovně Univerzitní-
ho centra v úterý 12. dubna jich přišlo 120! 
Určitě jedna z rekordních účastí na podobné 
akci v Telči za řadu let. Setkání s Vlastimilem 
Vondruškou pořádaly obě veřejné knihovny 
ve městě, městská a Univerzitního centra.

30. března zemřel v Říčanech u Prahy pan 
Ing. Jaroslav Samek CSc. Telčský rodák 
(1922) maturoval na zdejším gymnáziu 
v roce 1941. Poté vystudoval Lesnickou fa-
kultu Vysoké školy zemědělské v Brně. Ce-

lý profesní život pak 
pracoval ve Výzkum-
ném ústavu dřevař-
ském v Bratislavě. Ja-
ko uznávaný odborník 
působil v 60. a 70. le-
tech několik let v Ka-
nadě. V důchodovém 
věku se vrátil do Tel-

če, kde se po roce 1989 mimořádným způ-
sobem zapojil do veřejného života. Díky 
výborné znalosti angličtiny ji v devade-
sátých letech vyučoval na gymnáziu, pat-

řil k zakládajícím a později velmi aktivním 
členům klubu důchodců. Pro město, resp. 
městský úřad, byl v té době vždy ochotným 
překladatelem anglických textů a erudova-
ným průvodcem anglicky hovořících ná-
vštěv. Jeho vzpomínky na tragické období 
druhé světové války jsou nyní významným 
historickým dokumentem, který uchová-
vá US Holocaust Memorial Museum ja-
ko cenné svědectví pro budoucí generace. 
Ale hlavně. Setkání s panem inženýrem 
Samkem byla pro každého vždy obohacu-
jící díky jeho encyklopedickým vědomos-
tem. A pro generaci dnešních sedmdesátní-
ků a starší i připomínkou gastronomickou. 
Provázela je totiž vzpomínka na nezapome-
nutelnou vůni vyhlášených uzenin jeho ot-
ce v obchodě na náměstí.  Oldřich Zadražil 

Za Ing. Jaroslavem Samkem

Panský dvůr v květnu
3. května – 31. července
VÝSTAVA OBRAZŮ FRANTIŠKA PIT-
NERA
27. května
BENEFIČNÍ KONCERT DĚTI POMÁ-
HAJÍ DĚTEM od 19.00
28. května
BLEŠÍ TRH 9.00 - 12.00

Po více než ročním hodnotícím a schvalo-
vacím procesu získal koncem února Ústav 
teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, 
jehož součástí je telčské CET, mezinárodní 
evropský patent na víceosé zařízení pro pro-
vádění rentgenových měření a počítačové 
tomografie. Autory patentu jsou pracovníci 
laboratoře rentgenové a neutronové tomo-
grafie. Zařízení se používá zejména k vý-
zkumu vnitřní struktury historických před-
mětů a různých materiálů. „Nedávno jsme 
zde zkoumali například dvě gotické desko-
vé malby z poloviny 15. století ze sbírek Ná-
rodní galerie v Praze či lebky drobných hlo-
davců pro partnerský ústav Akademie věd,“ 

vysvětlil vedoucí laboratoře Michal Vopá-
lenský. Nový ředitel CET Jakub Novotný 
při této příležitosti stručně shrnul jeho aktivi-
ty v loňském roce: „Výzkumné týmy centra 
mají na svém kontě čtyři české patenty, něko-
lik památkových postupů a certifikovaných 
metodik a řadu funkčních a užitných vzorů. 
K tomu vydaly několik odborných knih a ce-
lou řadu dalších publikačních výstupů v od-
borných časopisech a na zahraničních kon-
ferencích.“ V roce 2015 využilo vybavení 
centra také na padesát studentů doktorských 
či magisterských programů a více než stovka 
výzkumníků z České republiky i zahraničí. 

Podle TZ

CET Telč získalo evropský patent
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Na Veteránskou revui (14.)

Na vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ 
v Knihovně Univerzitního centra koláží Ma-
rie Jacobsové (31.)

Na Dny otevřených dveří do hasičské stanice na Starém Městě (6. až 
8.). Snímek je z nácviku evakuace ze sklepních prostor 29. března.

Na roadshow na náměstí, která bude propagovat Mistrovství světa 
horských kol v Novém Městě na Moravě (18.)

Na Den matek (8.) a na soutěž mažoretek 
O střevíček z pohádkové Telče (29.) Na Folklor v máji s řemeslným trhem (21.) Na Den Domu dětí a mládeže (28.)

Květen zve
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Výzva a prosba

Dny českého teriéra
Klub chovatelů českých teriérů pořádá 
ve dnech 6. až 8. května v hotelu Antoň 
ve Slavatovské ulici 24. DNY ČESKÉHO 
TERIÉRA. Z bohatého programu připo-
mínáme v sobotu 7. května od 14 do 17 
hod. soutěže a memoriál J. Bierhanzla 
a v neděli 8. května výstavu psů od 9:30 
hod. Více na http://www.ceskyterier.cz

Hledáme potomky 
Josefa Krejčího
Prosím o kontakt na potomky pana Josefa 
Krejčího, který se narodil v Telči 3. března 
1843. Obuvnický mistr zde také zemřel 14. 
ledna 1927. Volejte na 774 584 841 nebo za-
nechte písemný vzkaz v IS na radnici. Pro 
historickou studii potřebujeme upřesnit je-
den jeho životní příběh.                      Děkuji.

Veteránská revue 
s omezením
Na jiném místě přinášíme program jedné 
z největších kulturních akcí roku, Veterán-
ské revue, kterou již po osmé pořádá Spolek 
telčských velocipedistů v sobotu 14. květ-
na. Na důležitou novinku upozorňuje za po-
řadatele Jiří Holubec: „Každým rokem při-
bývá počet vystavovatelů, proto jsme letos 
přistoupili k omezení počtu vystavovaných 
exponátů. Na náměstí vjedou pouze vozidla 
vyrobena do roku 1980.“ Současně připo-
mněl, že organizátoři zajistili prostřednic-
tvím místních podnikatelů bohaté občer-
stvení po celou dobu revue.

sobota 14. května
9:00 – 11:30 příjezd exponátů na náměstí • 
11:30 přivítání hostů, seznámení s progra-
mem • 12:00 – 13:30 hudební produkce • 
13:30 – 15:00 retro módní přehlídka, diva-
delní a taneční vystoupení, soutěž elegance 
• 15:00 vyhlášení výsledků soutěží • 15:30 
jízda elegance všech vozidel městem
Více zde: http://www.velocipedy-telc.cz/ve-
teranska-revue-2016/

Vivat Carolus Quartus 
ve Velké Lhotě
7. května od 19 hodin zazní v horním kos-
tele Evangelického tolerančního areálu kon-
certní hold císaři Karlu IV. Vystoupí Alfred 
Strejček a Štěpán Rak společně s místním 
sborem Festivia Chorus. Předprodej vstu-
penek na mimořádnou kulturní akci je také 
od 25. dubna v obchodě U Šeniglů na ná-
městí v Telči.

Kocour nás stále 
propaguje
Když jsme točili scény v Telči (pro film Až 
přijde kocour), měla jsem tu čest být v apart-
má s jeho dcerou Janou. On byl stmelovacím 
článkem celého štábu. A taky gurmán. Ně-
kdy všem i uvařil... Emília Vášáryová vzpo-
míná na Jana Wericha (a také na Telč) v TV 
pohoda č. 14.

O střevíček 
z pohádkové Telče 
Již tradiční soutěž mažoretek s nářadím 
baton netradičně v neděli 29. května na ná-
městí Zachariáše z Hradce uvítají domá-
cí mažoretky několik set svých soupeřek 
a kamarádek z celé republiky a Slovenska. 
Přestože termín přihlášek byl do 8. května, 
registrovala v době uzávěrky TL v polovi-
ně dubna vedoucí telčských mažoretek Re-
nata Křížková již 30 přihlášených skupin 
s 550 soutěžícími. Současně také prozra-
dila, že vedle obvyklé pohostinnosti budou 
pro všechny soutěžící připraveny tradič-
ní perníčky ve tvaru telčských domů pa-
ní Marie Tomášové. Diváci uvidí také tři 
domácí týmy - Poupátka, Růžičky a Růže. 
A také vloni úspěšnou soutěž MISS MA-
ŽORETKA TELČ. Ta ale letos nebude jen 
o pomyslné kráse, ale i o mažoretkovém 
umu a šikovnosti.
Co bohužel obětaví pořadatelé z řad rodičů 
telčských mažoretek nemohou ovlivnit, je 
přízeň počasí. Přejme jim, ale hlavně všem 
soutěžícím, aby je tentokrát nezklamalo. 

Podle zprávy Renaty Křížkové 

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se 
zajímavými fakty z historie města

Podzemí pod domy čp. 70 a 71 je vyhle-
dávaným cílem návštěvníků města. Vstup 
do něj je ze dvora ZUŠ. Prohlídka je mož-
ná po objednání v Informačním centru 
na radnici od pondělí do pátku - osobně, 
tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu
sobota, neděle - časy prohlídek – 10.00, 
11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod.

