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ROČNÍK XXVIII

V  letošním  roce  oslavila  škola,  v  jejímž 
čele stojíte, významné jubileum. 165 ro-
ků  od  svého  založení.  Co  v  její  historii 
považujete za nejdůležitější?
Odpověď není jednoduchá. Základem je 
určitě založení školy. A tak bych zdůraz-
nil, že to je právě těch 
165 let úspěšné exis-
tence nejstarší střední 
školy s českým vyuču-
jícím jazykem na Mo-
ravě. Možná, že si tu-
to výjimečnou historii 
více uvědomíme na-
příklad v porovnání 
s gymnáziem v našem krajském městě, kte-
ré se blíží ke stoletému jubileu. Určitě zde 
patří poděkování za tuto úctyhodnou his-
torii mým sedmnácti předchůdcům, učite-

165 roků existence školy je mimořádný závazek
lům, zaměstnancům, absolventům a všem 
příznivcům školy. Je velmi příjemné kon-
statování, že se nejen absolventi stále hrdě 
hlásí k bližšímu vztahu k telčskému gym-
náziu. Samozřejmě je to současně velmi 
zavazující, ale také motivující do dalšího 
pokračování. Bez dlouhodobých dobrých 
výsledků, úsilí a nemalého nadšení by se 
takto bilancovat nedalo. A tak právě vý-
sledky, kterých škola ve své historii dosa-
hovala, by se daly přiřadit k tomu nejdů-
ležitějšímu. Ne vždy bylo jednoduché při 
nemalé konkurenci, různých školských 
koncepcích, politických a ekonomických 
podmínkách zdárně obstát.
V jubilejním roce jste se určitě neobíra-
li jen dějinami školy. Jaký podle Vás byl 
uplynulý školní rok, jak ho prožila škola, 
jak Vy osobně?

Ředitel GOB a SOŠ Stanislav Máca nejen o výročí školy

Ve škole jsme s ním velmi spokojeni. Všich-
ni studenti závěrečného ročníku v květnu 
úspěšně odmaturovali, v přijímacím řízení 
do prvního ročníku osmiletého i čtyřletého 
gymnázia jsme zaplnili třídy do posledního 
místečka. Naši studenti dosahovali ve studiu 
výborných výsledků. Dokazovali to v mnoha 
soutěžích. Z jejich velkého výčtu bych ale-
spoň uvedl postup dvou studentů na mistrov-
ství světa v grafických disciplínách, obdobně 
v kybernetické soutěži budeme mít účastní-
ka v celoevropském kole, které se bude konat 
na přelomu října a listopadu ve španělské 
Málaze. Z dalších úspěchů se naši studen-
ti mohou pochlubit výsledky téměř ve všech 
předmětech, zdůraznil bych alespoň biologii 
u nižšího gymnázia, kde obsadili naši žáci 
v té nejvyšší kategorii první tři místa. Bylo 
to sice již v okresním kole, ale v porovná-
ní konkurence to určitě je nemalý úspěch. 
Na vyšším gymnáziu v krajském kole, opět 
v biologické olympiádě, dovezli dvakrát na-
ši studenti první místo. Mohl bych uvést dal-
ší úspěšná umístění, ale dovolím si odkázat 
na výroční zprávu školy, která bude k dis-
pozici v říjnu. Opomenout nemohu úspěš-
ný průběh prvního ročníku nového zaměření 
SOŠ. Obor sportovní management a trenér-
ství byl bez nadsázky záchranou SOŠ. Roz-
šíření nabídky SOŠ a tím opětovné otevírání 
jejích prvních ročníků se vztahuje i k odpo-
vědi na úvodní otázku, neboť se tím uplynulý 
školní rok zapíše do novodobé historie školy. 

(pokračování na str. 5)

20. září.
Slavnostní položení základního

kamene nového Domova
pro seniory v Batelovské ulici.

Foto: Archiv školy
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Po uzávěrce
První kolo prezidentských voleb vyhlásil předseda Senátu Milan Štěch

na 12. a 13. ledna 2018

67. schůze - 12. července
 - RM schválila celoroční provoz kolostán-
ku s francouzskými palačinkami na náměs-
tí Zachariáše z Hradce společnosti YBV 
Czech, s.r.o.
 - RM rozhodla, že zhotovitelem akce „Cyk-
lostezka Telč – Lipky“, bude společnost 
EUROVIA CS.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolnění 
bytu č. 22 v DPS ve Špitální ulici. 
 - RM přijala rezignaci Radovana Bocka 
na funkci jednatele Služeb Telč a schváli-
la skončení jeho funkce dnem 31. 7. 2017 
a pověřila Miloslava Červeného vedením 
společnosti do doby výběru nového jedna-
tele. Současně schválila vyhlášení výběro-
vého řízení na post jednatele společnosti.
 - RM schválila uzavření nájemní smlouvy 
mezi pronajímatelem ČR -Státním pozem-
kovým úřadem a nájemcem městem Telč 
na pronájem částí pozemků parc. č. 7484, 
7303/21 a 7306/4 v obci a k.ú. Telč.

68. schůze - 2. srpna
 - RM schválila uzavření rámcové smlouvy 
o prodeji zboží a poskytování služeb Voda-
fone OneNet ve variantě 24 měsíců.
 - RM vzala na vědomí průběžnou zprávu 
o hospodaření příspěvkových organizací 
města za II. čtvrtletí roku 2017.
 - RM vzala na vědomí úpravu dokumentace 
akce „Senior rezidence – TELČ“. 
 - RM rozhodla, že zhotovitelem akce „Ko-
munikace Radkovská, Telč“ bude společ-
nost Pozemní stavby Telč, s.r.o., Svatoján-
ská 463.
 - RM vzala na vědomí informaci o uvolně-
ní bytu č. 2 v bytovém domě ul. Cihelna 
čp. 204. 
 - RM schválila zveřejnění záměru prode-
je části pozemku parc. č. 7374/1 o vým. 
cca 20 m2 a části pozemku parc. č. 7558/1 
o vým. cca 29 m2 a části pozemku parc. č. 
7516/3, vše v obci a k.ú. Telč.
 - RM schválila zveřejnění záměru směnit 
pozemek parc. č. 7304/4 o výměře 202 m2 

ve vlastnictví Rybářství Lipnice, a.s., za po-
zemek parc. č. st. 2569 o výměře 216 m2 

ve vlastnictví města Telče, vše v obci a k.ú. 
Telč.
 - RM vzala na vědomí rozbor hospodaření 
města za I. pololetí roku 2017.

Z jednání rady města

Konzultační den
rady města

středa 20. 9. od 15.00 do 17.00
Doporučujeme se předem objednat 

v sekretariátu MěÚ.

Odpady – odpady – odpady

Výzva vlastníkům lesa
S ohledem na velmi suchý a teplý průběh 
jara a léta žádá odbor životního prostředí 
MěÚ Telč všechny vlastníky lesů na území 
obce s rozšířenou působností Telč, aby pro-
váděli opakovaně a pečlivě (nejlépe 1x týd-
ně) kontrolu svého lesního majetku za úče-
lem zjištění výskytu kůrovcem napadených 
stromů. V případě, že vlastník lesa zjis-
tí, že na svém majetku má stromy napade-
né kůrovcem nebo kůrovcové souše, tak je 
jeho povinností je bezodkladně zpracovat 
(vytěžit a zajistit odvoz z lesa). Doporuču-
jeme vlastníkům lesa, aby způsob zpracová-
ní stromů napadených kůrovcem zkonzulto-
vali se svým odborným lesním hospodářem. 
Kontakt na příslušného odborného lesního 
hospodáře vlastníkům lesa sdělí na MěÚ 
Telč, odboru životního prostředí, pracovník 
státní správy lesů a je také umístěn na webo-
vých stránkách města Telče. 

Ing. Vlastislav Soukup, ved. odboru 
životního prostředí MěÚ Telč

Co trápí odpadáře?
Problémy v odpadovém hospodářství, kte-
ré způsobujeme, v bodech připomíná ředi-
tel OHR Services Ing. Jiří Kadlec. 
- Stává se nám při svozu směsného komu-
nálního odpadu, že nám voláte, že nám te-
če olej z auta. V 99% případů se nejed-
ná o olej, nýbrž o vodu, která se uvolňuje 
z biologického odpadu, který je v něm ulo-
žený. Začala jablková sezóna... Proto pro-
sím, abyste pro bioodpad využívali kontej-
nery, které jsou pro něj určeny. 
- Často se setkáváme s kontaminací BIO 
odpadu v kontejnerech. PE sáčky, ve kte-
rých BIO odpad odnášíte. Patří do nádob 
na plasty a ne do biodpadu!
- Neparkujte svá vozidla před kontejnery. 
Posádkám svozových vozů přibývá nároč-
ná a problematická manipulace s těžkými 
kontejnery mezi automobily. 

Ze společnosti
V červenci bylo na webových stránkách 
Masarykovy univerzity v Brně zveřejně-
no oznámení, že rektor univerzity Mikuláš 
Bek vypsal výběrové řízení na místo ředite-
le/ředitelky Univerzitního centra Telč. Při-
hlášky bylo možné podávat do 15. srpna.

Volební servis TL
Pro volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR, které se budou konat ve dnech 
20. a 21. října 2017

Oznámení o době a místě 
konání voleb 
pro  město  Telč uveřejňujeme v úplném 
znění na str. 6.

Voličské průkazy
Volič, který se nebude v době konání vo-
leb zdržovat v místě svého trvalého poby-
tu, může požádat o vydání voličského prů-
kazu obecní úřad v místě svého trvalého 
bydliště. Žádost lze podat osobně, v lis-
tinné podobě nebo prostřednictvím dato-
vé schránky. 
Občan zapsaný ve stálém seznamu voličů 
vedeném MěÚ Telč, který nebude moci vo-
lit ve volebním okrsku, pro který je tento 
seznam veden, může požádat o vydání vo-
ličského průkazu MěÚ Telč - ohlašovnu 
evidence obyvatel - Na Sádkách čp. 453 
prostřednictvím datové schránky nejpoz-
ději do pátku 13. října 2017 nebo osobně 
do středy 18. října 2017 do 16.00 hod. Vzor 
žádosti o vydání voličského průkazu je 
k dispozici na výše uvedeném pracoviš-
ti MěÚ Telč,  příp.  ke  stažení na webo-
vých stránkách města www.telc.eu. Vo-
ličský průkaz si může občan vyzvednout 
osobně či prostřednictvím zplnomocněné-
ho zástupce nejdříve 5. října 2017, nejpoz-
ději 18. října 2017 do 16.00 hod, příp. mu 
bude zaslán poštou na adresu trvalého po-
bytu nebo tu, kterou si pro doručení zvolí. 
Podrobněji TL 8/2017, str. 5.

Vydávání OP v době konání 
voleb
V případě, že volič s trvalým pobytem 
ve správním obvodu  obce  s  rozšířenou 
působností Telč nebude mít v době koná-
ní voleb platný doklad totožnosti (občan-
ský průkaz nebo cestovní pas), může mu 
být vydán na počkání občanský průkaz 
bez strojově čitelných údajů. K žádosti je 
nutné doložit 2 fotografie a v případě, že 
nedochází k žádné změně povinně zapi-
sovaných údajů, již pouze občanský prů-
kaz s prošlou lhůtou platnosti. Pracoviště 
občanských průkazů MěÚ Telč Na Sád-
kách čp. 453 bude v době voleb otevřeno 
v pátek 20. října 2017 do 22 hod. a v so-
botu 21. října 2017 od 8 do 14 hod.

JUDr. Jana Matoušková, 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
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Máme nové zajímavosti
Je to zvláštní pohled na notoricky zná-
mou věž sv. Ducha. A to hlavně v noci, 
kdy světla vytváří zvláštní efekt jakési no-
vé „kopule“ kolem věže. Není divu, že se 
tato novinka stala objektem pro fotografy. 

Technicky to ale znamená, že kolem věže 
vyrostlo lešení se zasíťováním a začíná se 
demontovat střecha a starý krov. Při sun-
dávání staré báně s křížem z vrcholu věže 
se v jejím nitru našlo pouzdro s historický-
mi dokumenty jak z poslední opravy stře-
chy v roce 1993, tak i ze starších oprav. 
Po sundání střechy proběhnou na vrcho-
lu věže statické stavební úpravy a násled-
ně v říjnu přijde na řadu usazování nového 
krovu. Možná podobnou technickou zají-
mavostí je i rekonstrukce Štěpnického ryb-
níka. Určitě ne kvůli vyvážení bahna z je-
ho dna, ale výstavbou nového sdruženého 
výpustního objektu. Do něho bude zakom-

Radosti a starosti telčského starosty
ponována jak výpusť rybníka, tak i bez-
pečnostní přeliv. A pro to je třeba vyvrtat 
v hrázi dva otvory. Ten výpustní o průměru 
100 cm, ten přepadový pak dokonce o prů-
měru 170 cm. Přepad totiž musí splňovat 
parametry pro převedení tzv. „dvousetle-
té vody“. To samozřejmě vyžaduje speci-
ální techniku, kterou nyní můžete z hráze 
rybníka vidět v akci. Souběžně pokračuje 
i vyvážení bahna a opravy břehů u ostrova.

