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Když Palata tančí
Začátkem května se na Palatě konala tradiční
společenská hudební akce Když Palata tančí a to
již sedmý ročník. Dopoledne proběhla přehlídka
tanečních a pěveckých skupin a odpoledne taneční
zábava, ke které hrála dechovka Dvořanka, pod
vedením dirigenta pana Václava Vomáčky.
Celý den Palatou zněly krásné písničky, všichni
měli dobrou náladu, protože se na Palatě sešli
dobří přátelé, kteří se zde každý rok setkávají.
Pozvání
přijali
klienti
z Pobytového,
rehabilitačního a rekvalifikačního střediska pro
nevidomé Dědina. Tradičními účastníky, kteří
k nám přijíždějí z Vysočiny, byli členové Klubu
důchodců z Telče. Všechny účinkující přivítal pan
ředitel Jiří Procházka a zahájil sedmý ročník akce
Když Palata tančí. Celým programem provázel pan
Martin Průcha. Jako první vystoupil pěvecký sbor
Sluníčko, který působí v Domově Palata. Tentokrát
zazpíval lidové písně ze všech krajů naší země.
Sbor již tradičně na harmoniku doprovázel pan Jiří
Synák. Klienti z Pobytového, rehabilitačního a
rekvalifikačního střediska pro nevidomé Dědina
z Prahy 6 zazpívali známé muzikálové melodie
s doprovodem klavíru. Nezaháleli ani naši
tanečníci z Domova Palata, kteří si připravili
taneční vystoupení na píseň Aerovka červená,

kterou zpívá Rudolf Pellar. Na závěr dopoledního
programu vystoupili další hosté, kteří přijeli
z Klubu důchodců z Telče. Řada z vás je zná,
protože jsme je v Telči navštívili. Naposledy
jsme Telč navštívili začátkem dubna a moc se nám
tam líbilo a ještě jednou děkujeme za krásné a milé
přijetí. Klub důchodců z Telče je velmi aktivní a
vystupuje na různých kulturních a společenských
akcích nejen v Telči, ale i v okolí. Pořádá různé
výstavy. Pravidelně také chodí vystupovat do
Domova pro seniory v Telči. Připravili si pro nás
písničky z Vysočiny, z Telče a známé lidové
písničky, které jsme si mohli společně zazpívat. Na
elektronické varhany doprovázel pan Mgr.
Vladimír Brtník. Po skončení dopoledního
programu se všichni naobědvali v naší jídelně a
mohla začít odpolední zábava. Nejprve pan Průcha
poděkoval za krásná vystoupení, která si na tuto
akci všichni připravili a všem účinkujícím předali
pracovníci Palaty drobné dárky a diplomy. Poté už
přišla na řadu volná zábava s hudbou dechovky
Dvořanka, při které si všichni rádi zatančili a
zazpívali.
V závěru odpoledního programu
vystoupila tanečnice paní Helena Trnková z Centra
tance. Celý den se všem velmi líbil, děkujeme a
těšíme se na další, již osmý ročník.
Eva Průchová

V parku
Vezmu si staré botasky,
bílý klobouček na vlásky.
Zpaměti znám všechny schody
a tak hurá do přírody !
Doprovod mne informuje,
co se v parku vylepšuje.
Někdo staví nové domy,
zde sázejí nové stromy.
Chvíli sluncem, chvíli stínem,
bublá voda pod leknínem.
Voní tráva posečená
i ta máta utržená.
Někdy sluchadlo mi stačí
a já slyším hlasy ptačí.
Chovají tu černé kozy,
proč právě ty, vědí bozi.
Procházím se čistým vzduchem,
chráněna před městským ruchem.
Pomalu a beze spěchu,
navracím se zas pod střechu.
Čekám, až se bude hodit
chvíli mě zas parkem vodit.
Marie Shonová 29.8. 2005