Prosba o pomoc

Tam u Královýho Hradce
Letos v létě uplyne 150 roků od tzv. prusko 
– rakouské války v roce 1866. Ta vyvrcholila 
dodnes známou bitvou 3. července u Hradce 
Králové. Vůbec se nejednalo o nějakou idylu, 
jak se po letech zdá při zpěvu písničky o ka-
nonýru Jabůrkovi. Střet půl milionu vojáků 
a hlavně: téměř šedesát tisíc mrtvých, z toho 
45 tisíc na „naší“, rakouské straně, jsou úda-
je, ze kterých dodnes mrazí. Jak se tato vál-
ka dotkla Telče, kolik v ní bojovalo našich 
předků? Obracíme se na čtenářskou obec TL 
s prosbou o poskytnutí vzpomínek z rodin-
ných archivů pro zpracování materiálu, který 
zatím na toto téma nebyl publikován. Pište 
na tl@telc.eu, volejte na 774 584 841 nebo 
můžete nechat písemný vzkaz v Informač-
ním středisku na radnici.              O. Zadražil

Zubní pohotovost
Zubní pohotovost v působnosti Nemocni-
ce Jihlava v ambulancích jednotlivých lé-
kařů v pondělí až v pátek od 15:00 do 19:00 
hodin, v sobotu, neděli a ve svátek od 8:00 
do 12:00 hodin. Informace na https://www.
nemji.cz a na tlf. 567 157 211. V Dačicích 
o víkendech a svátcích od 8 do 10 hodin 
v ordinacích tamních stomatologů. Infor-
mace na http://www.nemdac.cz

Nezaměstnanost v březnu
ČR
březen 6,1% (únor 6,3%)
Kraj Vysočina
březen 6,0% (únor 6,4%)
Správní obvod Telče
březen 6,6% (únor 7,7%)
Telč
březen 6,7% (únor 7,4%)
Obce pod 5% hranicí na konci roku:
Doupě, Knínice, Markvartice, Mysletice, 
Panské Dubenky, Rozseč, Sedlatice, Stra-
choňovice, Urbanov, Zvolenovice.
Obce nad 15% hranicí:
Zadní Vydří (16,1%)      Zdroj: Statistiky ÚP
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Hasičské zprávy
V minulém měsíci jednotka Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina ze sta-
nice Telč zasahovala u jedenácti událostí. 
Při dopravní nehodě 23. března ve Staré 
Říši, kdy bylo záchrannou službou ošetře-
no pět zraněných osob a 14. dubna na sil-
nici z Telče na Dačice po střetu osobního 
automobilu s autobusem. Řidič automo-
bilu byl převezen leteckou záchrannou 
službou do nemocnice, řidič autobusu 
tam putoval sanitním vozem. Ke zraně-
ní cestujících v autobusu nedošlo. Dále 
jednotka zasahovala u požáru v Kostelní 
Myslové (11. dubna) a v Nové Říši při po-
dezření na požár. Zbývající zásahy byly 
technické pomoci.

Podle zprávy npor. Mgr. Jiřího Fišary, 
velitele stanice Telč

Hasiči připravují
HZS Kraje Vysočina zve na dny otevřených 
dveří 6. až 8. května. V uvedených dnech 
budou veřejnosti otevřeny od 8 do 17 hodin 
všechny stanice v Kraji Vysočina. Informa-
ce na www.hzscr.cz/vysocina.

Studentky GOB a SOŠ 
psaly nejrychleji
Skvělé výsledky dosáhly žákyně GOB 
a SOŠ na krajské soutěži v grafických 
předmětech, která se konala 22. břez-
na na Obchodní akademii v Jihlavě. TL 
o tom informoval Ing. Ladislav Novák: 
„V nejvíce obsazené kategorii - psaní 
na klávesnici (10minutový opis) obsadi-
ly první dvě místa naše žákyně. Tereza 
Kupcová (2. A) výkonem 4027 čistých 
úhozů za 10 minut zvítězila a Natálie 
Dvořáková (sexta) s odstupem pouhých 
6 úhozů skončila druhá. Přitom mnoho 
nechybělo, aby dívky obsadily všechny 
medailové pozice. Magdalena Suchá (4. 
AS) byla totiž čtvrtá. Úspěšná byla pro 
nás i další disciplína - korektura textu. 
S velkou převahou v ní zvítězila opět Te-
reza Kupcová.“                             Podle TZ

CESTA DO ORIENTU 
Výstava prací žáků a studentů ZUŠ Telč 
výtvarného oboru Alice Grünwaldové. 
Vernisáž 31. května v 17 hodin v pro-
storách Knihovny Univerzitního centra 
Telč, /jezuitská kolej/. Vchod z Kyptova 
náměstí.

V den uzávěrky TL, v pátek 15. dubna, 
proběhl v Centru Excelence Telč Den ote-
vřených dveří. Areál vědeckého pracoviš-
tě, jediného toho druhu na Vysočině, si 
přišlo prohlédnout více než 600 návštěv-
níků. Většina kladně hodnotila, že se ne-
jednalo jen o prohlídku nových objektů 
v Batelovské ulici, ale že pracovníci centra 
připravili ukázky činností řady laboratoří 
a trpělivě odpovídali na četné dotazy zvě-
davých návštěvníků. Mezi nimi byl i re-
daktor MfDnes Jaroslav Paclík, který ještě 

v pátek vydal na iDnes zajímavou repor-
táž s názvem Vědci v Telči poručili vět-
ru i dešti a pocuchali účesy návštěvní-
kům. Bezprostředně po skončení Dne ho 
pro TL okomentoval ředitel Jakub Novot-
ný: „Počet zájemců o návštěvu mě příjem-
ně překvapil. Dopoledne k nám zavítaly 
zejména školy, odpoledne pak často celé 
rodiny. A samozřejmě nejvíce mě těší, že 
většina návštěvníků velmi pozitivně hodno-
tila možnost podívat se k nám a seznámit 
se s naší činností.“                                 /z/

600 návštěvníků v CET!
Den otevřených dveří Centra Excelence Telč

Sergii Kuznetsov, vedoucí laboratoře větrného a klimatického tunelu, celý den trpělivě vy-
světloval stovkám návštěvníků jeho funkce.                                                        Foto: Jaroslav Buzek

Tip ze zámku. 
Pro nevěsty
Na druhém prohlídkovém okruhu zám-
ku si mohou především budoucí nevěsty 
prohlédnout nově zrestaurované svatební 
šaty. Pochází z depozitáře Podstatských 
Liechtensteinů. Podle restaurátorky Rad-
ky Kalabisové představují módu období 
turnýry z druhé poloviny 19. století. Je-
jím základem byl těsně stažený korzet 
a vycpávka  – turnýra (honzík), která se 
přivazovala vzadu v pase.
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110 roků
11. května 1906 se v Citonicích u Znojma 
narodil Antonín Caha (+ 25. 2. 1978, Telč). 
Od třicátých let minulého století byl mimo-
řádnou osobností telčského kulturního živo-
ta. Byl členem pěveckého sboru Smetana, 
ochotnických spolků a Klubu českých turis-
tů. Ve spolcích nejen aktivně působil, ale ta-
ké zajišťoval na profesionální úrovni jejich 
organizační a technické záležitosti. 

80 roků
9. května 1936 zemřel v Uherském Hradiš-
ti Stanislav Lolek (* 13. 11.1883, Palonín 
u Šumperku). Významný český malíř, žák 
Julia Mařáka na pražské AVU je také auto-
rem několika obrazů z Telčska. Nejznáměj-
ší je velký olej Trh v moravském městečku 
z roku 1911, který je v majetku města.

60 roků
8. května 1956 zemřel v Telči Jaroslav Za-
pletal st. (* 7. října 1884, Pěnčice u Pře-
rova). Absolvent Univerzity Karlovy byl 
od roku 1921 profesorem češtiny a němči-
ny na telčské reálce, poté ředitelem reál-
ky v Kroměříži. V letech 1946 až 1956 byl 
městským kronikářem.
Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telč- 
ska, Muzejní spolek a Telčské listy 1996

Připomínáme siVzpomínáme na 20. století

JIŘÍK, TELČ, JAS, LEGIONÁŘ. Divná skupina podstatných jmen? Pro pamětníky ne. 
Jména kluzáků telčské odbočky Masarykovy letecké ligy, které byly 28. října 1937 za vel-
ké účasti obyvatel města, v čele s iniciátorem a mecenášem místní MLL Josefem Říhou, 
pokřtěny na náměstí. Příště: Jak se letadla na náměstí dostala. Za poskytnutí snímku děku-
jeme čtenářce paní Vilemíně Malé.

POZDRAV DO WILSONOVA MĚSTA. 
Z mnoha hledisek unikátní je pohlednice 
v exponátu Bohuslava Makovičky Histo-
rie poštovnictví jihozápadní Moravy 1918 
– 1945. Na poště v Telči byla podána 20. 
ledna 1919. Nové republice nebyly ješ-
tě ani tři měsíce. Odesilatel ji ofrankoval 
20h rakousko – uherskou poštovní znám-
kou s posledním císařem Karlem. Proto-
že poštovné bylo jen 10h (!), dovoloval 
poštovní předpis do konce února 1919 ji 
nejen použít, ale dokonce přepůlit. Pohled-
nice byla adresována do Wilsonova Měs-
ta! Že nevíte, kde leží? Úředník na telčské 
poště to věděl a zásilku přijal k přepravě. 
Republika v té době stále ještě hledala ná-
zev pro hlavní město Slovenska Prešpurk. 

Jedním z vážně míněných bylo, a expo-
nát B. Makovičky to dokazuje, Wilsono-
vo Město. Nakonec vše bylo jinak. Za mě-
síc (6. března 1919) jsme měli Bratislavu. 
Samostatný příběh by si zasloužil také ad-
resát pohlednice por. Bohumil Kopal. Ro-
dák z Řásné (4. 3. 1892) maturoval v roce 
1909 na telčské reálce. V I. světové válce 
bojoval na italské frontě, kde v roce 1916 
padl u Piumiza do zajetí. V březnu 1918 
vstoupil v Itálii do československých le-
gií. Po válce zůstal v armádě. Ve 30. le-
tech působil jako velitel náhradního prapo-
ru známého jihlavského 31. pěšího pluku 
„Arco“, který navazoval na tradici legio-
nářského 31. pěšího pluku. Právě toho byl 
B. Kopal v Itálii příslušníkem.               /z/ 

Kolik nás je
Na konci roku 2015 žilo v Telči 5423 
obyvatel, z toho 81 v jediné místní části, 
ve Studnicích. Přistěhovalo se 73 nových 
obyvatel a 99 se jich odstěhovalo. Narodi-
lo se 56 dětí, 80 obyvatel zemřelo. Počet 
narozených dětí je na úrovni předchozích 
let (v roce 2014 48), počet úmrtí je nejvyš-
ší od roku 2004. Neradostná statistika vy-
povídá o tom, že proti předchozímu roku 
se počet obyvatel města snížil o padesát.