Začínáme s cyklo a inline 
stezkou
Milovníci inline bruslí asi řeknou „koneč-
ně“. Ale věřte, že nebylo vůbec jednodu-
ché vyřešit pozemky, dát celý projekt do-
hromady a hlavně na něj sehnat peníze. 
Vše se nakonec podařilo a díky evropským 
dotacím se můžeme pustit do realizace. Ta 
bude probíhat v několika etapách. Tou prv-
ní je vlastní inline a cyklostezka. V rámci 
této etapy dojde k opravě asfaltové cesty 
stromořadím Lipky. Dále pak k vybudo-
vání zcela nové části stezky s betonovým 
povrchem po stávající polní cestě smě-
rem od Lipek podél dubové aleje až k hrá-
zi Roštejna a propojení s novou stezkou 
v Batelovské ulici. Tuto etapu bude na zá-
kladě výběrového řízení realizovat firma 
Eurovia. Náklady dosáhnou necelých 13 
milionů korun a práce by měly být hoto-
vy do konce listopadu. Na tuto první eta-
pu budou průběžně navazovat další. Jed-
nak stezka kolem Nadymáku s lávkou přes 
rybník směrem do Beringerovy ulice. Dá-
le pak lavičky, vyhlídková a odpočinko-
vá místa a další mobiliář kolem stezky. 
A v poslední etapě pak úpravy a výsad-
ba okolní zeleně. Náklady všech etap se 
pohybují kolem 17 mil. Kč s tím, že do-
tace z IROP je ve výši 90%. Závěrem si 
ale dovolím jedno velké povzdechnutí. 
Před rokem bychom ještě mohli a vlastně 
i museli vše soutěžit jako jednu zakázku 
a vybrat jednu firmu. To by bylo samozřej-
mě jednodušší. Nyní ale musíme každou 
z etap soutěžit zvlášť. A to znamená ví-
ce administrativy, více dodavatelských fi-
rem a podstatně složitější koordinaci všech 
etap. Člověk jen kroutí hlavou nad tím, jak 
si dokážeme využití evropských peněz sa-
mi zkomplikovat ...

Bude se kopat ve Špitální ulici
A také v ulici Příční a části Luční. Tato ak-
ce je vyvolána požadavkem firmy EON, 
která se rozhodla letos v těchto ulicích po-
ložit do země elektrické vedení. A vzhle-
dem k tomu, že na sloupech máme veřej-
né osvětlení, musí do země také. Přiznám 
se, že nás tato akce překvapila, neboť jde 

zcela mimo společně plánované investice. 
Naštěstí se podařilo v rozpočtu města najít 
finance a vysoutěžit včas dodavatele, takže 
můžeme vše řešit společně. Pro město bu-
de výstavbu veřejného osvětlení realizovat 
firma AŽD Praha v nákladu cca 950 tisíc 
korun a hotovo by mělo být v říjnu.

Telč praská ve švech
Pokud bych měl jenom vypsat všechny ak-
ce, které mezi uzávěrkami Telčských listů 
ve městě proběhly, do mého příspěvku by 
se nic jiného nevešlo. A kdybych měl vy-
psat všechny ty, kteří se zasloužili o jejich 
organizaci, bylo by to to samé. Takže to, ač 
nerad, musím vyřešit jen jedním velikán-
ským společným poděkováním. Díky vám 
všem bylo v Telči v červenci a v srpnu kam 
zajít. A vy jste zase byli odměněni spous-
tou návštěvníků. To, co píši v nadpise, je 
skutečností. Namátkou jsem si vybral prv-
ní sobotu Prázdnin v Telči. Koncert Vlas-
ty Redla zaplnil náměstí už v odpoledních 
hodinách spoustou nedočkavců. K tomu 
přidejme stovky závodníků a diváků dra-
čích lodí u Roštejna. Svým dílem přispě-
ly i hasičské závody na Dačické. A organi-
zátoři Parního léta prý nepamatují takový 
zájem o parní jízdy, jako byl tu sobotu. 
Nemáme ve městě počítadlo, ale troufnu 
si říci, že to byl asi rekordní den. A najít 
ten večer místo v restauraci anebo nocleh 
na poslední chvíli bylo zcela bez šance. 
Samozřejmě má zvýšená návštěvnost i své 
stinné stránky. Občasné tlačenice na kon-
certě, čekání na toalety, hledání parkova-
cích míst nebo přeplněné popelnice. To 
vše se pokud možno ihned snaží pořada-
telé, Služby, OHR, společně s městem ře-
šit. A pokud to nejde jinak, pomáhá i Poli-
cie. Ale přesto všechno mám pocit, že letos 
v Telči panuje celkově příjemnější atmo-
sféra než v minulých letech. Možná pro-
to, že nikdo nechce pokazit pětatřicátiny 
Prázdnin.

Poděkování a pozvánka
Ono to trochu souvisí s předchozím textem. 
Ta pohoda se asi transformovala i v ochotu 
pomáhat. A tak bych chtěl poděkovat vám 
všem, kteří jste se i přes nepřízeň počasí 
zúčastnili Běhu městem šťastných lásek. 
Podpořili jste tak nejenom telčské Sdílení, 
ale i myšlenku vzájemně si pomáhat. A po-
kud v tom chcete pokračovat, můžete hned 
9. září. Jen s tím rozdílem, že místo běhu 
sednete na kolo a místo Sdílení pomůže-
te dětskému oddělení jihlavské nemocnice. 
Na kole dětem Vysočinou s Pepou Zimov-
čákem bude určitě stejně příjemná akce.

Roman Fabeš

Foto: Ilona Jeníčková
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Apel na rodiče
Již desítky let Telč obdivují generace lidí 
napříč všemi věkovými skupinami. Obdi-
vují ji jako celek, stejně tak jednotlivé de-
taily. K těm patří třeba sochy. Nemáme jich 
zrovna málo. Je příjemné vidět, třeba teď 
o prázdninách, zájem mladých lidí o histo-
rii, která je zde již stovky let. O to více by-
chom měli mít naše památky v úctě, aby se 
z nich těšily i další generace. Nevidím pro-

blém ve využívání balustrády mariánského 
sloupu na náměstí jako místa, kam si sed-
nu a v klidu pozoruji neklid náměstí. Ale 
její využití pro hru „na babu“, či samot-
ný sloup jako lezeckou stěnu mi přijde již 
za hranou. Není to jen „estetický“ postřeh, 
ale také otázka bezpečnosti. Navíc v době, 
kdy v Telči lezeckou stěnu máme. Snad je 
dobře, že další sochy na náměstí, sv. Mar-
kéty na Dolní kašně a Siléna na Horní, jsou 
otočeny zády a nemusí tomuto nešvaru při-
hlížet. Prosím především rodiče či vedoucí 
různých skupin dětí, aby jak těm nejmen-
ším, tak těm dorůstajícím, hodnotu a vý-
znam díla, které nám zachovali naši před-
ci, připomněli. Bude to ku prospěchu všech 
generací. Děkuji a přeji pěkný konec léta.

Pavel Komín

Bylo, je a bude v Telči. 
Místostarosta informuje

Foto: Ilona Jeníčková

Sucha, vedra a únava - symboly letošního léta
Sloupek nejen pro muže píše Jan Kaleta, jinak Zachariáš z Hradce

Vedro a sucho. Tyto poslední dobou pravi-
delné atributy léta nás v uplynulých měsí-
cích trápily ještě více než jindy. Nedostatek 
srážek a úmorná horka byly typické pro celé 
české a moravské území, ale u nás ještě vý-
razněji. Dlouhé týdny jsme s nadějí, leč vět-
šinou marně, vzhlíželi k obloze. Mraky se 
objevovaly často, ale moc se z nich neurodi-
lo, ačkoliv mnohokrát vypadaly velmi slib-
ně. „Javořice to zase rozrazila,“ říkali znal-
ci. Opravdu jsme měli pocit, že prší všude 
– v Jihlavě, v Dačicích, ba i v Třešti, jen ost-
růvek kolem Telče zůstával bez krůpěje. Me-
teorologické mapy to potvrzovaly. A mívali 
jsme pak dokonce jakýsi pocit křivdy. A ta 
vedra! Hůř se dýchá, nic se nedá dělat, do-

konce i ten letní odpočinek je únavný. Tak 
jsem si říkal – dříve jsme hodnotili léto ja-
ko povedené, když bylo teplo a nepršelo. Le-
tos jsem všude slyšel – kdy už zaprší?? A pak 
– konečně se má ochladit! Sucha se stávají 
stálou hrozbou pro zemědělce i pro zahrád-
káře. A to už nemluvím o skutečnosti, že 
houby jsme pořádně neviděli už několik let. 
Pak začátkem srpna konečně zapršelo a na-
jednou se objevili houbaři s plnými košíky 
statných praváků. To potěšilo. Alespoň něco. 
Nu – musíme se učit mít radost z mála. Ne-
můžeme mít všechno, co chceme, a už vůbec 
ne stále. Jak známo – větru a dešti skutečně 
neporučíme. A na podzim nás čekají volby. 
Mám obavy, že nás rovněž příliš neosvěží.

Francii okouzlily telčské mažoretky
Letošní prázdniny si telčské mažoretky zpří-
jemnily výletem do Belgie a Francie od 20. 
do 24. července. Spolu s námi cestoval i de-
chový orchestr ZUŠ Humpolec a pětice ma-
žoretek z Třebíče, které naši skupinu dopl-
nily. V belgickém městě Vielsalm jsme byli 
velice mile přijati. Program byl nabitý po ce-
lý den. Naše skupina v něm několikrát, vždy 

za doprovodu dechové hudby, vystoupila. 
Děvčata „oslnila“ zdejší dobrovolné hasiče, 
kteří je doprovázeli celým průvodem. Z Bel-
gie jsme odjeli do města Les Pieux ve Fran-
cii. Město (3000 obyvatel) leží na břehu 
Atlantického oceánu v Normandii. Ihned 
po příjezdu nás uvítal starosta města a jeho 
zástupce. Několika vystoupeními jsme se 
podíleli na třídenních oslavách založení Les 
Pieux a jeho patronky sv. Kláry. V neděli do-
poledne jsme byli oficiálně přijati na zdejší 

radnici, kde se nám dostalo velkého poděko-
vání za naše vystoupení. Vše pak vyvrcho-
lilo večer slavnostním průvodem, ve kterém 
jsme samozřejmě nechyběli, a nádherným, 
téměř hodinovým, ohňostrojem. Najeli jsme 
skoro 4000 kilometrů, viděli několik evrop-
ských měst, včetně Paříže, vykoupali jsme se 
v oceánu, máme několik nových přátel a hez-

kých prázdninových zážitků. Před deseti lety, 
kdy jsme s mažoretkami v Telči začínaly, to 
byl náš sen – vystoupit v zahraničí a hlásit, 
že jsme mažoretky z Telče – ten sen se nám 
letos splnil. Poděkování patří i naší mažoret-
ce Karolíně Lazárkové, studentce telčského 
gymnázia, která nejen vzorně pochodovala, 
ale byla nám i francouzskou překladatelkou. 
Všichni věříme, že si francouzštinu procviči-
la a maturitu zvládne také na výbornou.

Renata Křížková, vedoucí Mažoretek Telč 

Defilé mažoretek před radnicí v Les Pieux. Moc se líbilo. Nedivíme se...   Foto: Renata Křížková 

Filatelisté, těšte se
Od 2. listopadu bude Pošta Telč po dobu 14 
dnů používat příležitostnou R-nálepku k 80. 
výročí založení místního Klubu filatelistů. 
Od 2. do 7. listopadu pak příležitostné razít-
ko ke stejnému výročí. Více v příštích TL
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165 roků existence školy...
Dokončení z první strany Úspěch studentů GOB a SOŠ 

na mistrovství světa
V rámci 51. kongresu světové organizace INTERSTENO se od 22. 
do 28. července konalo v Berlíně mistrovství světa v záznamu 
a zpracování textů. Mezi více než 500 účastníky z celého světa 
skvěle reprezentovali  Jiří  Kučera  (kvinta) a  Tereza  Kupcová 
(3.A) z telčského gymnázia. TL o tom informoval vyučující Ladi-
slav Novák, který oba na náročné klání připravil. „Jirka v kategorii 
žáci vystoupil na stupně vítězů celkem šestkrát! Ve wordprocessin-
gu a v záznamu textu z diktátu, při kterém si každý soutěžící může 

zpomalovat, zrychlovat nebo zastavovat diktát individuálně (audi-
otranscription) získal stříbrné medaile. Další pak přidal v celkové 
kombinaci.  Tereza soutěžila v silně obsazené kategorii „junioři“. 
Ve všech disciplínách podávala vyrovnané výkony, které jí v celko-
vé kombinaci vynesly skvělé šesté místo,“ přiblížil úspěšné vystou-
pení obou gymnazistů L. Novák. 
Celý text na https://www.gymnsostelc.cz/ v záložce Aktuality.