Výlet do Telče počátkem dubna
Bylo to 10. dubna , když jsme hned brzy ráno
nasedli do zájezdového autobusu a čtyři obyvatelé
na vozíčcích do auta pro přepravu vozíčkářů a
vypravili se na poměrně dlouhou cestu do Telče.
Přijali jsme tak pozvání Klubu důchodců Telč
k návštěvě tohoto zajímavého města. S Klubem nás
pojí dlouholeté přátelství a spolupráce. Cesta nám
celkem hladce ubíhala, i když jsme jeli přes 100
km cesty po trochu obávané dálnici D1. Posledních
30 km mezi Jihlavou a Telčí však už malebným
krajem Vysočiny, kde mezi zatáčkami a horizonty
kopců můžete na polích a loukách vidět zajíce,
bažanty a vysokou zvěř. Po příjezdu jsme se
nejdříve občerstvili vlastními buchtami a jablky
z kuchyně. Po dvou a půl hodinách cesty to byla
skvělá svačina. Potom jsme se podle plánu
rozdělili na dvě skupiny. Jedna skupina navštívila
Muzeum techniky v Telči, založené pány Janem a
Alešem Wimmerovými (otec a syn), které
vystavuje mimo jiné historická auta a motocykly
(řekněme tedy veterány) a jiné předměty, např.
rádia, psací stroje, dětské kočárky, apod.
Prohlídka, původně bez výkladu, se brzy stala
neformální diskuzí s panem Alešem Wimmerem a
to zejména nad automobily. Některé typy veteránů
měli totiž naši obyvatelé před léty samozřejmě

doma a jezdili jimi. Prohlídku si tak všichni užili a
chválili. Druhá skupina, včetně třech z našich
vozíčkářů, se mezitím vypravila na pochod do
centra města na náměstí. Sem totiž vedou ulice
pouze úzkými branami a nedostane se tam autobus.
Počasí bylo skoro slunečné, ani teplo, ani zima, na
turistiku akorát. V pohodě jsme se tak dostali až do
středu náměstí, kde už na nás čekala paní
Melmuková. Jak bylo domluveno, udělala nám
zevrubný výklad nejen o domech a podloubích,
které náměstí lemují, ale také o vzniku města v 11.
století, jeho hradbách a soustavě rybníků na
Telčském potoce. Ty obklopují centrum a k městu
neodmyslitelně patří. Byly založeny především na
ochranu Starého Města jako přirozená překážka
pro dobyvatele. Nejstarší zachovalé zbytky hradeb
jsme potom viděli i z blízka při cestě městem, stále
pod vedením paní Melmukové. Prohlídku jsme
zakončili v evangelickém kostele v pozdně
románské věži sv. Ducha, která je druhou
dominantou náměstí. Velmi za výklad, prohlídku a
pomoc děkujeme. Trochu stranou nám zůstala
dominanta první, totiž renesanční telčský zámek a
barokní jezuitský kostel Jména Ježíš. Ovšem
v Telči je památek nejen na jedno dopoledne. Na
náš tradiční výletní oběd jsme se už všichni sešli a
uchýlili do prostor Klubu důchodců v Telči. Bylo

to skvělé, milé přítelkyně, členky Klubu, nás hned
pohostili teplým čajem a domácími jednohubkami
a koláčky. K tomu náš oběd, řízečky, jako vždy, a
potom opět z místní kuchyně káva a další
sladkosti. To už ale začal také program, který si
pro nás v Klubu připravili. Pásmo písniček a básní
na téma rodné Telče i celé Vysočiny. Také jsme si
připomněli blížící se Den matek (vždy druhá
neděle v květnu). Abychom také my přidali něco
k dobré náladě, přednesl Jirka své básně a všichni
mu s radostí a obdivem zatleskali. Předali jsme
také dárek pro Klub, sklenice na víno a víno do
nich. Nakonec bylo z naší strany vyžádáno
opakování písně Vysočina, která, jak se říká, vzala
za srdce nejednoho z nás. Bylo to nádherné
odpoledne v zázemí Klubu, cítili jsme se tam jako
doma. Po takových zážitcích už nám cesta domů
rychle utekla. Děkujeme však velmi našim
přátelům z Klubu důchodců Telč, jak za skvělé
pohoštění, tak především za to, že jsme je mohli
navštívit a náš dlouhý výlet tak vůbec uskutečnit.
Bez nich by to prostě nebylo ono, vážíme si toho.
Je skvělé mít takové přátele.
Martin Průcha