Známky B. Makovičky 
reprezentují Telč
Na velké Česko – slovenské filatelis-
tické výstavě, která se bude konat od 2. 
do 6. června ve Žďáru nad Sázavou, bu-
de mít zastoupení i Telč. Díky dvěma ex-
ponátům předsedy zdejšího klubu filate-
listů Bohuslava Makovičky. V náročném 
výběru pořadatelů uspěly hned dva jeho 
exponáty, Poštovní historie jihozápadní 
Moravy 1664 - 1918, a zcela nový, kte-
rý bude mít na žďárské výstavě premiéru, 
Historie poštovnictví jihozápadní Mora-
vy 1918 – 1945. 
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Novoříšský klášter nemusíme asi dlouze představovat. Je to 
místo s hlubokou historií a pestrým duchovním životem. Zná-
me ale jeho hlavního představitele? Opatem premonstrátského 
kláštera v Nové Říši je Marian Rudolf Kosík, který pochází ze 
Šaratic, ale k Vysočině a místu, kde nyní působí, má velmi blíz-
ko. Jeho duchovní cestu a poslání nyní chceme přiblížit v tom-
to rozhovoru.
Kdy ve Vás uzrálo rozhodnutí stát se duchovním a vydat se 
na tuto cestu?
Už v dětství jsem o kněžském povolání slyšel a i o něm uva-
žoval. Také bylo období, kdy jsem na něj nemyslel a hledal ji-
nou cestu. Vážněji jsem se začal rozhodovat v době maturity, 
kdy jsem také jednal s mým předchůdcem panem opatem (po-
zn. red.: Augustin Antonín Machalka). A poslední rozhodný 
krok bylo podání přihlášky na Cyrilometodějskou bohoslo-
veckou fakultu v Litoměřicích prostřednictvím Brněnského 
biskupství.
Kde jste všude pů-
sobil, než jste se do-
stal do novoříšské-
ho kláštera?
První moje působiš-
tě bylo kaplanské 
místo ve Žďáře nad 
Sázavou u sv. Proko-
pa. Jako farář jsem 
působil na více mís-
tech. Např. v Batelo-
vě, Panských Duben-
kách, v Žarošovicích 
a v Brně-Židenicích. 
Jako opat zde v No-
vé Říši od roku 1999 
a také jsem působil 
jako farář ve Staré 
Říši a nyní v Kraso-
nicích. Všude jsem 
byl rád.
Jak moc Vám nová 
funkce změnila život?
Po létech kněžského 
života jsem byl za-
se na začátku, kdy 
jsem se učil pozná-
vat službu opata. Ale chápu ji jako službu bratřím a všem po-
třebným. A tak se snažím mít v srdci všechny farnosti, které 
k nám patří, a o všechny se spravedlivě starat. 

Klášter je ohniskem náboženství, kultury a vzdělávání 
Jaký máte vztah k Nové Říši?
Už v dětství jsem slyšel o Staré Říši ve spojení s působením mé-
ho strýce P. Kaloudy, který tam byl farářem. A později jsem po-
znal, že nejen on, ale ještě další dva moji rodáci, kněží, se dali 
do služeb novoříšského kláštera. A tak jsem je chtěl následovat, 
i když byla totalita a klášter zavřený. Udržoval jsem kontakt 
s panem opatem Augustinem Machalkou, provizorem Ludolfem 
a s převorem Heřmanem z Teplé, který patřil do novoříšské ko-
munity, a s dalšími. Ale nakonec se stalo skutečností, že nám 
klášter vrátili, a já jsem zde. Je to věc i mého srdce.
Proč jste vstoupil právě do řeholního společenství premon-
strátů, čím Vás řád zaujal?
Po dlouhá staletí působili v mém rodišti kněží premonstráti ze 
Zábrdovic. To mě vedlo k poznávání historie a činnosti řádu, 
který mě zaujal svoji spiritualitou a posláním. A tak při rozho-
dování jsem měl jasno, do kterého kláštera vstoupit. Do toho, 
který je živým pokračováním staroslavných Zábrdovic. A tím je 
klášter v Nové Říši. 
Říkáte, že Vás řád oslovil svou spiritualitou a posláním – ja-
ké je hlavní duchovní poslání řádu?
Říká se mu premonstrátské patero: šířit úctu k Pánu Ježíši 
v Nejsvětější svátosti, k Matce Boží; slavit slavnostně liturgii; 
být zde pro druhé, a to je apoštolát a život v odříkání, což je ka-
jícnost. Heslem řádu je „Být připraven ke každému dobrému 
dílu“. O tom svědčí třeba vybudování Domu sv. Alžběty v čás-
ti klášterních budov v Nové Říši (pozn. red.: dům s pečovatel-
skou službou).

Jaký má význam funkce opata obecně pro klášter?
Opat znamená otec. A tím má opat být pro společenství bratří 
v klášteře. Opat a převor jsou těmi, kteří svorně usilují o rodin-
ný duch uvnitř kláštera, aby se bratři skutečně cítili v klášteře 
doma a všichni pracovali společně na díle svého poslání. Opat 
také klášter reprezentuje navenek.
Ve funkci jste již 17 let. Jaké jsou radosti, ale i starosti novo-
říšského opata? Jaké máte další plány do budoucna?
K plánům bych řekl přísloví: „Člověk míní, Pán Bůh mění.“ 
Dostali jsme navrácenou část klášterního majetku. Nyní jde 
o to, abychom byli dobrými hospodáři a přitom nezapomínali 
na hlavní poslání: být zde pro druhé a sloužit Nejvyššímu. A to 
je starost i radost.                                    (pokračování na str. 12)

Lidé mikroregionu

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 5/2016          List MAS Telčsko (62)

Foto: Anna Hamrlová

Marian Rudolf Kosík OPraem. (*1951) římskokatolický du-
chovní, opat premonstrátského kláštera v Nové Říši od roku 
1999. Pochází ze Šaratic. Na kněze studoval v kněžském seminá-
ři v Litoměřicích. Vysvěcen byl 26. června 1983 v Brně.

Premonstráti – (řád premonstrátských řeholníků, norbertini, 
zkratka OPraem) jsou duchovní řád řeholních kanovníků (tedy 
nikoli mnišský řád). Mezi hlavní zásady jejich řehole patřil aske-
tický život (ovšem ne tak přísný jako u cisterciáků), konání kněž-
ských povinnosti mezi věřícími (kázání, zpovídání), charita, roz-
víjení vzdělávání a vědy. 
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Cyklojízda Geoparkem 
Vysočina
Na další cyklojízdu, která se letos usku-
teční 9. - 10. června, vás opět zve Mikro-
region Telčsko a MAS Telčsko. 
Tentokrát pojedeme po krásách Geoparku 
Vysočina. Již teď se můžete hlásit na: ma@
telcsko.cz nebo na tel. 778 412 690. Bliž-
ší informace také najdete na: www.telcsko.
cz/mas nebo na uvedeném telefonu.

Klášter je...
Dokončení z předchozí strany.

Premonstráti, jestli se nemýlím, nejsou 
mniši, ale řeholní kanovníci. Kolik ře-
holníků je zde v klášteře a jak probíhá 
takový klášterní život?
Ano, název řeholní kanovníci pochází ze 
skutečnosti, že žijí společně podle pravi-
del od sv. Augustina a denně se scházejí 
ke společným chórovým modlitbám. V na-
šem klášteře je nás pět kněží, jeden jáhen 
čekatel kněžství, jeden klerik s časnými 
sliby a dva kandidáti. Náplň denní činnos-
ti je podle hesla Modli se a pracuj. Třikrát 
denně se scházíme ke společné modlit-
bě, k jídlu i povídání u společného stolu. 
Pracujeme fyzicky nebo konáme přípravu 
na bohoslužby, promluvy a podobně.
Osud novoříšského kláštera byl pohnu-
tý – přibližte nám prosím trochu jeho 
historii.
Každé století přineslo klášteru své rados-
ti a trápení. Od pustošení kláštera husity, 
přes požáry do odchodu sester. Ale nej-
těžší bylo pro klášter 20. století. Za druhé 
světové války bylo devět řeholníků poslá-
no do Osvětimi a tam jich pět zahynulo. 
Za totality byl klášter obsazen a zakázán 
řeholní život. Mnozí bratři byli postave-
ní před soud za jejich kněžskou činnost 
a opat A. Machalka byl odsouzen k dlou-
hému trestu.
Co by podle Vás měl klášter přinášet 
svému okolí? A jak vidíte přístup sou-
časného člověka k duchovnu?
Klášter byl vždy ohniskem náboženské-
ho života, stejně i kulturního a vzdělává-
ní. A tím by měl zůstat i dnes. Člověk je 
bytost náboženská. Potřebuje Boha. Sou-
časný člověk duchovno hledá. Slyšel však 
v minulosti o církvi jen špatné věci, a pro-
to hledá často nesprávným směrem. Ně-
kdy i v okultismu a magii. Jenže tudy cesta 
nevede. I to je poslání kláštera. Ukazovat 
správný směr, aby člověk našel sám sebe, 
svoji důstojnost, naplnění svého života dob-
rem, a tak našel i Boha.      Magda Pojerová

Přijímací řízení do ZUŠ
Ředitelství Základní umělecké školy v Tel-
či vypisuje termíny přijímacího řízení pro 
školní rok 2016/2017
Výtvarný obor: v pondělí 30. května 
a v pondělí 6. června 13:00 - 17:00
Místo konání je učebna VO ZUŠ v 1. po-
schodí.
Hudební obor: ve středu 25. května 
a v pondělí 30. května 13:00 - 17:00
Místo konání označená učebna HO ZUŠ 
v 1. poschodí.
Požadavky: - pro výtvarný obor není 
nutné se zvlášť připravovat, pomůcky po-
skytne škola, půjde o kresbu
- pro hudební obor doporučujeme si při-
pravit jednoduchou lidovou píseň (např. 
Pod naším okýnkem, Kočka leze dírou, 
Kočka leze dolů, Pec nám spadla, Ovčáci 
...). Dále se zkouší smysl pro výšku tónů - 
zazpívat předehraný tón a smysl pro rytmus 
- zopakovat předvedený rytmický motiv.
Další informace na tel. č. 567 243 533, 
e-mail: info@zustelc, www.zustelc.cz

