
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – září 2017 
 
 
AKCE 
8. - 10. 9.  Dny kulturního dědictví, Den otevřených dveří památek 
 
17. 9. 14.00 Kolečka v Lipkách Lipky 
 Sportovně-zábavné odpoledne pro celou rodinu na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích,  
 skateboardech i s kočárky. www.osjavorice.webnode.cz 
 
17. 9.  Podzimní vyjížďka strojů minulého tisíciletí s burzou 
Podzimní vyjížďku strojů minulého tisíciletí pořádají v neděli 17. září přátelé techniky společně s burzou náhradních dílů 
u Muzea techniky Na Sádkách. Začátek burzy je v 8 hodin a start vyjížďky v 10:30 hod. Více informací 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.  Svatováclavské slavnosti náměstí 
 10.00 Zahájení Svatováclavských slavností 
 10.00 - 17.00 Řemeslný trh 
 10.15 - 11.15 Čertovská pohádka 
   Divadlo mladých při DS Karla Čapka Třešť uvádí pohádku se zpěvy 
 13.30 Dobová hudba Trio Ricercar z Telče 
 14.15 Příjezd sv. Václava s družinou 
 14.30 - 16.00 Divadelní a šermířské představení 
   Divadelní soubor Karla Čapka Třešť a Skupina historického šermu Hebrix Třešť 
 16.00 - 17.00 Cimbálová muzika Rathan 
 
30. 9. 13.00 Drakiáda u Roštejna u rybníka Roštejn 
  Soutěž o ceny o nejhezčího doma vyrobeného draka. Na občerstvení je připravena nejen pikantní  
  dýňová polévka, ale také svařák, grog či domácí mošt. 
 
KONCERTY 
12. 9. 19.00 Duo Adamus-Levický – „Koncert o věčném dechu“ sál ZUŠ 
  Účinkují Jan Adamus - hoboj, anglický roh a Martin Levický - klavír. 
  Na programu zazní skladby Richtera, Smetany, Besozziho, Schuberta a Pasculliho. 
 
16. 9. 19.00 Jan Smigmator Swinging Q & přátelé orlovna 
  Benefiční swingový koncert. Výtěžek z koncertu je určen na rekonstrukci orlovny - bývalého kina.  
  Předprodej vstupenek v Informačním centru Telč 
 
16. a 17. 9.  Památkáři připravují Rok renesanční šlechty Telč 2017 Státní zámek 
  přednášky v Konírně a koncerty v Divadelním sále Státního zámku 
16. 9. 18.00 Svět renesančního kavalíra, přednáší PhDr. Martina Indrová 
  Hraje a zpívá soubor Ritornello Praha 
17. 9. 18.00 Páni z Hradce, přednáší PhDr. Martina Indrová 
  Hraje a zpívá Santini&Capella Ornamentata 
 
22. 9. 19.00 Podzimní koncert Ivany Moravcové sál ZUŠ 
  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, populární melodie 20. století, swingové hity 
 
PŘEDNÁŠKY 
13. 9. 18.00 Santiniho Zelená hora a barokní gotika sál Univerzitního centra 
  Přednáší Jakub Bachtík. Prezentace 3D modelu tohoto poutního kostela. 
  V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Rodinné stříbro - Památky kolem nás 
 
25. 9. 17.00 Letadla nad Telčskem II. radnice 
  Přednášku Miroslava Brychty pořádá Muzeum Vysočiny, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči 
 

http://www.osjavorice.webnode.cz/
https://www.npu.cz/uop/telc/rodinne-stribro/2017_Zelena%20hora_web.pdf


VÝSTAVY 
4. 9. - 1. 10.  Telč 16´ vstupní síň radnice 
  Výstava kreseb posluchačů výtvarného ateliéru ČVUT Praha 
  Zahájení výstavy v pondělí 4. 9. v 15 hod. 
 
18. - 23. 9.  Scola Telcz 2017 vstupní síň radnice 
  Vernisáž výstavy v pondělí 18. 9. v 18 hod. 
 
do 3. 9.  Výstava obrazů Františka Floriana vstupní síň radnice 
 
do 30. 9.  Žena v obrazech MG Hasičský dům 
  Výstava obrazů Míly Doleželové a Jiřího Mareše 
 
do 31. 10.  Dráteníkův rok muzeum 
  Výstava výrobků členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků 
 
do 31. 12.  Výstava z filmu Pyšná princezna Zámecká galerie 
  Výstava originálních kostýmů a rekvizit 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 Farmářské trhy náměstí 
  Kontakt: tel. 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz 
Pořadatelé pro vás připravili: mléčné výrobky a sýry včetně kozích, uzeniny, těstoviny, sušené ovoce, med a medovinu, 
ovocné šťávy a sirupy, koření, výrobky z rakytníku, zeleninu, sadbu a sazenice, produkty zdravé výživy, přírodní kosmetiku, 
proutěné zboží, výrobky ze dřeva, keramiku 
 