Stará lípa
Vezmi ji za ruku,
víru a naději,
projdi se klenbou
prastarých lip.
Vezmi ji za ruku,
projdi se alejí,
v té chvíli najednou
bude ti líp.
Máme se rádi,
a ten náš život
bude krásný.
Javůrek Jiří 8.3. 2019

Historie i současnost Telče
Telč je město v okrese Jihlava, v kraji Vysočina,
25 km jihojihozápadně od Jihlavy. Kraj Vysočina
se tady ale blízko stýká již s krajem Jihočeským,
proslulým svými rybníky a také přímo v Telči
byste našli hned 5 rybníků a mnohé další v okolí.
Telč mívá také proto přízvisko jezerní růže. Růže
je pak podle pánů z Hradce. V Telči žije přibližně
5 300 obyvatel, ale již v roce 1921 mělo město
téměř 4500 obyvatel. Místní jméno znělo původně
Teleč a vzniklo ze jména Telec, což znamenalo
mladý býček a bylo rodu mužského. Dnešní
pojmenování Telč je však rodu ženského. Říkáme
jedeme do té Telče. Podle místní pověsti je
založení Telče spojováno s vítězstvím moravského
knížete Otty II. nad českým Břetislavem roku
1099. Na paměť bitvy prý založil vítěz kapli,
později kostel a osadu, dnešní Staré Město.
Historicky doložená je teprve zpráva o
zeměpanském dvorci a strážní věži s kostelíkem –
sídle královského správce. Toto královské zboží
Telč vyplatil Karel IV. nejprve ze zástavy (1335) a
později vyměnil za pohraniční hrad Bánov (1339) s
Jindřichem z Hradce. Tento rod zakládá novou
Telč. Předpokládá se, že to byl Menhart z Hradce,
který po roce 1354 postavil hrad, kostel, vodní
opevnění a gotické domy po obvodu rozsáhlého

tržiště. Rozvíjející se město, obdařené již od Karla
IV. právem hrdelním a výročními trhy, trpělo v
dalším čase požáry (1386 vyhořela celá západní
polovina náměstí včetně kostela a radnice) a
později husitskými bouřemi. Dalšího rozkvětu se
město dočkalo v polovině 16. století, kdy se
zdejšího panství ujímá Zachariáš z Hradce. Jeho
zásluhou se město stalo jedním z nejvýznamnějších
renesančních městských komplexů v českých
zemích. Původní gotický hrad Zachariáš přestavěl,
rozšířil o nové renesanční paláce a kapli Všech
svatých. Svým sňatkem s Kateřinou z Valdštejna
získal pro svoje plány prostředky. Oba se tak
kladně zapsali do dějin města a každý rok v létě se
na jejich počest na náměstí konají Historické
slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny
z Valdštejna (letos 16.8.). Takový středověký
průvod v kostýmech v čele s oběma hlavními
postavami při tom projde náměstím a potom na
podiu přehrává významné historické události.
Ovšem někteří členové průvodu procházejí mezi
diváky a nabízejí zdarma „středověké“ pochoutky
a také slivovici, takže tam bývá veselo. Zachariáš i
ostatní z Hradeckého rodu umírají bez mužských
potomků a tak Lucie Otilie, sestra posledního z
nich, přivádí na Telč (i na Hradec) r. 1604 svého
manžela Viléma Slavatu (známého místodržícího