Roštejnský hodokvas
Od 13 hodin 7. května bude hrad Roštejn 
hostit opět tradiční hodokvas v režii Spole-
čenstva meče a ohně Novus Origo z Polné. 
V odpoledním programu se představí šer-
mířské skupiny, tanečníci a vystoupí jih-
lavská skupina Metanoon. Malí návštěvní-
ci se budou moci projet na koních a otevře 
se jim miniškolička práskání bičem česko-
budějovické skupiny Keltoviny. Samozřej-
mě nebudou chybět ani dobroty nad ohněm 
„v kotli připravené“. Se svojí dobovou ku-
chyní přijede Skupina dobového života Pl-
ný břuch. Na hradě a v podhradí najdou 
návštěvníci tržiště, na nádvoří otevře svůj 
tajemný krámek s drahými kameny kar-
tářka Gerda Odehnalová. I letošní výtěžek 
z hodokvasu věnuje skupina Novus Origo 
organizaci Debra ČR, která pomáhá lidem 
s onemocněním motýlích křídel.   Podle TZ

O Štamberského krále
Mistrovství Kraje Vysočina v XC horských 
kol 8. května ve Lhotce
Více na www.eurofoam-sport.cz

Mikroregionální střípky

Hodice
27. 5. V. Setkání seniorů 
Pořádá: Klub seniorů
Třeštice
15. 5. XI. vycházkový pochod na Javoři-
ci. Start v 9.00 hod. od hasičské zbrojnice

Do 3. ročníku amatérského závodu dračích lodí na Štěpnickém rybníku, který se bude ko-
nat 30. července, se mohou hlásit týmy z celé ČR. Přihlášky si můžete stáhnout na: http://
www.dragonboard.cz/draci_v_telci2016.php a posílat je na mas@telcsko.cz. Bližší infor-
mace najdete na: www.telcsko.cz/mas nebo na tel.: 778 412 690.

Přihlášky na Dračí lodě 2016

Foto: Lenka Pokorná
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• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného ná-
bytku i starožitného. Zhotovení krycích plachet z PVC, přívěs-
né vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

• Koupíme pole, louky, pastviny od 2 ha, les i s pozemkem. Platba 
v hotovosti. Telefon: 739 641 944

• Koupím obrazy českých malířů, staré mince a bankovky, vojenské 
a myslivecké předměty, šavle, tesáky, helmy, odznaky, uniformy 
a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré věci – hodiny, sklo, ná-
bytek... Tel: 722 777 672. 

• Koupím staré peřiny a nedrané peří. Tel. 721 469 234. 
• Městys Nová Říše nabízí uvolněný jednopokojový byt v domě 

s pečovatelskou službou v Nové Říši, určený pro potřebné senio-
ry nebo zdravotně znevýhodněné občany. Zájemci volejte na tel. 
č.: 736 523 642.

• Rodina hledá ke koupi dům v Telči nebo blízkém okolí, tel. 
724024449.

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Učebna na Myslibořské ulici 
v Telči, výuka a výcvik na osobní automobil. Více info na www.
autoskolaekol.wz.cz, tel. 607 185 517.

Malý oznamovatel

• Hledáme ÚDRŽBÁŘE – pro celkovou údržbu areálu firmy (tj. 
sanita, vodo, topo, stavební, možné i elektro) v Českém Rudol-
ci. NERKON s.r.o., e-mail: sekretariat02@nerkon.cz, mobil: 
+420 702 164 860

• Hledáme zaměstnance do areálu v Českém Rudolci na pozi-
ci PROJEKTANT/KONSTRUKTÉR, samostatný projektant 
na HPP – projekce mycích linek pro strojírenský a potravinář-
ský průmysl,  projekční a konstrukční činnost při výrobě mycích 
linek, tvorba projekčních podkladů, dispozičních výkresů, 3D 
modelů atd., vedení projektů, hlídání termínů. NERKON s.r.o., 
Ing. Jiří Burda, e-mail: burda@nerkon.cz

• Pronajmu v novostavbě v Telči menší byt – 1+1 SKK+KSWC. 
Přízemí. Sam. vchod. Volejte: 724792113
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V DpS pomáhají bazální 
stimulací
Již druhým rokem pomáhá klientům v tel-
čském Domově pro seniory na Starém 
Městě bazální stimulace. Podle ředitelky 
Mariky Krejčí ji v současné době uplat-
ňují všichni pracovníci přímé péče do-
mova. Asi pro většinu čtenářů je nutné 
následující vysvětlení této ošetřovatelské 
metody. Marika Krejčí bazální stimulaci 
popisuje takto: „jejím principem je pod-
pořit vědomí klienta pomocí vjemů a po-
citů, které byly běžnou součástí jeho do-
savadního života. Ošetřující personál se 
snaží trpělivou komunikací a třeba i do-
teky o to, aby klienti lépe vnímali okolní 
svět. Používá proto např. příjemné mate-
riály na dotek a bylinné oleje.“ Naším cí-
lem a odměnou je usměvavý a spokoje-
ný klient, uvedla na závěr Marika Krejčí.

Obchůdek Sdílení má 
své dárce
Obecně prospěšnou společnost Sdíle-
ní mohou lidé podpořit různými způso-
by. Někdo věnuje peníze, někdo svůj čas. 
Jsme vděčni všem, kteří do našeho ob-
chůdku Na Můstku darují své rukoděl-
né výrobky. Mezi naše největší dárce pa-
tří paní Miroslava Nechvátalová z Telče. 

Pravidelně nám daruje háčkované drob-
nosti - zvonečky, motýlky atd. Sama ří-
ká: „Zalíbila se mi tato forma pomoci. 
Zabavím se v dlouhých chvílích doma 
a moje práce má užitek pro dobrou věc, 
kterou činnost Sdílení je.“ Rádi bychom 
touto cestou poděkovali i našim dalším 
dárcům: paní Janě Šabatkové, Daně Pi-
janové, Jaroslavě Hezinové, Anně Vond-
rákové, Marii Hanušové, Haně Mironiu-
kové, Jitce Běhanové, Sabině Hütterové, 
Vlastě Přibylové, Marii Tomášové, Len-
ce Seidlové, slečnám Monice a Ivetě Sto-
laříkovým, pánům Jaroslavu Horáčkovi 
a Robertu Wisingerovi a dalším.

Jana Bělíková, Sdílení, o.p.s.

Festival Světového týdne 
respektu k porodu
Od 18. do 20. května se v telčské  orlov-
ně uskuteční festival Světového týdne 
respektu k porodu. O jeho pořádání in-
formovala TL za organizátory Lucie Vá-
chová. Třídenní akci zahájí ve středu pro-
mítání filmu Možnost volby. Ve čtvrtek 
a v pátek jsou na programu témata věnova-
ná nejen těhotenství, porodu a péči o dítě, 
ale také lesním mateřským školám či hle-
dání odpovědi na praktickou otázku: prát, 
či neprát plenky. „Na přednášku, jak mů-
žeme u dětí podporovat motivaci k učení, 
chceme pozvat nejen rodiče, ale také pe-
dagogy,“ zdůraznila Lucie Váchová. Více 
o festivalu na plakátech.               Podle TZ

Zahradní slavnost 
ZŠ Hradecká
Spolek rodičů ZŠ v Hradecké ulici zve 
děti, rodiče a učitele na 2. zahradní slav-
nost na zahradě školy v pátek 27. květ-
na od 16 hodin. Pořadatelé zvou i budou-
cí prvňáčky a veřejnost. Připraveny jsou 
tvořivé dílny, jízda na ponících, sportov-
ní aktivity a také opékání buřtů. Podle TZ

Jarmark s hádankou
Vice než 150 účastníků Velikonoční-
ho jarmarku Sdílení si zkusilo odpovědět 
na otázku, kolik kilometrů ročně najezdí 
pečovatelky Sdílení za klienty. Překvapivě 
nejblíže správnému údaji, 93 845km, byl 
pan Belan z dalekých Teplic.

Telčská o.p.s. Sdílení, která poskytuje do-
mácí hospicovou péči, dostala nový vůz 
v rámci programu „Toyota pomáhá“. Může 
tak pomoci více pacientům. „Naše služby 
jsou dostupné nepřetržitě 24 hodin denně 7 
dní v týdnu a nový vůz nám velmi pomů-
že,“ vysvětlila pořízení dalšího automobi-
lu Michaela Čeřovská, ředitelka Sdílení, 
a dodala, „budou ho využívat zdravot-
ní sestry a lékaři na svých cestách za na-
šimi klienty.“ „Když jsme vybírali, komu 
z oslovených sdružení pomůžeme, tak Sdí-

Sdílení má novou Toyotu
lení bylo jasnou volbou,“ prozradil Martin 
Peleška, ředitel českého zastoupení Toyo-
ty, a poznamenal, „jeho činnost je důleži-
tá a dává lidem naději i ve chvílích, kdy 
se hledá jen těžko. Přejeme lékařům a se-
strám, aby vždy dojeli do cíle.“ Nová Toy-
ota PROACE je středně velký lehký užit-
kový vůz. Kromě přepravy zdravotního 
personálu bude jeho úkolem i přeprava po-
můcek, jakými jsou například polohovací 
lůžka atd., které Sdílení půjčuje.

Dana Nováková, Sdílení, o.p.s.