Abych se příliš nevyhýbal odpovědi na osobní prožití, zastávám ná-
zor, že učitel by měl nechat svoje osobní záležitosti před vchodem 
do školy a nepřenášet je na žáky, i když to občas není nic jednodu-
chého. A tak si dovolím tentokrát zůstat pouze u této stručné, i když 
přiznávám, přece jen vyhýbavé, odpovědi. 
Jubileum také bývá výzvou podívat se do budoucnosti. Jak vidí-
te gymnázium (školu) v horizontu několika příštích let a třeba 
také v roce 2052, kdy oslaví 200 let své existence? Ono to není 
zase až tak daleko. „Jen“ 35 roků. Současní nejmladší žáci osla-
ví v tom roce padesátiny. 
Jsem velkým optimistou a doufám, že i realistou. V nejbližším ho-
rizontu, tj. během příštího roku, snad již dojde k velké rekonstrukci 
sportovního areálu u škol v Hradecké ulici. A v horizontu 200. vý-
ročí školy? Spojil bych to se školstvím obecně: kariérní řád učite-
lů se opět nestihne schválit, až pak se přijde na to, že je zbytečný, 
že bude přínosnější, když si žáci s rodiči budou moci vybrat učite-
le, školy získají konečně větší pravomoci v rozhodování. A ředitel/
ka školy budou v rozhovoru v Telčských listech ke dvoustému výročí 
marně počítat, kolik proběhlo ve školství reforem, kolikrát se změ-
nila povinná maturita z matematiky na nepovinnou. Diskutovat se 
snad nebude na téma, zda je maturita vůbec potřebná, když se vše 
najde na internetu. Pro zlepšení výsledků v českém jazyce bude zru-
šeno tvrdé y a nahrazeno měkkým i. A ve škole? Mimo jiné absol-
venti školy přivezou do Česka hokejový pohár. Jen nevím, jestli to 
bude prvně z mistrovství světa nebo z olympijských her.
Za rozhovor poděkoval                                                                 /z/

Můžete vidět tabla GOB a SOŠ
Volná prohlídky tabel absolventů GOB a SOŠ v sobotu 7. října 
od 13,30 do 15,30 hod. v budově školy.

GOB a SOŠ Telč 
zve příznivce studentského divadla na reprízu 

hudebního divadelního představení

BALADA PRO BANDITU
5. a 6. října - aula školy

Rezervace od 10. září. Bližší informace na www.gymnsostelc.cz
Těšíme se na setkání s Vámi.

POSLEDNÍ PŘÍLEŽITOST. Ještě do konce září můžete navštívit 
unikátní výstavu školních výkresů žáků telčské reálky z let 1880 až 
1932 v Knihovně Univerzitního centra. Více o ní TL 4/2017.

Úspěšní reprezentanti školy. Jiří Kučera a Tereza Kupcová při 
soutěžním klání.                                                        Foto: Ladislav Novák 
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Žně. Nižší výnosy, poděkování hasičům
Červencové a srpnové TL přinesly mimo-
řádné množství zpráv o mnoha kulturních, 
společenských, sportovních akcích, které 
se v Telči konaly. Zaslouženě jsme o nich 
referovali a zvali na ně. Neměli bychom 
ale zapomínat, že i v Telči, stejně jako v ce-
lé republice, jsou lidé, pro které jsou oba 
měsíce vrcholem jejich pracovních povin-
ností. Informace o žních kdysi plnily prv-
ní stránky novin, výkony kombajnérů měly 
publicitu srovnatelnou s fotbalovou ligou. 
Teď jako by žně nebyly. Alespoň částečně 
to napravujeme. Ty letošní zahájila většina 
zemědělských podniků v regionu na kon-
ci června. V době uzávěrky zářijových TL 
(15. 8.) ale předseda ZD Telč Ing. Miroslav 
Nosek na jejich konec ještě neviděl. Podob-

ně jako ostatní zemědělci musel konstato-
vat: „Ze začátku přálo počasí, ale čekalo se 
na dozrání, nyní již část obilí dosoušíme.“ 
Telčské ZD sklízí letos obilí a řepku téměř 
z 900 ha. K výnosům pak předseda Nosek 
uvedl: „U obilovin i řepky obecně klesnou 
o 20 - 25%.“ Jako příklad uvedl porovnání 
loňského výnosu řepky 4,1 t/ha s letošním 
- 3,2 t/ha. Na závěr pak přidal jedno podě-
kování. I ono charakterizuje letošní léto: 
„Měli jsme velký požár pole, o kterém jste 
nakonec informovali i v TL (Hornomyslov-
ská). Nebyl to letos při žních jediný. Rád 
bych proto poděkoval hasičům za jejich 
rychlý zásah. Až v těchto chvílích si člověk 
uvědomí důležitost jejich práce a i kvalitu 
nastavení záchranného systému.“            /z/

Milá chyba, která zaujala

Do nemocnice v Telči
Nehoda autobusu s čínskými turisty mezi 
Mrákotínem a Horním Bolíkovem 27. čer-
vence, která se naštěstí obešla bez vážněj-
šího zranění (viz foto na str. 12), přinesla 
i jednu zajímavost. Mluvčí jihočeských zá-
chranářů, kteří u nehody zasahovali, uved-
la: Nejzávažnější bylo poranění ruky, kde 
bylo podezření na zlomeninu. Tuto oso-
bu jsme převezli do nemocnice v Telči. Pro 
patrioty zaznělo v milém šotku to, o co se 
mnoho desetiletí snažili naši předci. Od za-
ložení spolku pro postavení nemocnice 
v 90. letech 19. století až do počátku II. svě-
tové války. Občas bylo k uskutečnění jejich 
záměru velmi blízko. Třeba v roce 1909 dí-
ky daru rozlehlé nemovitosti a pozemků 
slečny Viktorie Zvěřinové na tento účel, ne-
bo třeba, když se dočkal schválení její pro-
jekt v Lannerově domě, který za tím účelem 
město koupilo. V té době měla nemocnice 
již i jméno odsouhlasené Kanceláří prezi-
denta republiky – Masarykova jubilejní ne-
mocnice a dokonce příslib prezidentova fi-
nančního daru v okamžiku zahájení stavby. 
Jindy se jim vidina jejich snu vzdalovala... 
Definitivně zhasla 25. listopadu 1945 zahá-
jením stavby nemocnice v Dačicích.        /z/

Klub důchodců 
v nové sezóně
V září vstupuje do další sezóny Klub dů-
chodců. V klubovně v přízemí polikliniky 
v Masarykově ulici nabídneme zájemcům 
tradiční kroužky. „V pondělí dopoledne se 
schází Vzdělávací kroužek a v úterý odpo-
ledne Kroužek šikovných rukou. Na stře-
dy v prvním týdnu v měsíci máme připrave-
ný Biblický kroužek, který v dalších týdnech 
vystřídá trénink paměti. Čtvrteční dopoled-
ne je vyhrazeno rekondičnímu cvičení a od-
poledne se pravidelně schází Pěvecko-dra-
matický kroužek. Turistický kroužek má své 
jednorázové aktivity vždy v pátek,“ vypočíta-
la aktuální program Klubu v nové sezóně je-
ho předsedkyně Ludmila Bartošková a doda-
la, „vzdělávací činnost určenou jak členům 
klubu, tak širší veřejnosti zahájíme v sobotu 
23. září přednáškou P. Zdeňka Drštky Ces-
ty k Bohu – křesťanství a jiná světová ná-
boženství. Připomínám netradiční začátek 
přednášky. Začne již ve 13:30.“Žena v obrazech. Ještě do konce září

Ještě do konce září mají návštěvníci města, 
ale i domácí, možnost zhlédnout pozoru-
hodnou výstavu Žena v obrazech v měst-
ské galerii. Na příchozí čeká 30 prací Míly 

Doleželové a Jiřího Mareše, předních čes-
kých malířů, kteří bytostně patří k Telči. 
Unikátní výstavní projekt se podařil díky 
vstřícnosti majitelů vystaveného souboru 
obrazů, Nadaci Jindřicha a Ičky Waldeso-
vých. Ta pro výstavu uvolnila také prodej 

reprodukcí některých obrazů, které si ná-
vštěvníci mohou v galerii zakoupit. Za-
jímavou nabídkou je také kalendář 2018 
rovněž s reprodukcemi prací Míly Doleže-

lové a Jiřího Mareše. Výtěžek z prodeje ka-
lendáře a plakátů se nadace rozhodla věno-
vat organizaci Černí koně pro projekt Vítr 
ve vlasech, který je určen na pomoc handi-
capovaným dětem.

Podle TZ

Městská galerie

Foto: Ilona Jeníčková

Telčské podzemí
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města. Vstup ze dvo-
ra ZUŠ na náměstí. Prohlídka je možná po objednání v Informačním centru na radnici - 
osobně, tel. 567 112 407 e-mail info@telc.eu. Časy prohlídek úterý až neděle 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00 hod. Max. počet osob ve skupině 20. 

Předplatné Telčských listů
a jejich zasílání poštou
vyřídíte na IS radnice.

info@telc.eu; 567 112 407, 567 112 408
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Okřídlené rčení, které má i reálnou podobu. Drtivá většina z nás má 
nějakou střechu nad hlavou. Z pálené krytiny, eternitu, plechovou, 
mnoha druhů lepenek, někdo dokonce i šindelovou. Vždy za čas při-
jde doba, kdy ji je potřeba opravit, nebo dokonce vyměnit. V tom 
okamžiku voláme na pomoc tesaře, klempíře a hlavně pokrývače. 
V dnešním díle seriálu Lidé mikroregionu představujeme zakládají-
cího člena cechu zmíněných řemesel v ČR a jejich inspektora Oldři-
cha Svobodu z Nové Říše. V současné době také přednostu tohoto 
cechu v Kraji Vysočina. 

Chtěl jste být od dětství pokrývačem?
Ne. Po pravdě bych měl odpovědět, že nevím, čím jsem v raném 
dětství chtěl být. Ale od 15 let jsem pomáhal při různých zakázkách 
otci, který byl pokrývačem. Většinou dobrovolně, ale v těch letech 
také někdy... 
Ovlivnila rodinná tradice Vaše rozhodnutí?
Určitě. Pokrývači byli všichni mí známí předci. Doložené to mám 
do poloviny 19. století. 
Nelitujete ho?
Určitě ne. 
Práce pokrývače v době Vašeho učení a dnes?
Hodně se, díky technice, změnily přípravné práce. Dostat tašky 
na střechu není dnes záležitost učedníků, případně desítky známých, 
kteří si je „řetězem“ podávali. Také pro úpravu okrajových šablon 
existuje řada pomůcek. Ale hlavní práce pokrývače, dobře založit 
střechu, správně položit krytinu, je stejná. Je, a podle mě to stále bu-
de, ruční práce.
Tanečníci,  baletky mají  profesní  život  časově  omezený. Nepo-
tkává něco podobného i pokrývače a podobná řemesla? Práce 
ve výškách v omezeném prostoru, počasí...?
Ano, máte pravdu. Když neustále slyším o prodlužování věku pro 
odchod do důchodu, tak si říkám, že architekti těchto změn nikdy 
na střeše nestáli. 