PANSKÝ DVŮR, www.panskydvurtelc.cz, www.facebook.com/panskydvurtelc.cz 
30. 9. 10.00 - 17.00 Ochutnávka v podzámčí 
  O zábavu se postará Jazzový orchestr ZUŠ Třešť a kapela U Zdi 
  Pro děti – pohádka Princ Jaromil – Divadlo Studna 
  Ochutnávka regionální potravin, krajových specialit, kuchařská show, rybí speciality, prodej  
  živých ryb, pivo, víno, burčák, mošt. 
 
23. 9. 9.00 - 12.00 Bleší trhy 
Zveme vás na obnovenou tradici bleších trhů. Otevřete zásuvky, nahlédněte do skříní, prošmejděte půdy a stodoly a vše, co 
pro vás již může být bezcenné, tak někomu může být užitečné. 
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 potřeb pro děti a dospělé 
  Zájemci z řad prodejců se mohou přihlásit na: T: 564 403 780, E: info@panskydvurtelc.cz 
 
KRTEČEK - Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče 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. Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření a cvičení. 
 
 
ZASTÁVka Telč Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod. 
1. 9. 14.00 Rozloučení s létem - přijď se s námi bavit 
  tradiční akce pro veřejnost 
 
6. 9. 14.00 Narozeniny ZASTÁVky 
  Přijď s námi oslavit narozeniny ZASTÁVky, 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 vrstevníky 
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KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
23. 9. 13.30 P. Zdeněk Drštka Cesty k Bohu – křesťanství a jiná světová náboženství 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek - pondělí dopoledne ● Kroužek šikovných rukou – úterý odpoledne ● Biblický kroužek – středa 
odpoledne první týden v měsíci, další týdny trénink paměti ● Rekondiční cvičení – čtvrtek dopoledne ● Pěvecko-dramatický 
kroužek – čtvrtek odpoledne ● Turistický kroužek ● Více informací v klubu 
 
CHOVATELÉ 
10. 9. 7 - 11 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
30. 9. - 1. 10.  Výstava drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
  Krajská soutěžní výstava drobného hospodářského zvířectva 
 
SPORT 
2. 9.  RaptorCup sportovní hala Masarykova 
  Jednota Orel Telč společně s TJ Sokol Telč pořádá sedmý ročník florbalového turnaje. 
  Více na www.raptorcup.cz. 
 
9. 9.  Na kole dětem Vysočinou 
  Charitativní cyklojízda s Josefem Zimovčákem 
Start pelotonu z náměstí Zachariáše z Hradce v 10.00 hod. Dojezd pelotonu 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. 
 
16. 9. 9.00 Firefighter combat challenge Telč areál Hasičské stanice v Luční ulici 
  Hasičský pětiboj. Soutěž profesionálních hasičů. Více na www.firefighterchallenge.cz 
 
23. 9. 10.00 Týden hokeje v Telči zimní stadion 
V sobotu 23. září od 10:00 hod. budou mít opět všechny děti bez rozdílu dovednosti bruslení jedinečnou možnost vyzkoušet si 
zdarma, jaké to je být hokejistou. SK Telč, z.s. ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje pořádá na zimním stadionu v 
Telči již podruhé akci v rámci Týdne hokeje. Týden hokeje je série sportovních akcí pro děti ve věku 4 - 8 let a jejich rodiče. 
Jedná se o akce, 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 mimo něj. 
 
ZIMNÍ STADION 
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy 
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html 
 
Krasobruslení 
Krasobruslařský klub Telč přivítá nové členy a zájemce o základy bruslení. 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 na www.krasobruslenitelc.cz 
 
TELČSKÉ PODZEMÍ 
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města. Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí 
Prohlídky od června do září 
Rezervační systém na Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu 
Prohlídky jsou úterý až neděle v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod. 
 
EXPOZICE HISTORIE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 
Depo na jediné koleji ukrývá až čtyři historické vagony či lokomotivy s informacemi o historii železnice od jejích počátků až do 
60. let i o historii trati Slavonice - Kostelec. Přístup – vlevo za viaduktem na Novou Říši 
do 15. 9. otevřeno v pátek 13 - 16 hod., v sobotu a v neděli 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod. 
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