Ředitel českého zastoupení Toyoty Martin Peleška předává ředitelce Sdílení Michaele Če-
řovské a vedoucí zdravotní sestře Anně Svobodové klíče od nového vozu.  Foto: Archiv Toyota.cz
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Jan Doležal a Martin Šmach pro TL

V Mugellu s Kubicou
Pryč se stereotypem! I tak lze charakterizo-
vat úvod letošní sezóny automobilového zá-
vodníka Martina Prokopa. Tři soutěžní star-
ty a pokaždé v jiné disciplíně! Leden Rally 
Dakar, únor závod mistrovství světa WRC 
v Mexiku, březen 12hodinový okruhový zá-
vod v italském Mugellu.
Poprvé jsme si vyzkoušeli okruhový závod 
s atmosférou a nasazením v boxech jako při 
Formuli 1. A ještě k tomu v těsné blízkos-
ti Roberta Kubici, jejího bývalého jezdce. 
Ale postupně. Start ve vytrvalostním okru-
hovém závodě 24h Series byla další letoš-
ní výzva pro našeho šéfa Martina Prokopa. 
Stejně jako pro nás, mechaniky. Po Toyo-
tě Hilux na Dakaru a Fordu Fiesta ve WRC 
jsme se starali o Mercedes SLS GT 3. V sa-
motném závodě se jezdci musí po dvou ho-
dinách střídat. Vedle Martina jsme tak měli 
druhého „šéfa“, ze světa F1 známého Poláka 
Roberta Kubicu. 44. místo celkově a desáté 
v naší kategorii nevypadají na mimořádný 
úspěch. Ale jak Martin Prokop, tak odborní-
ci, je hodnotí při prvním startu velmi dobře. 
I při množství nových pracovních povin-
ností jsme si i tentokrát vzpomněli na Telč. 
Okruh Mugello leží v blízkosti starobylého 
města Scarperia, které je přibližně velké jako 
Telč. Jsou si podobná množstvím památek, 
velkým golfovým areálem, jen ten moderní 
uzavřený okruh, na kterém se jezdí převážně 
Moto GP, nám chybí. Ale třeba... Ve Scarpe-
rii se také kdysi jezdil městský okruh, stejně 
jako v Telči Mezi dvěma branami.

Červen také s Indiany
Celostátní sraz motocyklů Indian a jejich 
příznivců pod názvem All Indians Wee-
kend Telč připravuje na 10. až 12. června 
Indian Motocycle Clubu CZ. Blíže o zají-
mavé události v příštím vydání TL. Již teď 
ale můžeme prozradit, že v programu se-
tkání je také zastávka na tradiční pěnový 
zákusek Indián v cukrárně jedné restaura-
ce. Historie jedněch z prvních sériově vy-
ráběných motocyklů se začala psát na po-
čátku 20. století v americkém Springfieldu.

Letadla nad Telčskem
Povídání Miroslava Brychty, kterému se le-
tectví stalo koníčkem. Ve čtvrtek 19. květ-
na v 17 hodin v obřadní síni radnice pořá-
dá Muzeum Telč a Muzejní spolek v Telči.

Připravuje se:

V březnu nám výstava k historii ochot-
nického divadla v Telči připomněla časy, 
kdy nadšení amatéři pravidelně podléhali 
kouzlu Thálie. Na jevišti i v hledišti. Moh-
li jsme si prohlédnout plakáty, fotky a ji-
né dokumenty svědčící o bohaté tradici 
ochotnických představení v našem městě. 
Líbila se mi i ukázka z někdejší hry a sr-
dečná beseda bývalých ochotníků po ver-
nisáži. V minulém čísle TL připomněl náš 
starosta, že tradice divadla v Telči se díky 
některým mladším zanícencům zase obno-
vuje. A to je moc dobře.
Mezitím jsem získal s divadlem i osobní 
zkušenost. Někdy začátkem letošního ro-
ku za mnou přišli kamarádi z Urbanova, 

kde jsem téměř čtvrtstoletí žil, se záměrem 
nastudovat a uvést v sále místního starého 
hostince cimrmanovskou hru Záskok a na-
bídli mi roli. Trochu jsem se bál a více tě-
šil. Potvrdilo se obojí. Učení role a zkouše-
ní bylo náročné, ale nakonec to stálo za to. 
Už vlastní zájem o rezervaci lístků mnoho-
násobně převážil naše možnosti a kapaci-
tu sálu. Publikum na všech třech vyproda-
ných představeních bylo skvělé, reagovalo 
při hře i po ní spontánně a velmi přejícně. 
Krásné malované kulisy Hynka Vohosky 
i celá atmosféra přeplněného sálu s patinou 
to znamenitě dotvářely. Bylo velmi příjem-
né vidět usměvavé potěšené tváře všech di-
váků, kteří přijeli zblízka i zdaleka.

Divadlo zase žije – v Telči i v Urbanově
Sloupek nejen pro muže píše Jan Kaleta alias Zachariáš z Hradce

Cimrmanovskou hru Záskok viděl v Urbanově třikrát beznadějně vyprodaný sál. Mezi diváky 
byli i telčský starosta Roman Fabeš a senátor Miloš Vystrčil.                    Foto: Marcela Stallerová

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.

Téma na květen: Tvůj klub
,,Nechceme bejt nudný“ MÍSTO PRO 
TVŮJ PROGRAM. Přijď a zorganizuj si 
zábavu pro sebe a kamarády. Čas a prostor 
je ti k dispozici.
,,Nechceme bejt trapný“. ANKETA - Jak 
si představuješ volnočasovou a preventiv-

ní činnost klubu? Jak ti můžeme pomoci? 
Co pro tebe můžeme udělat?
13. 5. Den otevřených dveří pro veřej-
nost
14. 00 - 16.00 Program Jiná kultura, sub-
kultury aneb Punk, hiphop aj. v hudbě, 
účesech, oblékání
16.00 - 18.00 Hudební a taneční mejdan – 
ukázka práce živého Dj, který hudbu neje-
nom pouští, ale i tvoří. Který hudbou žije.

ZASTÁVka Telč



str. 16 TL 5/2016

Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 3. do 18. 4. 2016.

Houpačka pokračuje

Průměrná teplota:   3,3°C
Průměrný tlak:  1015,6 hPa
Srážky:    8,2 mm
Maximální teplota:   21,3°C, 31. 3. 
   v 15,55 hod.
Minimální teplota:   -2,8°C, 18. 3. 
   v 6,35 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  46,3 km/h, 29. 3.

Panorama z Telče
Panorama z Telče opět zahájila vysílání. 
Sledujte denně vysílání na ČT do 31. 10.

Březen v číslech

Třídící boom stále pokračuje a my jsme 
za to velice rádi. V měsíci březnu jsme se 
snažili doznačit QR kódy všechny zby-
lé nádoby na směsný komunální odpad. 
A ještě do poloviny dubna naši zaměst-
nanci k nádobám bez kódů umisťovali 
leták s informací, kde si je mají vyzved-
nout. Od května již totiž nebude vyveze-
na ani jedna popelnice bez QR kódu. Po-
čátkem dubna byly uzavřeny také poslední 
smlouvy na žluté nádoby na plasty zdarma 
pro občany Telče. Modrých nádob na pa-
pír je však stále dost a žádat o ně lze na-

Jak pokračujeme v odpadech? 
dále na www.odpady.telc.eu. Byli jsme ta-
ké nuceni zrušit smlouvy několika občanů, 
kteří dlouhodobě nereagovali na výzvy 
k vyzvednutí nádob. Jsou již také rozdě-
leny veškeré kompostéry za zvýhodněnou 
cenu. Z doplňkových činností se podařilo 
úspěšně rozjet i prodej různých druhů po-
pelnic a kontejnerů. Z věcí, které nás trápí, 
opět uvedu přetrvávající problém s přepl-
něnými kontejnery na plasty a papír. Pevně 
věřím ve zlepšení této situace.

Ing. Jiří Kadlec, 
jednatel OHR Services s.r.o. - www.ohrr.cz

Farmářský trh 
v Telči

s oslavou 115. výročí vzniku 
včelařského spolku ve městě

Ochutnávky různých druhů medů 
a medovin

sobota 28. května
od 9 do 15 hodin 

náměstí Zachariáše z Hradce

Pořadatelé pro vás připravili:
mléčné výrobky a sýry ● uzeniny ● 
sušené ovoce ● pečivo ● med a me-

dovinu ● koření ● výrobky z rakytní-
ku ● zeleninu ● sazenice ● produkty 
zdravé výživy ● přírodní kosmetiku

Kontakt na pořadatele: 
722 499 299, 

farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, 

Město Telč

Sběrový kalendář
Biologický odpad
I. - II. 23. 5. IV. 25. 5.
III. 24. 5. V. - VI. 26. 5.

Vysvětlivky:
I – Staré Město, křižovatka ulic Radkovská 
a Špitální, II – ulice 28. října u lávky přes Sva-
tojánský potok, III – Podolí, křižovatka ulic 
Maškova a Slavíčkova u viaduktu, IV – Štěp-
nice I., křižovatka ulic Na Posvátné a Květino-
vá, V – Štěpnice II., u garáží, VI – Družstevní

V první polovině měsíce převládala na obloze 
velká oblačnost, až zataženo a sluníčko pro-
kouklo jen zřídka. Ve druhé polovině se oblač-
nost často protrhávala až na skoro jasno, a tím 
jsme si sluníčka užili častěji. Srážky byly bě-
hem celého měsíce poměrně časté, v první po-
lovině ještě často sněhové a vydatnější (ale jen 
v řádu jednotek mm), ale střídaly se s deštěm. 
Sněhová pokrývka však ležela na zemi jen 
krátkodobě, od poprašku do 2 cm, nebo sníh 
okamžitě tál. V poslední dekádě už byly sráž-
ky převážně tekuté ve formě deště, dešťových 
přeháněk a mrholení, časté byly i mlhy. Maxi-

Počasí v březnu 
mální denní teploty se udržely po celý měsíc 
nad nulou v rozmezí 2 až 10°C, přes 10°C se 
teplota dostala jen výjimečně. Od 27. 3. se za-
čalo celkově oteplovat a maxima vystupova-
la na 12 až 20°C (necelých 20°C bylo právě 
posledního března). Minimální teploty klesa-
ly pod nulu do -3°C téměř po celý měsíc. 7. 3. 
se poprvé ozval skřivánek, 8. 3. se vrátil čáp 
na Staré Město a 29. 3. se vrátily první vlaš-
tovky. Měsíc hodnotíme teplotně i srážkově 
jako průměrný v mezích normálu.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer.

Od 30. srpna do 20. září se na letecké základně v Náměšti nad Oslavou uskuteční dal-
ší velké spojenecké cvičení Ample Strike 2016. Zúčastní se ho jednotky 17 států včetně 
USA. Nad Vysočinou budou létat nejmodernější stroje, ale přiletí také legendární B-52. 
Řídícím cvičení bude plk. Ing. Zdeněk Bauer, který má telčské předky.