Mít (dobrou) střechu nad hlavou
Na Vysočině vedete cech pokrývačů a dalších příbuzných řeme-
sel, tesařů, klempířů. Jsou na místě občas zmiňované obavy, že 
těchto řemeslníků bude v budoucnu nedostatek?
Byl bych rád, aby má odpověď vyzněla optimisticky, protože optimis-
ta skutečně jsem. Současná situace v počtu učňů není vůbec radostná. 
Jejich počet stále klesá. Nakonec se o tom můžete přesvědčit každý 
rok v Telči na zámku, kde řadu let pořádáme „pasování“ vyučenců 
na tovaryše. Stále ale věřím, že řada rodičů si při volbě povolání pro 
svého potomka časem uvědomí jistotu a perspektivu našich profesí. 
Znám Vás jako mistra pokrývače, ale také jako majitele poměr-
ně velké firmy. Co je pro Vás snazší? Lézt po střechách, nebo ří-
dit pracovní kolektiv?
Myslím, že každý v podobné situaci té mé, si občas řekne:na střeše by 
mi bylo lépe. Večer bych skončil a nemusel nad ničím přemýšlet. Ale 
tak to není. Obě mé role jsou pro chod firmy stejně důležité. I když 
přiznám, že řídit lidské zdroje je někdy těžší než položit šablonu.
V úvodu jsem zmínil všechny druhy současných střešních kry-
tin. Věnujete se všem? Třeba i těm šindelovým?
Ano. Zákazníkovi vyjdeme vstříc s položením jakékoliv krytiny. 
Třeba i té šindelové. Ale vždy s jednou podmínkou. Že jednoznačně 
dáváme přednost kvalitní krytině. V dnešní nabídce „zaručeně kva-
litních a levných“, které zákazníci vidí v různých letácích obchod-
ních řetězců, to nebývá zrovna krátká diskuze. Střecha je přece in-
vesticí pro nejméně jednu generaci.
Drzá otázka. Jakou krytinu má na střeše svého domu přednosta 
cechu pokrývačů?
PREFA, falcovaná taška. Jedná se o hliníkovou šablonu s barevnou 
úpravou. Přiznám, že při volbě nové krytiny hrála roli také konstruk-
ce stávajícího krovu.
V jaké nejvyšší výšce jste pracoval? 
Tak takovou statistiku si nevedu. Ona v našem řemesle není až tak zá-
sadní. Důležitá je rozvaha a dodržování bezpečných pracovních po-
stupů. On pád i jen z několika metrů může mít fatální následky. Raději 
si eviduji významné stavby, kde jsme pracovali. Třeba Jiřský klášter 
na Pražském hradě, domy ve Zlaté uličce či sídlo Senátu, Valdštejnský 
palác. Ale aby má odpověď nebyla špatně pochopena. Vážím si kaž-
dé zakázky a na každé pracujeme se stejnou zodpovědností. Od rodin-
ných domů až po sérii panelových domů na jednom brněnském sídlišti. 
Ještě k cechu pokrývačů. Jaká je výhoda být jeho členem?
Podle toho, co si pod termínem výhoda představujete. Určitě není 
žádná hmatatelná, materiální. Cech zajišťuje svým členům aktuál-
ní informace o dění v oboru, přednostně s ním komunikují výrobci 
střešních krytin. Stále pro více zákazníků je členství v cechu zárukou 
kvality a podle toho si své dodavatele vybírají. 
Mistr pokrývač a přednosta cechu nemá čas na nějakého koníčka?
Ale má. Celý život jsem si vážil vína jako ušlechtilého a zdravého 
nápoje. A tak jsem si „na stará kolena“ pořídil v Nové Říši vinotéku. 
Když teď řeknu, že do ní Telčské listy zvu, tak to někdo může ozna-
čit za „úplatek“ za tento rozhovor. Ale není to tak. Víno k našemu 
životu patří od nepaměti.                                           Oldřich Zadražil

mikroregion telčsko  mikroregion telčsko
TL 9/2017          List MAS Telčsko (77)

Lidé mikroregionu

Rodinná pokrývačská tradice pokračuje u Svobodů i v 21. století.
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Draci počtvrté v Telči
Závod dračích lodí se konal letos v Telči již 
po čtvrté. A vše bylo nové. Nové místo – 
závod se letos uskutečnil na Roštejnském 
rybníku, kde si celý den mohly užívat i děti. 
Na start se postavilo, resp. připlulo, devate-
náct posádek. Soutěžilo se ve třech katego-
riích – FUN, HOBBY a ŽENY. V katego-
rii FUN se umístila, jako první Vajgarská 
saň s časem 0:47,67, v kategorii HOBBY 
to byla Marná snaha s nejlepším časem ze 
všech posádek – 0:47,45 a v kategorii ŽENY 

s časem 0:54,64 to byla posádka s názvem 
Horalki. Závod si letos mohly užívat i děti 
– díky aktivitám Panského dvora, který pro 
ně připravil horolezeckou stěnu, a díky par-
ku Robinson Jihlava, který měl pro změnu 
připravený oblíbený nafukovací hrad a stříl-
nu. Vedle těchto aktivit si děti mohly užít dí-
ky počasí i dovádění v rybníku a také si vy-
zkoušet, jaké to je pádlovat v dračí lodi.

Magda Pojerová 

Foto: Bohuslav Valenta

Dobré zprávy z Běhu městem šťastných lásek
I přes dešťové přeháňky se v neděli 6. srp-
na sešlo ráno na náměstí téměř 300 lidí, 
kteří přišli na náš benefiční Běh městem 
šťastných lásek s myšlenkou podpořit do-
mácí hospic Sdílení. Přišly rodiny s dětmi, 
s kočárky, se psy. Jeden pán si od nás půjčil 
invalidní vozík a projel trasu na něm, pro-
tože nohy mu už neslouží. Běželi kulturis-
té, kteří jinak neběhají. Jednu paní jsme na-
tolik inspirovali, že pár měsíců před během 
začala trénovat a v neděli uběhla nejdelší 
trasu v životě. Běžela i lékařka našeho hos-
pice, která se v cíli dozvěděla, že musí oka-
mžitě vyjet k pacientovi, kterému se přití-
žilo. A celé náměstí se zelenalo - takovou 
barvu měla trička s logem běhu.
Výtěžek 86 930,- Kč ještě není konečný 
- část výtěžku zdvojnásobí Nadace Divo-
ké husy, stále nám chodí dary u příležitos-
ti běhu.
Děkujeme našim sponzorům, nada-
ci a partnerům za věcné i finanční dary - 

THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH, 
a.s., Nadace Divoké husy, Město Telč, Stát-
ní zámek Telč, Prázdniny v Telči, Chester-
ton ČR, s.r.o., Ekoplast Telč, s.r.o., Nomi-
nal CZ obchodní, s.r.o., Jihlavský radniční 
právovárečný pivovar, a.s., Pražírna Koru-
na, WOOP services, s.r.o., Cukrárna a ho-
tel Celerin, PRO-LIFE fitness, Reklamní 
potisk, s.r.o., Švejk restaurant Na Zámec-
ké, profesionalnigrafik.cz, Cyklo Chlub-
na, děkujeme fotografům Lukáši Šamalovi 
a Kateřině Hezinové - Photo Ká za bez-
platné focení celé akce, zaměstnancům 
Sdílení a vůbec všem, kteří jakkoli pomoh-
li akci podpořit, šířit, sdílet. Děkujeme té-
měř dvěma desítkám dobrovolníků, kteří 
se postarali o hladký průběh akce. Děku-
jeme patronovi Jakubu Cahovi, všem běž-
cům a dárcům za skvělou atmosféru a štěd-
ré dary na nové auto pro hospic. A hasičům 
z SDH Telč za pomoc při vytyčování trasy.

Jana Bělíková

Sdílení informuje

Mikroregionální střípky

Třeštice
24. 9. Sraz Zetorů
Setkání zetorů ze širokého okolí
Hodice
9. 9. Velké malování na silnici 
v Hodicích, od 15:00 hod.
Pořádá: OS HRAD a Obecní úřad
16. 9. Tenisový turnaj
Tradiční turnaj čtyřher od 8:30 hod.
Pořádá: TJ Hodice
29. – 30. 9. Vepřové hody
Dvoudenní zabijačková žranice 
Pořádá: Motoklub Hodice AČR
Dyjice
23. 9. JUMP! into the field 
Kytarista a zpěvák Petr Skočdopole 
s podporou Báry Zmekové
BEZOBAV Dyjice, začátek 20:00

Nezaměstnanost 
v červenci
ČR
červenec 4,1% (červen 4,0%)
Kraj Vysočina
červenec 3,6% (červen 3,5%)
Správní obvod Telče
červenec 3,1% (červen 2,9%)
Telč
červenec 3,5% (červen 3,2%)

Obce správního obvodu Telč s nezaměstna-
ností nad 5% hranicí: 
Kostelní Myslová (7,5), Krasonice (6.2), 
Mysliboř (5,1), Olšany (6,7), Vanov (5,4), 
Vanůvek (15,4), Vápovice (11,1), Zadní Vy-
dří (6,9), Zdeňkov (5,9)

Zdroj: Statistiky ÚP

Jak být dobrý rodičem?
MAS Telčsko pořádá každé úterý od 12. 
září do 3. října seminář nejen pro rodi-
če s názvem Jak být dobrým rodičem? 
Cyklus povede psycholožka Mgr. Elena 
Sejrková, která nabídne účastníkům se-
mináře základní orientaci v rodičovských 
kompetencích a bude se snažit dodat jis-
totu, že nemusíte být dokonalý rodič. Se-
mináře, které jsou zdarma, se budou konat 
v kinosále Panského dvora v Telči vždy 
od 16 do 18 hodin. V rámci semináře je 
možné zajistit hlídání dětí. Nutné objednat 
předem na mailu: mas@telcsko.cz
Seminář je realizován v rámci projektu Míst-
ní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska.



str. 11TL 9/2017



str. 12 TL 9/2017

Černíč a Řásná mají 
obecní symboly

Hned dvě obce Mikroregionu Telčsko ma-
jí nové obecní symboly, znak a vlajku. Za-
tímco představitelé Řásné již 31. května 
převzali v Poslanecké sněmovně udělovací 
listinu z rukou předsedy Jana Hamáčka, ve-
dení Černíče tento akt podle starostky Jany 
Cechové čeká po prázdninách. V Řásné jsme 
5. července představili oba symboly při se-
tkání rodáků a současně proběhlo slavnost-
ní žehnání vlajky. Tu jsme poté vyvěsili před 
budovou obecního úřadu, sdělil TL starosta 
Miroslav Tomíšek. 

Znak Řásné
V obecních symbolech Řásné je znázorně-
na řasa, od které je odvozen název obce, 
hvězda - odkaz na erb pánů ze Stembergu, 
pětilistá růže - odkaz na erb pánů z Hradce, 
majitelů telčského panství, ke kterému byla 
obec v roce 1410 přičleněna, hrot – odkaz 
na nejvyšší vrchol Českomoravské vrcho-
viny, pod kterým se obec nachází, a modrá 
barva – odkaz na Velký Pařezitý rybník, po-
psal symboly obce starosta Tomíšek. 

Znak Černíče
Ve znaku Černíče je v modrém štítě zlaté 
palečné kolo pod stříbrnou cimbuřovou hla-
vou se třemi zelenými leknovými listy. Znak 
připomíná tři bývalé samostatné obce, Čer-
níč, Myslůvku a Slaviboř, které tvoří dnešní 
obec, cimbuří a palečné kolo někdejší čer-
níčskou tvrz a pozdější mlýn, Černíčský 
rybník pak modrá barva a leknové listy, sdě-
lila TL starostka Jana Cechová. Popis vlajky 
je následující: Modrý list s bílým čtvrtino-
vým žerďovým pruhem. V pruhu pod sebou 
tři zelené leknové listy. V listu žluté palečné 
kolo. Poměr šířky k délce je 2:3.“

ČÍNSKÉ ŠTĚSTÍ. Hrozivě vypadající nehoda maďarského autobusu s čínskými turisty me-
zi Mrákotínem a Horním Bolíkovem se 27. července obešla naštěstí bez vážného zranění.

Foto: HZS Jihočeského kraje

ŽNĚ. V červenci a v srpnu se také pracovalo. Třeba při sklizni obilí. Více o letošních 
žních v regionu na str. 8.                                                                      Foto: František Ondráček

ZETOR, KAM SE PODÍVÁŠ. Až 60 traktorů ZETOR očekává starosta Třeštice Martin 
Kodys na jejich srazu, který obec pořádá v neděli 24. září. Snímek je ze zdejší zimní trak-
toriády, kdy ani sníh a mráz neodradily majitele Zetorů vydat se do Třeštice.
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VIP TELČ II.
Tohle nebyl problém. Získat snímky pro po-
kračování „seriálu“ VIP osobností v letní 
Telči, jehož první díl jsme uveřejnili v minu-
lém vydání. Tentokrát představujeme člena 
vlády, hokejisty nové i minulé éry, španěl-
ského diplomata a želvu Želvíru, maskota 
letošních Prázdnin.