z malé pražské defenestrace r. 1618) a s ním nový
rod. Panování Slavatů je však poznamenáno
třicetiletou válkou. Telč i celý kraj trpí pod
švédskými (ale i císařskými) vojsky. Panství
spravovali mužští členové rodu (Vilém, Jáchym
Oldřich, Ferdinand Vilém), do telčské historie se
však nejvýrazněji zapsala vdova po prostředním z
nich – Františka, roz. hraběnka z Meggau. Povolala
do Telče jezuity, dala pro ně postavit kolej přímo
proti zámku (1655), kostel Jména Ježíš (1667) a
přestavuje bývalou sladovnu pod farním kostelem
v konvikt sv. Andělů (jakousi chrámovou hudební
školu). Také Slavatové umírají bez mužských
potomků a poslední syn Františky, Jan Karel
Jáchym, generální představený karmelitánského
řádu, se přes papežský dispens odmítá vrátit na
rodové statky. V Telči nastupuje rod
Lichtensteinů–Kastelkornů, ale už první z nich –
František Antonín (postavil kostel sv. Jana
Nepomuckého a rozšířil kapli sv. Vojtěcha) umírá
r. 1761 bez mužského dědice. Příbuzný po přeslici,
Alois hrabě Podstatský, spojuje roku 1762 erby
obou rodů. Podstatští–Lichtensteinové hospodařili
pak v Telči až do roku 1945, kdy byli poslední
členové rodu vysídleni do Rakouska. Ještě v 18.
století nastává vzestup měšťanského stavu. Počátek
19. století je pak ve znamení industrializace.

Postavením železnice z Jihlavy do Telče 1898 a
jejím propojením přes Slavonice do rakouského
Schwarzenau skončila i komunikační izolace
města. Historické jádro Telče je cennou městskou
památkovou rezervací a od roku 1992 je zapsáno
na Seznam světového kulturního dědictví
UNESCO. To samozřejmě přineslo městu
podmínky pro rozvoj zase v dnešní době. Náměstí
Zachariáše z Hradce je lemováno souborem
gotických a renesančních měšťanských domů s
podloubími. Tam dnes působí mnohé obchůdky s
tradičním i běžným zbožím, galerie, restaurace,
ubytování, ale najdete tam také radnici a turistické
informace. Každoročně v létě je na náměstí
postavené podium pro kulturní akce. Jmenujme
např. známý hudební festival Prázdniny v Telči,
který probíhá vždy několik dní. Tradiční jarmark s
kulturním programem, který je vždy jeden víkend
v roce (letos 6.7.). Takových každoročních
víkendových akcí je hned několik. Od Masopustu
(v provedení folklorního tanečního souboru
Podjavořičan), přes Setkání dechových hudeb
(letos 2.6.), Řemeslné trhy na zámku (letos 5.7. 7.7.), Závody Dračích lodí (letos 27.7.), Léto s
parním vlakem (letos 27.7. – 28.7.), Balóny nad
Telčí (letos 23.8. 2019), Jízdu veteránů s burzou

(letos 15.9.), hasičské soutěže, až po výlov
Štěpnického rybníka.

Telčský Znak a Vlajka
Informace a citace z oficiálních stránek města Telče a
z Wikipedie sestavil Martin Průcha.
https://www.telc.eu/turista_a_volny_cas/historie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tel%C4%8D

Návštěva Expozice hasičské techniky Zbiroh
Přesně tak se expozice ve Zbirohu, kterou jsme
navštívili 24. dubna, jmenuje. Nejedná se tudíž o
muzeum a to hlavně proto, že tamní hasičská
technika je stále majetkem většinou Sdružení
dobrovolných hasičů, od kterých je dlouhodobě do
expozice zapůjčena a vystavena i s informacemi o
vzniku, účelu a někdy také s vlastním příběhem
původu. K vidění je tak nebývalý počet 110
exponátů, soustředěný na cca 4500 metrech
čtverečních garážových hal u Zbiroha. Celý areál
patří přímo pod Generální ředitelství hasičského
záchranného sboru ČR a jsou v něm umístěny také
sklady a prostory pro výcvik hasičů a dalších
příslušníků záchranného systému. Sama Expozice
hasičské techniky byla založena a otevřena v roce
2010 svou první částí nejstarších koňských
stříkaček z první poloviny 18 století. Ty se
dochovaly v dobrém stavu většinou na Vysočině.
Hned o rok později se rozšířila téměř do dnešních
rozměrů. Postupně se tam soustředily snad všechny
možné druhy a typy hasičské techniky vyráběné a
používané za posledních 200 let. Od nejmenších
pomůcek na ochranu hasičů při práci, přes
vyprošťovací techniku až po zásahovou techniku,
jako jsou hadice, pračky na hadice, stříkačky,
vozidla osobní i nákladní pro převoz hasičů a