Ample Strike 2016. S historií i telčskou stopou
Víme první
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VELKÝ PÁTEK. 25. březen byl poprvé státním svátkem. Osm desítek farníků ho oslavilo 
křížovou cestou z kostela sv. Jakuba ke kalvárii u kaple sv. Karla.                    Foto: Pavel Boček

KDYŽ JSOU ZVONY V ŘÍMĚ. V řadě ob-
cí Mikroregionu Telčsko nezavládne ponuré 
ticho. Zastoupí je hrkačky a řehtačky mno-
ha typů v rukách místní omladiny. Tu letoš-
ní v Rozseči vyfotografoval Radovan Zejda. 
Napište nám na telc@tl.eu, kde se ještě hr-
ká. Nebo ještě lépe. Pošlete nám snímky z le-
tošního hrkání.

VELIKONOČNÍ JARMARK SDÍLENÍ. 
Poslední březnovou sobotu se na zámku vy-
dařil. I díky palačinkám z nového palačin-
kovače, který měl na něm premiéru. Pra-
covnice a dobrovolníci Sdílení ale pro hojné 
návštěvníky, jak dokazuje snímek Stanislava 
Bartoně, měli připraveny i teplé nápoje.

PETR NOVÁK. Servisní tým Martina Pro-
kopa se rozrostl o dalšího Telčana. Nově ho 
posílil Petr Novák. Jinak také reprezentant 
Telče v hokeji. Na snímku Andrey Mickové 
má v péči Mercedes v Mugellu Více na str. 
15 v příspěvku V Mugellu s Kubicou.

Závod Mezi dvěma branami 
pro veterány vyrobené 
do roku 1939 bude letos 

samostatně 16. až 17. července

14. 5. Putování 
po telčských rybnících 
Ulickém a Štěpnickém. 

Start ve 13 hod. 
na hrázi Ulického rybníku
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Sport
Hokejová radost
Pro hokejový oddíl SK Telč skončila vel-
mi úspěšná sezóna. Navíc poprvé se v Tel-
či hrál hokej pod střechou nového zimního 
stadionu. O úspěšném tažení A týmu mužů 
Krajskou soutěží Vysočiny, kterou hrá-
la i dvě mužstva z Jihomoravského kraje, 
jsme průběžně psali. Tým nezklamal ani 
v závěrečné vyřazovací části. „Vrcholem 
sezóny byl vynikající finálový zápas s HC 
Veverská Bítýška, který byl doplněn ně-
kolika bývalými ligovými hráči. Těžké-
ho soupeře naši porazili 7:5 a stali se tak 
vítězem celé soutěže. „Stejně jako vítěz-
ství mě těší návštěva. Utkání sledovalo ví-
ce jak 600 diváků,“ uvedl pro TL předse-
da hokejového oddílu František Čermák 
a dodal, „zápasy letošní sezóny se sta-
ly nezapomenutelnými jak pro hráče, tak 
pro diváky. Nakonec v komentářích v tis-
ku se několikrát objevilo: hokejové šílen-
ství v Telči. Takové hodnocení je nejlepší 
odměna nejen pro hráče a diváky, ale pro 
všechny, kdo se o stavbu nového stadio-
nu zasloužili.“ Nejlepší zprávu pro hoke-
jovou budoucnost si František Čermák po-
nechal na závěr: „Mládež byla rozdělena 
do tří kategorií – základna, přípravka a žá-
ci. Letos ještě nehrála žádnou soutěž, ale 
po celou sezónu pilně trénovala. V jejím 
závěru se zúčastnila turnaje v Ledči nad 
Sázavou pro ročník 2008 a mladší. Sou-
peři jí byla mužstva SC Kolín, HC Slavia 
Praha, HC Ledeč n. S. Ve čtvrtém zápase 
v životě se jí podařilo i zvítězit! Od příš-
tí sezóny bude hrát již pravidelnou soutěž. 
To v minulých letech nebylo kvůli nevy-
hovujícímu stadionu možné.“     Podle TZ

O pohár města Telče 
Konečné pořadí 
Skupina A
1. HC SDH Třeštice (23), 2.THK Hodice 
(18), 3. SK Telč B (13), 4. HC FRIGOMONT 
(11), 5. SK Tekaben Volfířov (10), 6. HC Ho-
tel Antoň (7), 7. HC Dlouhá Brtnice (2)
Skupina B
1. Dream Team Telč (18), 2. HC Borov-
ná (16), 3. HC Želetava (15), 4. HC Hei-
ru Dačice (14), 5. TJ Sokol Brtnice (11), 
6. Kocanda Krahulčí (6), 7. HC SK Ur-
banov (4)
Supina C
1. HC Červený Hrádek (30), 2. HC Lu-
kas Stará Říše (28), 3. HC SDH Třeštice B 
(21), 4. HC Bícy (15), 5. EHAFC Mufroni 
Telč (14), 6. HC Hříšice (13). 7. HC Chlu-
mec (10), 8. HC Hron Dačice (9), 9. HC 
Vitamíni Tiger´s (4)

Tabulka fotbalové I.A třídy po 18. kole
1. Vrchovina B 18 36:18 38
2. Třebíč B 18 41:21 37
3. Nová Ves 18 35:13 35
4. Budišov-Nárameč 18 32:20 35
5. Kouty 18 45:37 26
6. Žďár n.S. B 18 31:28 26
7. Želetava 18 40:39 24
8. Vladislav 18 24:24 23
9. Rantířov 18 38:39 20
10. Náměšť n.O.-Vícenice 18 27:37 20
11. Třešť 18 23:36 18
12. Telč 18 19:35 18
13. Hrotovice 18 33:44 14
14. FČáslavice-Sádek 18 19:52 12

Tisíc mladých hokejistů 
Turnaj hokejových nadějí, WORLD TA-
LENT TOURNAMENT 2016, který pořá-
dala od 2. do 16. dubna Hokejová akademie 
na novém zimním stadionu, překonal všech-
na očekávání. Nakonec to zmiňuje ve svém 
příspěvku i starosta Roman Fabeš. Hovo-
ří suchá čísla: V osmi věkových kategoriích, 
od U8 do U16, se na ledě představilo na ti-
síc hokejistů v 64 týmech prakticky z celé 
střední Evropy. To poslední není žádná nad-
sázka, protože vedle českých hokejových na-
dějí dávaly v Telči góly také výběry Rakous-
ka, Maďarska, Slovenska a Slovinska. Mimo 
skoro domácích HC Moravské Budějovice či 
Vajgar Jindřichův Hradec jsme zaregistrova-
li také hokejisty z Mostu, Chocně, Berouna, 
Světlé nad Sázavou, Brna, Prahy a třeba slo-
venské z Popradu či slovinské klubové týmy 
HK Jesenice a HK Bled.                              /z/

Hokejové statistiky 
Pořadí střelců po základní části
1. Novák (Bystřice n. P). 16 
2. - 4. Fiala (Náměšť), Kret, Sokolík (Telč) 
14. Další střelci Telče: Bína, Jančo, Kubát 
9, Šebesta 8.

Kanadské bodování po základní části:
1. Novák (Bystřice n.P.) 31
2. Kret (Telč) 30
3. Sokolík (Telč) 26, další hráči SK: Prášek 
18, Bína, Jančo 17.
Střelci SK v play-off
Kret 4, Bína, Kubát, Prášek 3, Kotrba, Novák 
P. Sokolík, Taras 1.

Tabulka slušnosti po základní části:
1. Náměšť n. O.  202
2. Telč   205
3. Velká Bíteš  215
4. Zastávka  225
5. Veverská Bítýška 247
6. Bystřice n. P.  255
7. Velké Meziříčí  299

Fotbal
Utkání týmů SK na domácím hřišti v květnu
1. 5. 16:30 Muži C – Pavlov
7. 5. 9:00 žáci st. – Luka n. J.
7. 5. 10:45 žáci ml. – Luka n. J.
7. 5. 16:30 Muži B – Rantířov B
14. 5. 16:30 Muži C – Stará Říše C
15. 5. 10:00 dorost – Humpolec
15. 5. 16:30 Muži A – Čáslavice Sádek
21. 5. 9:00 přípravka turnaj
22. 5. 9:00 žáci st. – Rantířov
22. 5. 10:45 žáci ml. – Rantířov
22. 5. 16:30 Muži B – Cejle
28. 5. 16:30 Muži C – Kostelec B
29. 5. 10:00 dorost – Polná
29. 5. 16:30 Muži A – Třešť
(bez záruky)

Těžké jaro fotbalistů
Po hokeji začíná sportovnímu dění vlád-
nout fotbal. Na konci podzimní části kraj-
ské I.A třídy se první mužstvo SK ocitlo 
v nepříjemné situaci. Propadlo se do pás-
ma sestupu. V prvním utkání jarní sezó-
ny na domácím hřišti 3. dubna ale porazilo 
Rantířov 3 : 2. Jiří Všohájek, trenér týmu, 
tento výsledek zhodnotil pro TL: „Pova-
žuji ho za důležitý krok k zachování účas-
ti v 1.A třídě. Zvláště po prohraném prv-
ním zápase jara na hřišti silné Vrchoviny 
a nevydařeném konci podzimu“. Na otáz-
ku, jak trenéři reagovali na nepříznivý stav 
po I. poločasu (0 : 2), prozradil: „Důraz-
ně jsme připomněli, že takto se o záchranu 
nehraje, a upozornili na individuální chy-
by jednotlivců.“ Současně si posteskl, že 
do těžké jarní části soutěže vstoupil tým 
oslabený o tři zkušené hráče. Zbyněk Pro-
cházka a David Všohájek jsou dlouhodo-
bě zranění, Davida Smejkala pak omezují 
pracovní povinnosti. A také, že zimní pří-
prava týmu neproběhla podle jeho před-
stav, když tým se potýká s absencí náhrad-
ní hrací plochy pro venkovní přípravu. 
Radost mu naopak udělali příznivci. 120 
platících diváků na utkání byla nadprů-
měrná návštěva. Přitom skromný odhad 
těch neplatících byl nejméně stejně vyso-
ký. Jako ve všech sportech i úspěch našich 
fotbalistů také záleží na podpoře z ocho-
zů, v našem případě z nové tribuny. Pro-
to přinášíme rozpis utkání všech týmů SK 
na domácím hřišti.