Tomáš Nosek, jediný Čech v novém týmu NHL Vegas Golden Knights a Jiří Šejba, mistr 
světa z roku 1985 (vpravo) na zimním stadionu.                                     Foto: Ilona Jeníčková

Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek, host Prázdnin.
Foto: Jan Mazanec

Velvyslanec Španělského království v Česku Pedro Calvo-Sotelo 
Ibáñez-Martín se podepisuje do pamětní knihy.

Foto: Jitka Svatošová

PRÁZDNINY č. 35. Jak jinak, než úspěch u diváků i vystupujících.                                                                                   Foto: Ilona Jeníčková
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K výročí 200 let vynálezu kola chystáme výstavu kol ve měs-
tech Vysočiny. Pokud máte kolo, které pro Vás již nemá funkční 
hodnotu, ale je historickým kouskem železa, pak prosím volejte 
na číslo 608 065 576. 

Děkujeme. Dederova kola, Třešť.

Javořice 365. K datu uzávěrky zářijových TL, 15. srpna, byl stav v soutěži o zdolávání vrcholu Javořice, kterou organizuje oddíl 
VHT Počátky, následující: od začátku roku se registrovalo 229 účastníků, kteří absolvovali 5 581 výstupů. Nejlépe si vedl borec Tr-
ky se 431 výstupy (!), při kterých nastoupal úctyhodných 79 861 metrů. Mezi místy startů vedlo Kaliště (1640) před Světlou (1374) 
a Řásnou (1231). Nejčastěji zdolali borci Javořici na kole (3685), pěšky (1200) a na běžkách (512). Statistika také zaznamenává je-
den výstup na koloběžce. 
Více https://www.javorice365.cz
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Sběrový kalendář
Kovový odpad 4. 9.
Sběr je prováděn na celém území města.

Biologický odpad
I. - II. 18. 9. IV. 20. 9.
III. 19. 9. V. - VI. 21. 9.
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

• Čalounictví Votava-Václavek. Opravy veškerého čalouněného nábytku i starožitného. Zhotovení 
krycích plachet z PVC, přívěsné vozíky, zástěny atd. Nově - čištění koberců, sedacích souprav, 
matrací. Tel. 721 123 595.

• Sběratel koupí osobní auto Škoda, Tatra, Lada nebo Trabant vyrobené do roku 1993 v jakémkoli 
stavu. Tel: 776 856 898

• Autoškola Ekol – Vladimír Roupec. Výuka a výcvik na osobní automobil, učebna autoškoly 
na Myslibořské ulici v Telči. Více info na www.autoskolaekol.wz.cz

Malý oznamovatel
Inzerce v Telčských listech

Podmínky inzerce na www.telc.eu
Kontakt: Ing. Ilona Jeníčková, 

odbor kultury MěÚ Telč
tel. 567 112 406 ● tl@telc.eu
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140 roků
16. září 1877 se v Telči narodila Marie Janků (+22. února 1954, 
Dačice). Učitelka ručních prací na měšťanské škole se spolu s ko-
legyní Marií Krejčů mimořádně zasloužila o zachování povědomí 
o horáckém kroji. Její rozsáhlá sbírka součástí kroje, kterou věno-
vala telčskému muzeu, patří do jeho základního sbírkového fon-
du. V roce 1940 vyšla tiskem její práce O horáckém kroji z okolí 
města Jemnice. 
Zdroj: Kdo byl kdo, významní obyvatelé Telčska, Muzejní spolek 
a TL, 1995

Připomínáme si

Vzpomínáme na 20. století

Jen díky popisce na rubu snímku víme, co neznámý autor zachy-
til. Je rok 1941. Po lešení u zadního traktu radnice se z patra, kde 
je dnes sekretariát, stěhuje trezor Spořitelny města Telče, která zde 
dosud sídlila. Čím je snímek zajímavý? Složitostí trámové kon-
strukce, kterou si operace vyžádala, i pohledem na muže v dolní 
části snímku. Většina z nich má důstojné klobouky. Jen dva, tehdy 
nejmladší úředníci spořitelny, Ladislav Mátl a Oldřich Těšínský, 
jsou prostovlasí. A hlavně tím, že město mělo v té době již více než 
půl století (od roku 1886) vlastní peněžní ústav.

Od 18. do 23. září připravuje telčské pracoviště NPÚ Mezinárod-
ní letní školu pro studenty vysokých škol SCOLA TELCZ 2017. 
„Týdenní projekt se bude skládat z přednášek odborníků, ukázek 
terénní práce a prezentace prací studentských týmů. Bude věnován 
obnově venkovských prostor v těsné blízkosti historického jádra 
Telče,“ uvedla pro TL Ilona Ampapová z NPÚ. Na organizaci akce, 
která do města přivede vedle studentů i několik desítek odborníků, 
se s pořádajícími památkáři podílí také ČVUT v Praze, Masarykova 
univerzita Brno, Dunajská univerzita v Kremži a Centrum Excelen-
ce Telč. Vrcholem programu bude veřejná prezentace výsledků stu-
dentských dílen v pátek 22. září a také výstava studentských projek-
tů ze zimní školy pořádané v Telči letos v únoru. Místa prezentace 
a výstavy nebyly v době uzávěrky TL známé.                       Podle TZ

SCOLA TELCZ 2017
Památkáři připravují

Nové knihy městské knihovny
Beletrie
Howard: Co přede mnou tajíš; Green: Léto s Afroditou; Colgan: Lé-
to s vůní čerstvého chleba; Cornwell: Lhostejné srdce; Gabaldon: 
Lord John a důvěrná záležitost; Hryniewicz: Moje chlapecká válka: 
Varšava 1944; Douglas-Home: Mořský detektiv; Wacker: Na mušce 
lovce; Eskens: Pohřbený život; Hamilton: Poušť v plamenech; Fol-
lett: Smrtící kód; Wiesel: Svítání; Giesbert: Trhačka zubů; Morton: 
Ztracený slib; Vondruška: Vzpoura goliardů
Naučná
Klempířová: Grónsko: ostrov splněné touhy; Nosková:  Nech-
te psa doma: s batohem po královském Thajsku a rudém Vietnamu; 
Messner:  Póly: dobrodružné cesty Hjalmara Johansena; Gordon: 
Výchova bez poražených
Dětská
Pennypacker: Klementýnka a naprostý blázinec; Pearson: Kroniky 
pozůstalých; Dahl: Velké myší spiknutí

Pro TL připravuje Lenka Zamazalová

Novinky Knihovny UC
Martin Holý: Vzdělanostní mecenát v zemích České koruny (1500-
1700); Milan Valenta: Slovník speciální pedagogiky; Pavlína Jano-
šová: Psychologie školní šikany; Bedřich Hájek: Pedagogické ovliv-
ňování volného času; Oldřich Matoušek: Státní orgány sociálněprávní 
ochrany dětí; Klára Kochová: Dítě s postižením zraku; Pavel Říčan: 
Spirituální výchova v rodině; Jiří Padevět: Krvavé léto 1945; Pavel 
Kosatík: Emil Běžec; Dan Hrubý: Pražské příběhy 2: cesta na Hradča-
ny, Nový Svět a zpátky na Malou Stranu; Čeština nově od A do Ž

Pro TL připravuje Ilona Martinů

Knihovna UC bude od 18. září z technických důvodů uzavřena.

Rok renesanční šlechty Telč 2017, Státní zámek Telč
Sobota 16. září v 18 hodin - Svět renesančního kavalíra

přednáší PhDr. Martina Indrová
hraje a zpívá soubor RITORNELLO Praha

Neděle 17. září v 18 hodin - Páni z Hradce
přednáší PhDr. Martina Indrová

hraje a zpívá Santini&Capella Ornamentata
Přednášky v Konírně, koncerty v Divadelním sále
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Jak jsme již informovali v minulém vydání, 
připravuje Orel Telč v sobotu 16. září (19:00) 
další benefiční koncert na podporu rekon-
strukce orlovny. Získal pro něj mimořádnou 
osobnost současné české hudební scény, ví-
těze několika mezinárodních pěveckých sou-
těží, absolventa Pražské konzervatoře, pra-
videlného vystupujícího v řadě televizních 
a rozhlasových pořadů, ale také kdysi zpě-
váka telčského Kvítečku... Nebudeme vás již 
více napínat. Jana  Smigmatora. Ten před 
koncertem ochotně poskytl rozhovor TL. Ne-
vyhýbá se v něm ani odpovědi na otázku změ-
ny příjmení. Většina z nás ho zná jako Jendu 
Šmikmátora.
Jak či u koho vznikla myšlenka koncertu?
Před nějakou dobou mě oslovil starosta or-
lů, pan Jaroslav Kadlec, mimochodem tatí-
nek jedné z mých spolužaček ze základní ško-
ly, s dotazem, zda bych měl chuť vystoupit 
v Telči v bývalém kině a zas po nějaké době 
se ukázat před telčským publikem. Vzhledem 
k tomu, že jsem věděl, že se orlové snaží „ki-
no“ vlastními silami rekonstruovat, okamžitě 
jsem mu navrhl, že by to mohl být koncert be-
nefiční a jeho výtěžek by mohl být věnován 
na pokračující rekonstrukci. S tímto nápadem 
pan Kadlec souhlasil, řekl bych přímo s ra-
dostí, a tak jsme začali hledat termín, až jsme 
došli k tomu, že ideálním datem pro všechny 
zúčastněné bude sobota 16. září.
Koncert tedy bude ryze benefiční, je to tak?
Ano, přesně tak. Kdybychom si totiž řekli o ho-
norář, byť symbolický, značná část peněz by 
se z výtěžku odlila a moc bychom tak výsled-
nému dílu nepomohli. Proto jsem se domluvil 
i se svými spoluhráči, skvělými jazzmany, kla-
víristou Vladimírem Strnadem a kontrabasis-
tou Janem Greifonerem, a i oni to pro „telčské 
kino“ udělají velmi rádi gratis. Navíc jako kluk 
jsem tam chodil opravdu často a rád, viděl tam 
spoustu filmů, pohádek, divadelních předsta-
vení. Zrovna nedávno jsem se při jedné akci 
na mlýně Jiřího Stivína potkal s psychologem 
Ivanem Doudou a vyprávěl mu, jak jsem jako 
kluk byl se školou na jeho protidrogové bese-
dě v Telči v kině. Kdo ví, možná i telčské kino 
má zásluhu na tom, že jsem nikdy nic nebral! 
Teď ale vážně. Musím ještě doplnit, že všich-
ni, kteří se na koncertu budou podílet, tzn. or-
ganizátoři, zvukaři i osvětlovači, všichni to dě-
lají bez nároku na jakýkoli honorář. Proto bych 
byl moc rád, aby na koncert přišlo co nejvíce 
lidí a společně jsme tak s rekonstrukcí orlovny 
trochu pohnuli.
Prozradíte  repertoár  koncertu,  na  co  se 
mohou posluchači těšit?
Hlavním jmenovatelem celého večera bude 
SWING! Zazní proto především písně a kom-

Jan Smigmator pro orlovnu
pozice z Velkého amerického zpěvníku, kte-
ré mohou posluchači znát od takových zpěvá-
ků, jakými byli Frank Sinatra, Dean Martin, 
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, nebo tře-
ba dodnes vystupující 91letý Tony Bennett, 
s nímž jsem měl tu čest se dokonce několikrát 
osobně setkat. Většina písní zazní v originále 
- anglicky, ale dojde pochopitelně i na češti-
nu. Mým velkým oblíbencem je třeba Karel 
Hála, a proto nabídneme publiku určitě i ně-
co z jeho repertoáru. A taky zazpívám písně 
ze svých dvou alb Swing Is Back a Time To 
Swing, na nichž jsem se podílel nejen jako 
zpěvák, ale také jako autor textů a hudby. 

Na plakátech avizujete také vystoupení Va-
šich přátel. Kdo se s Vámi na jevišti v or-
lovně představí?
Jak už jsem zmínil, vystoupí moji kolegové, 
dlouholetí členové mé doprovodné kapely 
a velcí kamarádi, klavírista Vláďa Strnad, je-
hož piano zní téměř ve všech Hřebejkových 
filmech, a kontrabasista Honza Greifoner, je-
den z nejlepších swingových kontrabasistů 
u nás. A pokud jde o speciální hosty, tak ti bu-
dou opravdu VELMI speciální. Už jako kluk 
jsem je všechny tři nesmírně obdivoval a trou-
fám si říct, že i oni mají velký podíl na tom, že 
jsem se vydal jazzovou cestou. Když řeknu 
Dixieland Jazz Band Telč, tak už asi víte, kam 
tím mířím. 16. září si společně se mnou a mý-
mi muzikanty přijdou zahrát Luboš Bláha, Ja-
roslav Čajka a Honza Kadeřávek. Zatímco 
Jaroslav i Honza budou hrát na své tradiční 
nástroje, tedy na trombón a tenor saxofon, Lu-
boš si tentokrát zahraje na housle. Myslím si, 
že dojde k opravdu výjimečnému muzikant-
skému setkání, které by si žádný telčský hu-
dební fanda neměl nechat ujít. 