techniky, automobilové cisterny, vysunovací
žebříky a vše co známe a také hodně neznáme
z techniky sloužící hasičům při práci. Vozidel je
celkem 61 a k tomu 49 kusů jiné techniky. Pokud
se značek vozidel i jiného týká, jsou tam
Škodovky, Tatrovky, Pragovky, Zily, značka
Dennis a mnohé jiné a to ve všech etapách jejich
vývoje a výroby hasičské techniky v čase. Haly tak
připomínají obrovskou garáž, v níž parkují vozidla
všech rozměrů doplněné také např. figurínami
oblečenými v hasičských oblecích a návštěvníci
mezi nimi procházejí po cestičkách. Uvnitř najdete
i záchranářský vrtulník z 90. let minulého století a
dále potom ještě ve venkovní části těžkou
techniku, konkrétně hasičský tank, vyprošťovací
tank a obojživelné vozidlo podobného stáří. Ptáte
se, zda je technika ještě funkční? Většina vozidel
je schopná jízdy, po nabití baterií i sama startuje.
Ostatní funkce většinou utrpěly nedostatkem
údržby. Zmíněná těžká technika by již nevyjela a
také je problém s jejím ovládáním. Není totiž tak
jednoduché jezdit např. s tankem, pokud byste to
již dříve neuměli. Zajímavostí mezi exponáty je
výsuvný žebřík Praga Grand (zapůjčený Muzeem
Praga), který jsme mohli vidět jako legendární
Máňu ve filmu Jak dostat tatínka do polepšovny.

Děkujeme všem, kteří nám nevšední zážitek
z návštěvy zprostředkovali. Dotkli jsme se tak
historie, mnohé jsme se také o práci hasičů
dozvěděli a vzpomínali, jak jsme ještě vystavená
vozidla viděli v provozu na silnicích.
Martin Průcha

Kulturní a společenský program na měsíc červen
1. června ve 14.00 hodin
Vystoupení pěveckého sboru Vlis-Singers
z holandského Vlissingenu. Sbormistr: Ep-Jan Kwast.
Vlis-Singers je smíšený křesťanský sbor s doprovodem
piana, flétny a klarinetu.
4. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Petr Benda.
5. června odjezd z Domova v 7.45 hod. a návrat 12.30
Výlet parníkem po Vltavě, tradičně z přístaviště od
Čechova mostu na lodi Agnes de Bohemia. S milým
hudebním doprovodem pana Máchy.
Vyplouváme v 9.00 hodin.
9. června ve 14.00 hodin
Koncert skupiny Starý koně.
10. června v 10.00 hodin
Milá návštěva a vystoupení sborečku Veselé zpívání děti z blízké MŠ Pod Lipkami.
11. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje Honza Jareš.
16. června ve 14.00 hodin
Vystoupení unikátního amatérského symfonetického
orchestru Šarbilach, který vychází z tradic židovské
hudby.
17. června v 15.00 hodin
Koncert Malé české muziky Jiřího Pospíšila.
18. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje skupina Pohodáři.

20. června ve 14.00 hodin
Klavírní koncert vážné hudby v podání pana prof.
Radoslava Kvapila. Program: A. Dvořák: Silhouetty
op.8, Leoš Janáček: Po zarostlém chodníčku, F. Chopin:
Mazurky. Koncert se uskutečňuje pod záštitou Ústavu
Antonína Dvořáka.
22. června ve 14.00 hodin
Klavírní koncert Martiny Neumannové.
24. června ve 14.00 hodin
Koncert vážné hudby v podání studentů Pražské
konzervatoře pod záštitou Domova mládeže Studentská,
Praha 6.
25. června ve 14.00 hodin
Na kavárně k tanci a poslechu zahraje pan Mácha.
27. června ve 14.00 hodin
Grilování v zahradě se skupinou Pohodáři.
30. června v 10.00 hodin
Koncert - k tanci a poslechu zahraje Bránické duo.