Derby je tady
Neděle 29. května v 16:30 utkání kraj-
ské I. A třídy Telč – Třešť
Přijďte povzbudit telčské fotbalisty 
v regionálním derby!
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CVIČTE A BAVTE 
SE V PANSKÉM 
DVOŘE
Pro děti:
LEZECKÝ KROUŽEK – každé pondělí 
a středa, 16.00 -18.30
Stále přijímáme nové členy /od 4 let/
CVIČENÍ PRO MAMINKY S DĚTMI – 
každé úterý 16.00 - 17.00 /od 3 let/
TVOŘIVÉ DÍLNIČKY S DĚTMI – každý 
čtvrtek 16.00 - 17.00 /od 5 let/
Rezervace na telefonu 564 403 780 nebo 
na e-mailu: info@panskydvurtelc.cz

Pro dospělé a děti od 10 let:
TAEKWONDO - každé úterý 17.00 – 18.30 
a pátek 16.00 – 17.30
GROUP SPARRING – každé pondělí, stře-
du a pátek 18.45 – 19.45
BOSU – každé úterý a čtvrtek 18.30 – 19.20
KRUHOVÝ TRÉNINK – po předchozí do-
mluvě
Rezervace u lektora Petra Konráda,
mobil: 606 567 012, 
e-mail: konrad@panskydvurtelc.cz

Judo
Umístění borců oddílu Kokodan Judo So-
kol Telč na závodech v dubnu
2. 4. Týn nad Vltavou
Helena Kučerová (1.), Luciana Brychtová (3.)
3. 4. Žďár nad Sázavou
Šimon Mareček (1.), Helena Kučerová, 
Matěj Weselý, Barbora Fišerová, Matyáš 
Habermann (všichni 2.), Luciana Brych-
tová, Emma Vejmělková, Šimon Weselý, 
Jaroslav Pohanka (všichni 3.)
9. 4. Dačice
Helena Kučerová (1.), Emma Vejmělková, 
Luciana Brychtová, Elizabeth Haberman-
nová, Albert Prouzek (všichni 3.)

Podle informace trenérky Idy Mitiskové

Moderní gymnastika
Neděle 22. května od 14 hodin v ha-
le v Tyršově ulici. Závody s přehlídkou 
individuálních, pódiových skladeb a ta-
nečních skladeb. U příležitosti 30. výročí 
založení moderní gymnastiky v Telči. Po-
řádá Sokol Telč.

Basketbal
Přeshraniční soutěž WSPK 2015/16
Tabulka v době uzávěrky TL
1. Studená  6 +26 11
2. N. Bystřice 6 -67 8
3. Gmünd 5 +22 7
4. Telč  5 +19 7
Zdroj http://basket-telc.sweb.cz  20160317

Turnaj mladých nadějí
2. ročníku Turnaje mladých basketba-
lových nadějí 17. dubna v Telči se zú-
častnilo 6 týmů, Nová Bystřice A a B, 
Jemnice, Studená, Telč a Velké Meziří-
čí. Hrálo se systémem každý s každým. 
Zvítězila favorizovaná Studená před 
Jemnicí a Telčí. Další pořadí: 4. Velké 
Meziříčí, 5. Nová Bystřice B a 6. Nová 
Bystřice A. Tým Telče, který trenér Mi-
lan Maleček pochválil za nasazení a bo-
jovnost, hrál ve složení Denisa Tesařo-
vá, Klára Motyčková, Monika Hacková, 
Eliška Krejčí, Tomáš Bodlák, Jakub Fa-
lat, Michal Veleba a Šimon Růžička.

mm

Florbal
Orel ovládl turnaje  
v Měříně a D. Cerekvi
V sobotu 9. dubna se tým starších žá-
ků Orla Telč zúčastnil turnaje v Měříně. 
Utkalo se na něm 5 týmů, hrálo se formou 
každý s každým. Telč beze ztráty jediné-
ho bodu ho celý ovládla a zaslouženě si 
odvezla zlatou medaili. Největší zásluhu 
na úspěchu měli Tomáš Pospíšil a Adam 
Starý, kteří svorně vstřelili po čtyřech 
brankách, a Libor Nosek, který za ce-
lý turnaj inkasoval pouhé 2 branky a byl 
vyhlášen nejlepším gólmanem turnaje. 
Na druhém místě se umístil tým domá-
cích a na třetím místě Zhoř. O dva týdny 

OCENĚNÍ PRO HELENU KUČEROVOU. Sportovní i laická veřejnost ve čtenářské 
a internetové anketě Sportovec Kraje Vysočina poslala nejvíce hlasů judistce Heleně Ku-
čerové z Telče. Snímek je ze slavnostního předávání cen v Třebíči 7. dubna. Z tiskové 
zprávy Kraje Vysočina.                                                                                         Snímek dtto

později se stejná sestava vydala na turnaj 
do Dolní Cerekve. A bylo to jako přes ko-
pírák. Po vítězství 10:1 nad Brtnicí, 3:1 
nad Polnou a 10:1 nad Třeští si přivezli 
do Telče další zlato. Adama Starého ten-
tokrát doplnil mezi nejlepšími střelci Mi-
rek Smetana. Trofej o nejlepšího gólmana 
si opět vychytal Libor Nosek.                dk

Lezectví
1. 4. až 27. 8
Cepín Master
Překonej lanový park s cepíny v nejrych-
lejším čase
Panský dvůr 

Turistika
9. až 13. 5.
Panstvím Zachariáše z Hradce
Dálkový etapový pochod pořádá KČT

Motokros
28. 5.
Motokrosový závod O pohár starosty 
města Telče
Trénink od 9.00 hod., závod 13.00 hod. 
Vypsané třídy MX 1, MX2, veterán 
a OPEN.
Dyjické mosty
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Římskokatolické
1. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
7. 5. so 18.00 Matka Boží
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 18.00 Matka Boží
22. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
28. 5. so 18.00 Matka Boží
29. 5. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
sborový dům na  náměstí Zachariáše 
z Hradce č. 21
od 15. 5. kostel sv. Ducha

Adventisté
každou sobotu v 9.30 hod.
setkání nad Biblí každý lichý týden 
ve středu v 18.00 hod.
sborový dům Myslibořská 247 (u Tesca)

Církev Slovo života
každou neděli v  16.00 hod. v  rodinném 
centru Krteček, Jihlavská 77 (býv. kino)
pořádá měsíční série Biblických přednášek

Bohoslužby

Blahopřejeme novomanželům
Pavel Káčerek, Nové Bránice
a Tetiana Huculjak, Ukrajina
Pavel Solař, Říčany
a Ivana Bílá, Říčany
Martin Matějka, Telč
a Helena Stankovská, Cejle
Ivo Nevrzal, Třebíč
a Jaroslava Netoličková, Třebíč
Libor Novák, Jihlava
a Marcela Marková, Jihlava
Opustili nás
Karel Kaláb, Štěpnice 69 let
Jan Michálek, Podolí 85 let
Vlasta Liščáková, Štěpnice 92 let
Ladislav Girgle, Mrákotín 63 let
František Nix, Nová Říše 79 let
Božena Molcarová, Mrákotín 69 let
Ing. Jaroslav Samek, Staré Město 94 let
Václav Peš, Vnitřní Město 97 let
Josef Bečko, Staré Město 74 let
Jiří Fárka, Hodice 52 let

Údaje v této rubrice jsou zveřejněny u sňatku 
na základě písemného souhlasu obou novomanželů 

a u zemřelých podle úmrtního oznámení  
zveřejněného rodinou (vypravitelem pohřbu).

Společenská rubrika

Hradec Králové
28. 5. - Na jednom břehu / 14th World 
Music Festival. Letní kino Širák. Hudeb-
ní nabídka z oblasti world music a české 
jazzové scény. Koncert kapely Zrní spolu 
s padesátičlenným orchestrem Filharmonie 
Hradec Králové. Čajovna, vinotéka, speci-
alizované mezinárodní kuchyně... Vystoupí 
hudební formace z Čech i zahraničí, taneč-
ní afterparty i odpolední program pro děti.
CHEB
14. - 15. 5. - Mia festival Cheb 2016 
v KC Svoboda Cheb
Mezinárodní soutěž v tanečních, pěvec-
kých a pohybových aktivitách.
JINDŘICHŮV HRADEC
21. 5. – Přes kopec na Hradec aneb Jindři-
chohradecký pedál. Oficiální zahájení turis-
tické sezóny spojené s cyklistickou vyjížď-
kou a bohatým doprovodným programem.
KUTNÁ HORA
6. – 7. 5. – Košt mladých kutnohorských 
biodynamických vín. Vinné sklepy Kutná 
Hora, klášter řádu sv. Voršily
LITOMYŠL
20. - 22. 5. - Gastronomické slavnosti 
Magdaleny Dobromily Rettigové
Po páté se sejdou gourmeti, milovníci 
dobrého jídla a pití s kuchaři, odborníky 
na moderní gastronomii a výrobci potravin 
na Smetanově náměstí.
POLIČKA
27. – 29. 5. – Poličské rockoupání
Multižánrový hudební festival v prostorách 
koupaliště. Kde jinde můžete tančit přímo 
v bazénu? Walda Gang, Fleret, Wohnout, 
Poletíme?, Skyline, Circus Problem.
TELČ
21. 5. - Folklor v máji s řemeslným trhem 
na náměstí od 10 do 17 hod.
Prezentace folklorních souborů. Výsta-
va fotografií Poznej světové dědictví 
UNESCO a výstava v galerii Hasičský 
dům Dubové víno Petra Krajíčka.
TŘEBOŇ
28. 5. - Otevírání lázeňské sezóny
Tradiční otevírání lázeňské sezóny s celo-
denním programem.
Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Výstava GENESIS 
Od 9. do 19. května vždy od 14 do 20 ho-
din bude konferenční sál hotelu Antoň 
hostit putovní vzdělávací výstavu GE-
NESIS. Ojedinělou akci přiblížil čtená-
řům TL pořadatel výstavy Mgr. Libor 
Votoček slovy: „Autoři výstavy jsou bý-
valí profesionální vědci a učitelé, jejichž 
znepokojení nad rostoucím relativizmem 
a negramotností v chápání úlohy vědy, 
filozofie a náboženství, zvláště v otáz-
ce původu a historie světa a člověka, vy-
ústilo v tento unikátní projekt.“ Výstava 
hledá odpověď na otázky původu lidstva 
způsobem, který určitě zaujme širokou 
veřejnost. Součástí projektu jsou i odbor-
né přednášky a filmy. Podrobněji na pla-
kátech a letácích.                           Podle TZ

Aktivity pro MAMI@mimi 
s Petrou Lustigovou
nám. Zachariáše z Hradce 4, budova fary, 
2. patro
MimiVmami (cvičení pro těhotné) každou 
středu od 16,30 hod.
Předporodní kurz 28. 5. - 1. část od 9,30 
hod. a 29. 5. - 2. část od 8.00 hod.
Více informací na www.balancplus.cz, tel. 
724 415 809

Krteček
Rodinné centrum pro rodiče i prarodi-
če s dětmi
v bývalém kině, 1. patro
tel: 775 219 362, www.krtecek.org, www.
facebook.com/centrumkrtecek
Otevřeno každý pátek od 9 do 12 hod. Pří-
jemné posezení v herničce, tvořivé a pohy-
bové aktivity.
Od 20. 5. začíná kurz Výchova dětí
18. 5. beseda Moudré doprovázení dětí 
na jejich životní cestě aneb Jak si rodičov-
ství užít a ne přežít. Přednáší Mgr. Bohda-
na Rozkošná (Tomanová).