Událost

Co Vás vedlo k tomu, že vystupujete pod 
uměleckým  jménem  Jan  Smigmator? 
V Telči Vám určitě řada známých, spolu-
žáků, stále říká Jenda nebo Honza Šmik-
mátor.
Jsem moc rád, že se ptáte! Vím, že speciálně 
v Telči, kde jsem vyrůstal, ta změna vyvolala 
spoustu otázek a reakcí.  Vysvětlení je ale mož-
ná jednodušší, než by si kdokoli myslel. V prv-
ní řadě musím říct, že se nejedná o jméno umě-
lecké, ale občanské. Změnu, respektive úpravu 
jsem provedl i úředně. Prvním důvodem změ-
ny bylo to, že hodně vystupuji v zahraničí, kde 
s háčky a čárkami mají vždy potíže a jméno 
tak neustále komolí. Druhým důvodem, mož-
ná vlastně tím hlavním, byl návrat ke koře-
nům. Původní tvar příjmení Šmikmátor je totiž 
právě Smigmator. Můj táta se před lety hodně 
ponořil do rodinné historie, dostal se až do ro-
ku 1637, kdy se toto jméno objevuje poprvé. 
Do té doby nesli naši předkové jméno Mydlář. 
A jak došlo ke změně z Mydláře na Smigma-
tora? To by možná mohl být námět dalšího 
rozhovoru pro Telčské listy. 
Trochu odlehčeně. Na který zážitek ze škol-
ní docházky, nejlépe spojený s Vaším hu-
debním talentem, rád vzpomínáte?
Možná Vás překvapím, ale raději zavzpo-
mínám na svoje kreslení a malování. Dlou-
ho jsem si totiž myslel, že půjdu spíš výtvar-
nou cestou. Kreslil jsem si od malička a řekl 
bych, že téměř neustále. Místo party kamará-
dů mi úplně stačila tužka a papír. Od první tří-
dy jsem pak chodil do výtvarky k panu učiteli 
Václavu Ondráčkovi, kterého jsem měl ne-
smírně rád a obdivoval ho nejen jako skvělé-
ho výtvarníka, ale i jako velkou osobnost. Ni-
kdy na něj nezapomenu. Ale teď k té veselé 
historce. V první a druhé třídě nás na základ-
ce učila paní učitelka Zdena Jakubcová a ta 
brzy pochopila, že když si v hodinách (hlav-
ně těch nevýtvarných) kreslím, že vlastně ne-
zlobím a zároveň se skvěle soustředím na vy-
kládanou látku. Proto mě nechala a já vlastně 
první i druhou třídu „prokreslil“. Když mi ale 
ve třetí třídě jiná paní učitelka zakázala kreslit 
na okraje sešitů a pijáky, začal jsem si kreslit 
po rukou - takové dětské tetování. Bohužel to 
ale ode mě okoukali spolužáci a začali s tím 
taky. Když pak jednou maminka přišla na ro-
dičovské sdružení, paní učitelka jí začala vy-
světlovat, že takhle už to opravdu dál nejde, 
že jsem tím svým kreslením po rukou naka-
zil ostatní a ona že teď neví, co s tím má dě-
lat. Když o tom teď zpětně přemýšlím, možná 
mohla být ráda, že jsem se věnoval jen tomu 
malování. Kdybych třeba v hodinách mate-
matiky zpíval, bylo by to mnohem horší!
Za odpovědi na otázky poděkoval               /z/

SCOLA TELCZ 2017
Památkáři připravují

Foto: Adam Křena
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Denní teplotní maxima a minima naměře-
ná na meteostanici telčské radnice: 
od 18. 7. do 18. 8. 2017.

Bylo teplo. Někdy velké
Červenec v číslech 
Průměrná teplota:   18,8°C
Průměrný tlak:   1014,3 hPa
Srážky:    113,6 mm
Maximální teplota:   34,7°C, 31. 7. 
   v 17,09 hod.
Minimální teplota:   6,6°C, 14. 7. 
   v 5,39 hod.
Kdy nejvíce zafoukalo:  41,6 km/h, 19. 7.

Počasí v Telči
www.telc.eu/obcan/informace_o_pocasi
www.telc.eu/meteo
Aktuální informace z meteostanice umístěné 
na radnici na náměstí Zachariáše z Hradce.

Počasí v červenci
Po celý měsíc byla velmi proměnlivá ob-
lačnost, oproti dosavadnímu počasí i čas-
to provázená srážkami a bouřkami. Se 
srážkami bylo 23 dnů a byl jen jeden den 
bez slunečního svitu. Nejdeštivější by-
la poslední dekáda měsíce po 20. čer-
venci, kdy několikrát vydatněji zapršelo. 
A právě 20. 7. napršelo za 24 hodin nej-
více, kolem 50 milimetrů. Srážky moh-
ly být značně rozdílné, protože většinou 
šlo o lokální přeháňky. Teplotně byl mě-
síc rozdělen téměř přesně podle dekád. 
V té první, do 10. 7., se maximální tep-
loty postupně zvedaly od 22°C do 31°C, 
v další se ochlazovalo, (15. 7. bylo jen 
20°C), ve třetí se zase postupně oteplo-
valo, až 31°C 31. července. Celkově byl 
pěkný, příjemně letní, i když teploty ko-
lem 30°C už každý nemusí. Bylo 14 let-
ních dnů s maximální teplotou nad 25°C 
a 3 dny tropické s teplotou nad 30°C. Le-
tos začaly žně hodně brzo, již kolem polo-
viny července. Zrání obilí bylo uspíšeno 
dlouhodobým nedostatkem vláhy a vyso-
kými teplotami. Houbařské žně jsou u nás 
zatím ubohé. Měsíc hodnotíme teplotně 
jako silně nadnormální, srážkově v me-
zích normálu.

Z pozorování Meteorologické stanice 
Kostelní Myslová zpracoval Josef Fišer

Expozice historie 
železniční dopravy
Otevřeno do 15. 9. v pátek 13 - 16 hod., 
v sobotu a v neděli 9 - 12 a 13 - 16 hod.

Farmářský 
a 

řemeslný trh 
v Telči
9. září 

od 9 do 15 hodin 
náměstí Zachariáše z Hradce
Pořadatelé pro vás připravili:
● mléčné výrobky a sýry včetně
 kozích ● uzeniny ● těstoviny 

● sušené ovoce
● med a medovinu ● ovocné šťávy 
a sirupy ● koření ● výrobky z rakyt-
níku ● zeleninu ● sadbu a sazenice 

● produkty zdravé výživy ● přírodní 
kosmetiku ● proutěné zboží 

● výrobky ze dřeva ● keramiku

Kontakt na pořadatele: 
722 499 299,

farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
MAS Mikroregionu Telčsko, 

Město Telč

Cestovatelský festival

NADIVOKO v Mrákotíně
Sdílení inspirativních projektů, extrémní zá-
žitky, koncerty pod širým nebem, workshopy 
a mnoho dalšího. Louka u Dolního Mrzatce 
ožije pohodovým festivalem 22. - 24. 9.
Kompletní program a vstupenky v předpro-
deji najdete na www. festivalnadivoko.cz

Panský dvůr v září
23. 9. VYSYPANÁ SKŘÍŇ a BLEŠÁK
Bazar oblečení, hraček a sportovních po-
třeb, pro malé i velké
Od 9,00 do 12,00 hod.
Zájemci z řad prodejců se mohou přihlá-
sit na: T: 564 403 780, E: info@pansky- 
dvurtelc.cz
30. 9. OCHUTNÁVKA V PODZÁMČÍ
Od 10,00 do 17,00 hod. O zábavu se postará 
Jazzový orchestr ZUŠ Třešť a Kapela U Zdi
Pro děti – Pohádka Princ Jaromil – Diva-
dlo Studna
Ochutnávka regionálních potravin, krajo-
vých specialit, kuchařská show, rybí spe-
ciality, prodej živých ryb, pivo, víno, bur-
čák, mošt.
Více  informací  na  www.panskydvurtelc.cz 
nebo www.facebook.com/panskydvurtelc.cz

Do 31. 12.
Výstava z filmu Pyšná 
princezna v Zámecké 
galerii
Výstava originálních kostýmů a rekvizit 
z pohádky, která se natáčela na zámku v Tel-
či, letos oslaví 65 let. V roce 1952 byla nato-
čena režisérem Bořivojem Zemanem.

Na obzoru jsou výlovy
7. října začínají v Nevcehli 
a ve Strachoňovicích.
Přehled podzimních výlovů v regionu 
v příštích TL.
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Léto roku 1947 bylo mimořádně horké. 
Dvojnásobně. O klimatickém extrému, kte-
rý přinesl velkou neúrodu, se píše docela 
často. Zvlášť v současné době, kdy poča-
sí to před 70 roky připomíná. Druhá ano-
málie onoho léta je skoro zapomenuta. 
Oprávněně? Určitě ne. Zaslouží si, aby 
nezapadla. 
I když bylo již dva roky od konce II. světo-
vé války, přes naše území právě tehdy pře-
cházela poslední válečná fronta. S padlý-
mi na obou stranách, s mnoha tragédiemi, 
prostě se vším, co válka přináší. O co šlo? 
Konec války nepřinesl jen euforii, kterou 
jsme v Československu na straně vítězů 

prožívali. Pro naše nejvýchodnější sou-
sedy, Ukrajince, znamenal tvrdou skuteč-
nost. Sen o jejich samostatném státě opět 
zhasl. V roce 1947 se začala naplňovat 
realita bipolárně rozdělené Evropy, a tak 
především příslušníkům Ukrajinské  po-
vstalecké  armády  (UPA), zjednodušeně 
banderovcům, usilujícím o samostatnost 
své vlasti, zbývalo jediné řešení. Opustit 
Zemi, kde zítra již znamenalo včera, pro 
ně Říši zla. Vidinu sibiřských gulagů mě-
li na dohled... Jenže. V cestě na Západ jim 
stála jedna velká překážka. Českosloven-
sko. Země, kde vliv Moskvy byl v té době 
již zcela evidentní. Proti skupinám bande-
rovců zde byla mobilizována armáda, Sbor 
národní bezpečnosti (policie) a také dob-
rovolníci, kteří se rekrutovali z bývalých 
partyzánů. Jen pro přiblížení situace. Pro-

Horké léto: V lese jsou banderovci
ti zhruba pěti stům prchajících Ukrajinců, 
kteří v roce 1947 na Moravu pronikli, bylo 
nasazeno téměř 14 tisíc osob. Z toho asi 6 
tisíc vojáků základní služby, 2 tisíce „par-
tyzánů“ a na 6 tisíc příslušníků SNB. Pad-
lí byli na obou stranách. Na straně bande-
rovců se údaje různí. Prameny uvádí více 
než 100 padlých. Na československé stra-
ně 50. A ještě jedno: Ani tenkrát všeobec-
ně neplatila u nás tehdy oficiální rovnice: 
banderovec = fašista. „Horké léto“ zasáhlo 
zcela konkrétně i správní obvod tehdejší-
ho soudního okresu Telč. Především jeho 
východní část. První a hned tragické vy-
stoupení banderovců v našem regionu se 

událo 29. srpna v obci Hory za Kasárna-
ma. Do několika domácností tam postupně 
přišli dva mladí muži, kteří údajně hovo-
řili polsky. Snažili se zjistit, kde se nachá-
zí, zda je v obci četnická stanice a chtěli 
získat mapu území. Záhy byl o „návštěvě“ 
informován předseda Místního národního 
výboru František Dvořák. Ten případ ih-
ned nahlásil a poté se ozbrojený loveckou 
puškou vydal po stopách prchajících. Ti ho 
ale dvěma ranami zasáhli... Zraněný byl 
převezen do nemocnice v Třebíči, kde dru-
hý den zemřel. Přes téměř okamžitý zásah 
oddílu SNB se útočníkům podařilo utéct. 
Další tragický incident se stal o měsíc poz-
ději mezi Novou Říší a Dolní Vilímčí. No-
voříšský kronikář Cyril Mareček ho zazna-
menal takto: Do městečka přijelo 26. září 
asi 500 vojáků z posádek v Jemnici a Jih-

Před 70 roky 

lavě, dále oddíl partyzánů z Brna, četnic-
ký oddíl ze Slavonic a Dačic. Vojsko a zmí-
něné oddíly prohledávaly lesy mezi Novou 
Říší a Telčí, kde měli procházet benderov-
ci. Špatnou organizací a nepozorností se 
stalo, že partyzáni zastřelili dva vojíny 
z posádky jemnické. Stejnou událost téměř 
jasnozřivě popsal ve svém autenticky psa-
ném deníku Josef V. Florian ze Staré Říše: 
Když se dnes sešeřilo (26. září) od Jechov-
ce dlouho do noci se ozývá střelba samopa-
lů a jsou vidět záblesky. Vojáci a SNB pro-
následují Benderovce. Poláky, kteří před 
násilím komunistů prchají přes naše kra-
je. Ráno zjištěno, že ve tmě zastřelili dva 
vlastní vojáky a tři poranili, aniž by nějaké 
Benderovce viděli. Mrtví leží v kostele sv. 
Kříže u Brázdových... Stopu protibande-
rovských operací z jiného pohledu najde-
me i v kronice Želetavy. Ta tehdy, stejně 
jako zmíněné Hory, také patřila do okre-
su Telč. Pečlivý kronikář zapsal: Z Pol-
ska pronikly na naše území skupiny ben-
derovců. V obci byli ubytováni příslušníci 
SNB. Veřejnost byla vyzvána ke spoluprá-
ci. MNV žádal o náhradu ve výši 3613,90 
Kčs, mlékárna 420,- Kčs, lihovar 362,40 
Kčs, autodopravce Fr. Zima 2631,50 Kčs 
a Fr. Piálek, hostinský 200,- Kčs. „Hon“ 
na banderovce na Moravě oficiálně ukon-
čil Zemský národní výbor v Brně 28. lis-
topadu 1947, když s okamžitou platností 
odvolal všechna mimořádná bezpečnost-
ní opatření přijatá v této záležitosti od srp-
na do začátku listopadu. Šlo především 
o zákaz odstřelu zvěře, jakékoliv střelby 
v honbišti, zákaz táboření, zákaz rybolovu 
v noční době, ustavení občanských hlídek 
a zapojení civilního obyvatelstva do zpra-
vodajské činnosti.
Epilog. 
Od 24. srpna 1991 existuje samostatný stát 
Ukrajina, v roce 2009 se Stepan Bande-
ra dostal na ukrajinskou poštovní znám-
ku, v dubnu 2015 schválil ukrajinský par-
lament zákon, který udělil příslušníkům 
UPA status bojovníků za svobodu Ukraji-
ny. 23. září 2016 byl u Dolní Vilímče od-
halen obnovený pomníček, připomínají 
svob. Jaroslava Bartáka a voj. Stanislava 
Gerneše, vojáky zastřelené v neslavné pro-
tibanderovské operaci u Nové Říše. 

O. Zadražil
Více na toto téma:
Zpráva o akci B, Jan Fiala, Vyšehrad, 
1994; Pronikání banderovců do Českoslo-
venska v letech 1945 – 1948, Tereza Ze-
manová, Masarykova univerzita v Brně, 
2007; Telčské listy 8/2015

Důstojník na pohřbu svob. Jaroslava Bartáka v rodném Veselí u Dalečína určitě sliboval, 
že armáda na jeho oběť nezapomene. Bohužel, brzy tomu bylo jinak. A ani ta současná 
se k vojákům, které si sama zastřelila, nehlásí.                                   Foto: Archiv Jaroslav Černý 
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Sport
Fotbal
Muži A v krajské I. A třídě zatím hráli:
Telč – Chotěboř 2 : 0
Bedřichov – Telč 1 : 4
Telč – Pacov 2 : 0

Domácí zápasy mužstev SK v září
3. 9. 16:00 muži A – Žirovnice
9. 9. 9:00 žáci st. – Ždírec n. D.
9. 9. 10:45 žáci ml. – Ždírec n. D.
9. 9. 16:00 muži B – Červený Hrádek
16. 9. 15:30 muži C – Jamné B
17. 9. 15:30 muži A - Kostelec
23. 9. 15:30 muži B – Dobronín B
30. 9. 15:00 muži C – Mrákotín

Derby je tady
1. října v 15 hodin na fotbalovém stadionu 
v Tyršově ulici
Telč – Třešť v krajské I. A třídě

Tabulka krajské I. A třídy po 3. kole
1. Telč 3 8:1 9
2. Leština u Světlé 3 9:5 7
3. Kostelec u Jihlavy 3 6:2 7
4. Světlá n.S. 3 7:4 7
5. Dobronín 3 7:4 6
6. Kamenice n.Lipou 3 6:3 6
7. Havlíčkův Brod B 3 1:2 4
8. Žirovnice 3 6:8 4
9. Chotěboř B 3 2:4 3
10. Bedřichov 3 8:11 2
11. Pacov 3 2:5 1
12. Mírovka B 3 1:5 1
13. Třešť 3 3:8 1
14. Havlíčkova Borová 3 0:4 0

Nábor krasobruslení
Krasobruslařský  klub  Telč rád přivítá 
nové členy a zájemce o základy bruslení.
Přijďte si mezi nás zatrénovat. Začínáme 
trénovat 18. září. První trénink zdarma.
Pondělí – čas bude upřesněn
Středa 14:15 – 15:15
Trenér krasobruslení Mgr. Petr Procházka, 
tel. 604 668 753
Více www.krasobruslenitelc.cz

Zimní stadion
Celoroční provoz, veřejné bruslení, 
hokejové zápasy
http://www.htctelc.com/rozpis-
obsazenosti-ledu.html

Týden hokeje v Telči. Již 23. září
Od 10 hodin v sobotu 23. září budou mít 
opět všechny děti bez rozdílu dovednosti 
bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si 
zdarma, jaké to je být hokejistou. SK Telč 
pořádá ve spolupráci s Českým svazem 
ledního hokeje na zimním stadionu již po-
druhé akci v rámci Týdne hokeje. Kromě 
zážitku z bruslení a ledního hokeje si kaž-
dé dítě navíc s sebou domů odnese hod-
notný dárek. Přijďte si vyzkoušet lední ho-
kej a zažijte spoustu zábavy. Týden hokeje 
je série sportovních akcí pro děti ve věku 
od 4 do 8 let a jejich rodiče. Jedná se o ak-
ce, při nichž mají děti unikátní příležitost 
seznámit se s ledním hokejem a vytvořit si 
svůj prvotní hokejový zážitek. Pro děti je 

připraven zábavný program na ledě i mi-
mo něj, rodiče mají možnost se detailně 
seznámit s tím, co obnáší mít doma malé-
ho hokejistu a jaký je přínos ledního ho-
keje pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí. 
Co všechno je potřeba si na akci přinést? 
Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí 
i lyžařská helma a rukavice). V případě, že 
máte doma chrániče loktů a kolen pro in-li-
ne bruslení, vezměte je rovněž s sebou. Po-
kud nedisponujete bruslemi a helmou, mů-
žete se obrátit na zástupce oddílu ledního 
hokeje Miloše Nováka, tel. č. 603 759 540, 
email hokej@sktelc.cz s dotazem na mož-
nost zapůjčení vybavení přímo na místě.

mn

Foto: Ladislav Jonák

Hokej
Pro váš diář
Rozpis domácích utkání SK Telč v Jiho-
české hokejové lize
23. září Telč – Český Krumlov
30. září Telč – Vimperk
14. října Telč – Pelhřimov
22. října Telč – Radomyšl
4. listopadu Telč – Veselí nad Lužnicí
18. listopadu Telč – Strakonice
9. prosince Telč – Humpolec
6. ledna Telč – Tábor B
20. ledna Telč – Soběslav
3. února Telč – Jindřichův Hradec
10. února Telč – Milevsko
3. března Telč – Hluboká nad Vltavou

Začátky utkání v 16:30. 
Bez záruky

Permanentky na 
domácí utkání SK Telč
Stejně jako v loňské sezoně nabízí oddíl lední-
ho hokeje SK Telč prodej permanentek na se-
zonu 2017/2018. Opět jsou k dispozici se-
dadla č. 1 až 90. Permanentka bude určena 
ke vstupu na dvanáct zápasů základní části. 
Její cena je 440 Kč, což znamená, že na jeden 
zápas bude vstup ZDARMA. Rezervace per-
manentek byla zahájena 14. srpna. Od této do-
by je na stránkách SK Telč vyvěšen orientač-
ní plánek sedadel a způsob rezervace a podle 
pořadí došlých rezervací budou sedadla rezer-
vována zájemcům. Na dřívější žádosti nebu-
de reagováno, striktně bude dodržováno po-
řadí došlých rezervací. Nebude možno zaručit 
stejná místa jako v loňské sezóně. 

Miloš Novák, 
sekretář oddílu ledního hokeje SK Telč
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Cyklojízda
9. 9. Na kole dětem Vysočinou
Charitativní cyklojízda s Josefem Zimov-
čákem. Start pelotonu z náměstí Zachari-
áše z Hradce v 10.00 hod. Dojezd peloto-
nu zpět na náměstí se očekává mezi 16.30 
- 17.00 hod. Trasa v délce 77 km vede přes 
Třešť do Jihlavy a přes Batelov a Řásnou 
zpět do Telče.

Kolečka v Lipkách se roztočí 17. září
Třetí zářijovou neděli se opět uskuteční ob-
líbené sportovně-zábavné odpoledne Koleč-
ka v Lipkách. Členové Spolku Javořice spo-
lu s dobrovolníky připravují na 17. září od 14 
hodin pestrý program pro rodiny i jednotliv-
ce. Přijeďte na čemkoli, co roztočíte vlastní 
silou – na kolech, inline bruslích, koloběž-
kách, odstrkovadlech, skateboardech nebo 
třeba i s kočárky. Můžete se těšit na různé 
dovednostní soutěže, kvízy, testy a závody 
ve všech věkových kategoriích. Samozřejmě 
nebude chybět slosování o zajímavé ceny, 
do kterého budou zařazeni aktivní účastní-
ci, kteří splní připravené disciplíny. Prosí-

me Vás o včasný příchod. Kdo chce v poho-
dě vše stihnout, je třeba, aby se prezentoval 
na startu do 15 hodin. Finále bude opět pat-
řit společné cyklo a kolečko-jízdě a návštěvě 
zajímavého cíle, Záchranné stanice volně ži-
jících zvířat Pavla Dvořáka. Akce proběh-
ne za podpory města Telče, KOUS Vysoči-
na, Kraje Vysočina a dalších. Více informací 
na www.osjavorice.webnode.cz.

Jiří Pykal
Kontakt: 
pykaljiri@centrum.cz , tel. 602 725 509
www.osjavorice.webnode.cz, Facebook:
https://www.facebook.com/osjavorice

Přespolní běh
Orel Telč zve na 5. ročník přespolního bě-
hu Roštejnské stráně. Zkušení běžci mají 
možnost se zde utkat s kvalitními soupe-
ři z Orelské běžecké ligy. Pro začáteční-
ky a ty, co běhají jen na autobus, je určen 
speciální Lidový běh. Nebude chybět ani 
oblíbený Běh rodin, kde vítězí každý, kdo 
se zúčastní. Loni na závodech startovalo 
101 běžců. Je vidět, že se jedná o zajíma-
vý závod. Přijďte v sobotu 7. října v 9:00 
do kempu u  rybníka Roštejn a těšte se 
na kvalitní běžce, vzrušující trať i slušnou 
porci zábavy. 
Aktuality sledujte na www.oreltelc.cz/ros-
tejnske_strane.

David Kovář

Hasičský pětiboj
16. 9. Firefighter combat challenge Telč
Soutěž profesionálních hasičů se koná 
v areálu Hasičské stanice v Luční ulici 
od 9 hod., www.firefighterchallenge.cz

Florbal
Florbal Telč, z.s., pořádá v pondělí 4. září 
v 16 hodin ve sportovní hale ZŠ v Hradecké 
ulici nábor nových členů pro všechny věko-
vé kategorie. Mini přípravka (2011 a mlad-
ší), přípravka (2009 a 2010), elévové (2007 
a 2008), mladší žáci (2005 a 2006), starší 
žáci (2003 a 2004), dorost (2001 a 2002), 
junioři a muži (2000 a starší).
Mužstva jsou přihlášena do soutěží Ligy 
Vysočiny mládeže, řízené Českou florbalo-
vou unií. Na první organizační schůzce se 
zájemci dozví termíny tréninků a turnajů. 
Můžeme zapůjčit florbalové vybavení pro 
začátečníky.

Jaroslav Novák

Drakiáda č. 8 u Roštejna
V sobotu 30. září od 13 hodin. Opět pro-
běhne soutěž o ceny o nejhezčího doma 
vyrobeného draka. Na občerstvení je při-
pravena nejen pikantní dýňová polévka, 
ale také svařák, grog či domácí mošt, zve 
pořadatel Lukáš Mazal.