ZO ČZS v Telči
Prodej zahrádkářských přebytků

každou sobotu od 7 hodin
Dům zahrádkářů , U Horní brány
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Akce
6. – 8. 5. 8.00 - 17.00
Dny otevřených dveří HZS Kraje Vysočina
V uvedených dnech budou veřejnosti ote-
vřeny všechny stanice v Kraji Vysočina. 
www.hzscr.cz/vysocina

7. – 8. 5. Hotel Antoň
Dny českého teriéra
Klub chovatelů českého teriéra zve milov-
níky našeho prvního národního plemene 
na 24. Dny českého teriéra
www.ceskyterier.cz, více na straně 7

8. 5. 14.00 náměstí
Den matek
Telčské mažoretky, Mrákotínské baletky 
a Telčská dechovka

14. 5. 11.00 náměstí
Veteránská revue
Výstava historické dopravní techniky s do-
provodným programem, 
www.velocipedy-telc.cz
Více na straně 7

18. 5. 13.00 – 16.00 náměstí
Roadshow po městech Vysočiny na propa-
gaci MS v horských kolech a singletracků 
v Novém Městě na Moravě (29. 6. – 3. 7. 
2016). Doprovodný program s různými ak-
tivitami pro děti i dospělé. Vystoupení bi-
ketrialistů, soutěž o vstupenky na MS hor-
ských kol.

18. 5. 16.00 u rybníka Roštejn
Slavata Triatlon Tour
Triatlonový závod pro děti ve věku od 5 
do 18 let. www.slavatatriatlontour.cz

21. 5. 10.00 - 17.00 náměstí
Folklor v máji s řemeslným trhem
Vystoupení folklorních souborů Kvíteček, 
Kvítek z Telče a Krahuláček z Krahulčí, 
Podjavořičan Telč a Danaj ze Strážnice, FS 
Šaľan, FSS Važina, ĽH Muzička z partner-
ského města Šaľa
Kácení máje
Ve 13.30 hod. Slavnostní prezentace putovní 
výstavy fotografií ve vstupní síni radnice „Po-
znej světové nehmotné dědictví UNESCO“

27. 5. 13.00 - 16.00 náměstí
Spanilá jízda, prezentace 7 škol Kraje Vy-
sočina

27. 5. 16.00 školní zahrada ZŠ Hradecká
Zahradní slavnost
Více na straně 14

Kulturní kalendář 28. 5. 13.30  náměstí
Den Domu dětí a mládeže
Prezentace a představení zájmových krouž-
ků telčského Domu dětí a mládeže. 
www.ddmtelc.cz

29. 5. 10.00 náměstí
O střevíček z pohádkové Telče
soutěž mažoretek, www.mazoretkytelc.cz
Více na straně 7

Divadlo
6. a 7. 5.  Panský dvůr
Reverzní dveře
Divadelní minipřehlídka studentů divadelní 
fakulty JAMU
Hry: Já jsem Lucien a For Freelance Lover

Koncerty
3. 5. 19.00 Lannerův dům
Flétnový kvartet Beau4 z Nizozemí

12. 5. 19.00 sál NPÚ
Duo PRO ARTE BOHEMICA
Petra Žďárská (cembalo) a Michaela Am-
brosi (barokní příčná flétna)
Na programu: „Zapomenuté perly Čech 
a Moravy“ - hudba 18. století.

27. 5. 18.00 Panský dvůr
Benefiční koncert Děti pomáhají dětem
Více na straně 5

Výstavy
5. 4. – 16. 5. Galerie Hasičský dům
Výstava Jana Vičara Mélange a prezen-
tace výtvarných prací studentů GOB Telč
Otevřeno út – ne 10 – 12, 13 – 17 hod.

19. 5. – 7. 8.  Galerie Hasičský dům
Dubové víno - výstava sochaře a řezbáře 
Petra Krajíčka
Autorský soubor dřevěných tabel studentů 
GOB a SOŠ Telč (2006 - 2014).
Fotografie Petra Krajíčka z cest za uměním.
Vernisáž výstavy se koná 
ve čtvrtek 19. 5. v 17 hod.
Otevřeno út – ne 10 – 12, 13 – 17 hod.

2. – 29. 5. vstupní síň radnice
Poznej světové nehmotné dědictví 
UNESCO
Výstava fotografií RNDr. Mileny Blažko-
vé. Slavnostní prezentace výstavy se koná 
v sobotu 21. 5. ve 13.30 hod. v rámci akce 
Folklor v máji

30. 5. – 26. 6. vstupní síň radnice
Vodníci - fotografie Jarmily Včelové
Vernisáž v pondělí 30. 5. v 16 hod.

do 26. 6. Panský dvůr
Totemy – Indiánské symboly

Výstava fotografií autorů Milana Dvořáka 
z Vancouveru, Drahy a Ivana Neveselých 
z Calgary

do 31. 8. Univerzitní centrum
Výtvarné práce seniorů U3V
Výstava obrazů a fotografií účastníků vý-
tvarného plenéru Univerzity třetího věku.

1. 5. – 25. 6. Justiční sál zámku
Broučci aneb Loutky Zdeňka Podhůr-
ského
Architekt Zdeněk Podhůrský, otec známé-
ho herce, se proslavil mnoha loutkami, je-
jichž krásu a nadčasovost oceňujeme dod-
nes. Na výstavě uvidíte loutky původních 
Večerníčků Broučci z roku 1967 – Brouč-
ka a Berušku, loutky z pohádky Příběhy čo-
koládového panáčka a Neználkovy příhody 
i loutky z původně připravovaného filmu 
Řecké báje a pověsti. K vidění bude i pů-
vodní loutkový večerníček Broučci. 

Výstava, přednáška
9. – 19. 5. Hotel Antoň
Genesis. Kde se věda potkává s historií 
a začíná víra
Výstava pro veřejnost
Promítání dokumentárních filmů 16.30 – 
17.50 hod.
Odborné přednášky 18.00 – 20.00 hod.
Více na str. 20, na plakátech a letácích 
a na www.genesisexpo.cz

Trhy
28. 5. 9.00 - 16.00 náměstí
Farmářské trhy

28. 5. 9.00 - 12.00 Panský dvůr
Bleší trhy
kontakt tel. 721 033 238

Klub důchodců
1. 5. 14.00 v budově polikliniky
Den matek

Chovatelé
8. 5. 7 – 11 hod. areál SČCH
Výměnné trhy drobného zvířectva,
výkup kožek
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Karlův život je mimořádné literární dílo evropského gotického písemnictví. Mladý Karel IV. napsal latinsky vlastní autobiografii do roku 
1340. Události následujících let pak zaznamenal neznámý pokračovatel. „Originál se bohužel nezachoval, nejstarší opisy byly pořízeny 
ještě za jeho života. Jeden z nejstarších z roku 1396 je uložen v Rakouské národní knihovně. Nejstarší opis na území dnešní České republi-
ky je součástí knihovny Metropolitní kapituly katedrály sv. Víta a je uložen v Archivu Pražského hradu,“ uvedl pro TL Václav Žůrek, který 
k jubileu Karla IV. bude mít besedu v rámci přednáškového cyklu památkářů ve středu 18. května v Univerzitním centru. V dnešních TL 
poprvé v historii města uveřejňujeme ty strany Vita Caroli, na kterých Karel IV. zmiňuje Telč. V případě opisů z let 1396 a 1472 (snímky 
vlevo a uprostřed) je to díky vstřícnosti Mgr. Marka Zágory. Stranu z opisu z roku 1399 ve vlastnictví Metropolitní kapituly katedrály sv. 
Víta díky jejímu souhlasu. /z/ Grafika pro tisk: Roman Pokorný

Vita Caroli
Patří do telčské encyklopedie

V telčské encyklopedii dosud vyšlo: Známky s Telčí (TL 8/2004), Kdo byl u nás na náměstí (TL 7/2004), Sochy a plastiky 20. století 
(TL 9/2011), Radioamatéři. První v Telči i v Československu (TL 2/2014)

Vítěz krajské soutěže Vysočiny, tým SK Telč. Horní řada zleva: František Čermák - předseda oddílu, Jiří Havlík, Jakub Prášek, To-
máš Šalanda, David Smejkal, Jiří Kotrba, Rostislav Taras, Pavel Prokop, Miloš Novák - sekretář oddílu, prostřední řada zleva: Jaro-
slav Bína - trenér, Pavel Prokeš, Tomáš Havlík, Jan Bína, Jaroslav Šťastný, Daniel Šebesta, Vojtěch Kret, Zdeněk Tůma, Lukáš Báchor 
– kustod, spodní řada zleva: Michal Kiessling, Zdeněk Kubát, Milan Sokolík, Pavel Podolský - trenér, Adam Havlík, Pavel Smejkal 
- trenér, Petr Novák, Zbyněk Koreš, Martin Švec                                                                                                               Foto: Ladislav Jonák