Foto: Archiv Spolek Javořice

Orelská florbalová škola
Chcete, aby vaše děti provozovaly mo-
derní aktivní sport, který plně rozvíjí mo-
toriku celého těla a podporuje fyzickou 
zdatnost? Ale nechcete z nich sportovní 
profesionály? V novém školním roce Orel 
otevírá kroužky nesoutěžního florbalu pro 
holky i kluky ve 4 věkových kategoriích:
Přípravka 2012 – 2010
Elévové  2009 – 2007
Kluci a holky dohromady. V tělocvičně 
ZŠ Hradecká v pondělí od 17:00. První 
schůzka 18. září.
Mladší žáci, žákyně 2006 – 2004
Starší žáci, žákyně 2003 – 2002
Samostatně  kluci  a  samostatně  holky. 
V hale Sokola ve čtvrtek od 18:00. První 
schůzka 21. září.
Pod vedením zkušených trenérů. V přípa-
dě potřeby dětem vybavení do začátku za-
půjčíme. Nováček si může přijít florbal ne-
závazně vyzkoušet. První měsíc může hrát 
zdarma a bez přihlášky.
Podrobnosti na tel. 603494660 
nebo na www.oreltelc.cz/florbal

David Kovář

RaptorCup
2. 9. 
Jednota Orel Telč společně s TJ Sokol Telč 
pořádá sedmý ročník florbalového turnaje 
ve sportovní hale Masarykova.
Více na www.raptorcup.cz
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Kulturní kalendář

Akce
8. - 10. 9.
Dny  kulturního  dědictví,  Den  otevře-
ných dveří památek
Více na str. 7

17. 9. 14.00 Lipky
Kolečka v Lipkách
Sportovně-zábavné odpoledne pro celou 
rodinu na kolech, koloběžkách …
www.osjavorice.webnode.cz
Více na str. 21

17. 9. u Muzea techniky Na Sádkách
Podzimní vyjížďka strojů minulého tisí-
ciletí s burzou
Začátek burzy je v 8 hodin a start vyjížďky 
v 10:30 hod.
Více informací na tel. 736 734 324

22. - 23. 9.
Telčské  vinobraní  v mázhausu ZUŠ 
s ochutnávkou dobrého vína a burčáku
22. 9.  Večerní posezení
23. 9. 19.00 K večerní pohodě hraje 
cimbálová muzika Rathan

23. 9. 10.00 – 17.00 náměstí
Svatováclavské slavnosti
Více na str. 24

Koncerty
12. 9. 19.00 sál ZUŠ
Duo Adamus-Levický  „Koncert  o  věč-
ném dechu“
Účinkují Jan Adamus - hoboj, anglický roh 
a Martin Levický - klavír.
Na programu zazní skladby Richtera, Sme-
tany, Besozziho, Schuberta a Pasculliho.

16. 9. 19.00 orlovna
Jan Smigmator Swinging Q & přátelé
Benefiční swingový koncert. Výtěžek 
z koncertu je určen na rekonstrukci orlov-
ny - bývalého kina. Předprodej vstupenek 
v Informačním centru Telč.

22. 9. 19.00 sál ZUŠ
Podzimní koncert Ivany Moravcové
Účinkují Ivana Moravcová - zpěv, Eva 
Pavlíková - zpěv, klavír, Kristina Lachová 
- zpěv, housle
Host: Swing trio Telč (Milan Toman - 
mandolína, kytara, Jiří Holubec - kytara, 
Petr Běhal - kontrabas)
Na programu jsou židovské písně, popu-
lární melodie 20. století, swingové hity

Přednáška
13. 9. 18.00 sál Univerzitního centra
Santiniho Zelená hora a barokní gotika
Přednáší Jakub Bachtík. Prezentace 3D 
modelu tohoto poutního kostela.
V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč 
Rodinné stříbro - Památky kolem nás

Výstavy
4. 9. - 1. 10. vstupní síň radnice
Telč 16´
Výstava kreseb posluchačů výtvarného 
ateliéru ČVUT Praha
Zahájení výstavy v pondělí 4. 9. v 15 hod.

18. - 23. 9.  vstupní síň radnice
Scola Telcz 2017
Vernisáž výstavy v pondělí 18. 9. v 18 hod.

do 3. 9. vstupní síň radnice
Výstava obrazů Františka Floriana

do 30. 9. MG Hasičský dům
Žena v obrazech
Výstava obrazů Míly Doleželové a Jiřího 
Mareše

do 31. 10. muzeum
Dráteníkův rok
Výstava výrobků členů Cechu česko-mo-
ravských uměleckých dráteníků

do 31. 12. Zámecká galerie
Výstava z filmu Pyšná princezna
Výstava originálních kostýmů a rekvi-
zit z pohádky, která se natáčela na zámku 
v Telči, letos oslaví 65 let. V roce 1952 byla 
natočena režisérem Bořivojem Zemanem.

Trhy
9. 9. 9.00 - 15.00 náměstí
Farmářské trhy

Panský dvůr
www.panskydvurtelc.cz
30. 9. 9.00 - 17.00
Ochutnávka v podzámčí
Regionální potraviny, burčák, pohoda a jazz

23. 9. 9.00 - 12.00
Bleší trhy
Zveme vás na obnovenou tradici bleších 
trhů. Kontakty pro zájemce o prodej:
tel. 736 434 156, 721 033 238,
e-mail: blesakvtelci@seznam.cz

23. 9. 9.00 - 12.00
Vysypaná skříň
Bazar oblečení, hraček a sportovních po-
třeb pro děti a dospělé

Chovatelé
10. 9. 7 – 10 hod.        areál ZO ČSCH
Výměnné trhy drobného zvířectva

30. 9. - 1. 10. areál ZO ČSCH
Výstava drobného zvířectva
Krajská soutěžní výstava drobného hospo-
dářského zvířectva

ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Klub: po - pá 14 - 18 hod.
1. 9. 14.00
Rozloučení s létem
Tradiční akce pro veřejnost - přijď se s ná-
mi bavit

6. 9. 14.00
Narozeniny ZASTÁVky
Přijď s námi oslavit narozeniny ZASTÁV-
ky, zažiješ plno srandy a zábavy

18. - 22. 9. 14.00
Týden otevřených složek s E-quipem
Tento týden se můžeš podívat do své 
složky, o kterou se ti stará tvůj klíčový 
pracovník

26. 9. 14.00
Preventivní film na vybrané téma
Vyber si film s problémovou tématikou 
a diskutuj na téma s pracovníky a vrstev-
níky

Klub důchodců
v budově polikliniky
23. 9. 13.30
P. Zdeněk Drštka Cesty k Bohu, křesťan-
ství a jiná světová náboženství

Klub nabízí: Vzdělávací kroužek - pondě-
lí dopoledne ● Kroužek šikovných rukou - 
úterý odpoledne ● Biblický kroužek – stře-
da odpoledne první týden v měsíci, další 
týdny trénink paměti ● Rekondiční cvičení 
– čtvrtek dopoledne ● Pěvecko-dramatic-
ký kroužek – čtvrtek odpoledne ● Turistic-
ký kroužek ●
Více informací v klubu

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, hravé tvoření 
a cvičení.
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Římskokatolické
2. 9. so 18.00 Matka Boží
3. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
9. 9. so 18.00 Matka Boží
10. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 Matka Boží
  10.30 Matka Boží
16. 9. so 18.00 Matka Boží
17. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Štěpnice
23. 9. so 18.00 Matka Boží
24. 9. ne 7.30 sv. Jakub
  9.00 sv. Jakub
  10.30 Matka Boží
30. 9. so 18.00 Matka Boží

Evangelické
každou neděli v 8.30 hod.
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

Vítáme nové občánky
Marek Skála, Staré Město
Lucie Kohoutková, Štěpnice
Johana Trojanová, Štěpnice
Alžběta Hustáková, Podolí
Vít Kříž, Staré Město

Blahopřejeme novomanželům
Jaroslav Krejča, České Budějovice
a Petra Fabiánová, Svojkovice
René Štork, Znojmo
a Martina Brábníková, Praha
Petr Kapitán, Praha
a Elisabeth Kopečná, J. Hradec
Jaroslav Šťastný, Pavlov
a Monika Šoukalová, Krahulčí
Ondřej Vykypěl, Slavonice
a Veronika Jánská, Slavonice
Wiljan J. G. Linders, Nizozemsko
a Klára Eliášová, Volevčice
Pavel Drápal, Praha
a Nikola Vottová, Praha
Jiří Hruška, Brandýs nad Labem
a Marcela Ňorbová, Brandýs n/L.
Oleh Bezpalko, Ukrajina
a Ermila Micoda, Ukrajina
Martin Novák, Horní Myslová
a Zuzana Svobodová, H. Myslová
Luboš Pospíchal, Bezděčín
a Nikola Jelínková, Batelov
Lukáš Červenka, Krahulčí
a Zdeňka Tichá, Krahulčí

Opustili nás
Milada Hobzová, Podolí 90 let
Ladislava Doláková, rodačka 76 let
Marie Bartejsová, Staré Město 67 let
Michal Moc, Mrákotín 43 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

Uzávěrka příštího čísla 
15. září 2017
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Větrání s Leñadores
Větrání kostela a varhan sv. Linharta v Li-
déřovicích 17. září bude zcela hudební. 
Ve 14:30 na něm vystoupí smyčcové kvar-
teto Leñadores se skladbami A. Dvořáka, B. 
Smetany, C. Debussyho ad. I tentokrát po-
slech krásné hudby proloží pořadatelé čte-
ním moudrého a povzbudivého slova.

HRADEC KRÁLOVÉ
1. – 2. 9. - Slavnosti královny Elišky
Historické centrum oživí středověká řemes-
la, průvody, rytířská klání, středověké hry 
a zábavy, rej komediantů, kejklířů a jiných 
kumštýřů. Chybět nebude lidově-řemeslný 
jarmark. Oslavy budou zakončeny večerním 
koncertem a ohňovou show s pyroefekty.
CHEB
9. 9. - Babí léto
Tradiční festival folkové a country hudby 
na chebském hradě
JINDŘICHŮV HRADEC
23. 9. – Svatováclavské slavnosti
Řemesla, víno, trhy, bohatý hudební pro-
gram. Místo konání: náměstí Míru
KUTNÁ HORA
9. 9. - Vinobraní na Kačině
Tradiční akce věnovaná regionálním pro-
duktům a ochutnávce vín, bohatý kulturní 
program.
LITOMYŠL
29. 9. -2. 10. – ArchiMyšl 2017
Program při příležitosti Světového dne ar-
chitektury. Komentované prohlídky a pro-
jížďky, besedy nejen s architekty, výstavy.
POLIČKA
11. - 16. 9. – Mime Fest – 6. ročník mezi-
národního festivalu pantomimy
Úspěšný a jedinečný festival. Divadel-
ní představení, mimové v ulicích města, 
workshopy.
TELČ
8. - 10. 9. - Den otevřených dveří památek
Telčské památky na náměstí Zachariáše 
z Hradce se otevřou všem návštěvníkům. 
Přijďte navštívit památky, poslechnout si 
koncerty, prohlédnout výstavy i expozice.
10. 9. - Cesta do Orientu, orchestr Lebane-
se Philharmonic Orchestra
TŘEBOŇ
16. 9. - Jihočeský festival zdraví
Den plný sportovních, tanečních i hu-
debních vystoupení, poradny, zdravý trh 
na Masarykově náměstí program.

Bližší informace a mnohem více tipů 
na výlet naleznete na našich webových 
stránkách www.ceskainspirace.cz

Inspirace z České inspirace

Letadla nad Telčskem II.
Přednáška  Miroslava  Brychty  25.  září 
v 17 hodin v obřadní síni radnice
Pořádá Muzeum Vysočiny, pobočka Telč 
a Muzejní spolek v Telči

Přednáškový cyklus NPÚ Telč
Rodinné stříbro - Památky kolem nás
Santiniho Zelená hora 

a barokní gotika
přednáší Jakub Bachtík 

13. září v 18:00 
v Univerzitním centru MU 

Jezuitská kolej
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FOTOSTAR 2017. Věž sv. Ducha                     Foto: Ilona Jeníčková

DALŠÍ FLORIAN. Celý srpen budily v radniční síni zaslouže-
nou pozornost velkoformátové obrazy Františka Floriana, dalšího 
aktivního výtvarníka staroříšského uměleckého klanu.

Foto: Ilona Jeníčková

BĚH PRO HOSPIC. O úspěšné akci Sdílení čtěte na str. 10. Foto: Lukáš Šamal


