
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – květen 2017 
 
Telčské podzemí s interaktivní zábavně-naučnou expozicí vstup ze dvora ZUŠ na náměstí 
Prohlídka je možná po objednání v informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu 
 
AKCE 
4. – 6. 5. 8 - 17 Dny otevřených dveří na všech stanicích HZS Kraje Vysočina 
 V uvedených dnech budou veřejnosti otevřeny všechny stanice v Kraji Vysočina. www.hzscr.cz/vysocina 
  Využijte jedinečnou příležitost poznat techniku hasičů a jejich práci. 
 
6. 5.  Veteránská revue náměstí 
  výstava historické dopravní techniky s doprovodným programem 
 9.00 – 12.00 příjezd účastníků 
 12.00 – 15.00 kulturní program, jízdy velocipedistů, soutěže elegance 
 15.00 Spanilá jízda veteránů 
  pořádá Spolek telčských velocipedistů, www.velocipedy-telc.cz 
 
7. 5. 8.00 Vítání ptačího zpěvu 
Sraz v 8 hodin u Záchranné stanice pro volně žijící živočichy za zdí zámeckého parku. Připravují ornitologové Hana a Tomáš 
Brinkeovi. Na následující vycházce s odborným výkladem je připravena ukázka kroužkování ptáků a soutěž pro děti i dospělé.  
 
13. 5. 14.00 Zpěváček zámek 
  České zemské kolo pěvecké soutěže 
 
14. 5. 14.00 Den matek náměstí 
  Vystoupí Mažoretky Ritorno, Baletky Mrákotín, pěvecký sbor TELČísla, Telčská dechovka 
  skákací hrad pro děti 
 
20. 5. 10.00 - 17.00 Folklor v máji náměstí 
Setkání telčských folklorních souborů Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan a jejich hostů z Krahulčí, z Kaliště, ze Znojma 
a z partnerského města Šaľa. Po celý den řemeslný trh s předváděním tradičních řemesel, v podvečer s ukázkou kácení máje. 
 13.30 Slavnostní prezentace putovní výstavy fotografií ve vstupní síni radnice „Poznej světové  
  dědictví UNESCO“ s vystoupením flamenca 
 
20. 5. – 4. 6.  Týden Národního Geoparku Vysočina 
 V rámci Týdne geoparků ČR proběhnou v českých geoparcích pod záštitou MMR akce pro veřejnost. 
 Geopark Vysočina se zapojí s následujícími akcemi. Více na www.geoparkvysocina.cz 
25. 5.  Exkurze do lomu v Mrákotíně s ukázkami zpracování kamene 
celý květen  Soutěž o nejlepší Land Art v Geoparku Vysočina 
25. – 26. 5.  Cyklojízda Geoparkem Vysočina 
27. 5.  Farmářské trhy na náměstí v Telči 
 
21. – 23. 5. 10.00 Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře s doprovodným programem skleník 
  Otevřeno: 21. 5. 10.00 – 15.00 hod., 22. - 23. 5. 9.00 – 15.00 hod. 
 10.00 Zlatá srnčí trofej, okresní kolo myslivecko-přírodovědné soutěže dětí zámecký park 
 
27. 5. 13.30 Den Domu dětí a mládeže náměstí 
  Prezentace a představení zájmových kroužků telčského Domu dětí a mládeže, www.ddmtelc.cz 
 
28. 5. 10.00 O střevíček z pohádkové Telče náměstí 
  soutěž mažoretek pořádá spolek Telčské mažoretky, www.mazoretkytelc.cz 
 
KONCERTY 
3. 5. 19.00 Od baroka po současnost NPÚ 
  Kytarový recitál Libora Janečka 
 
10. 5. 18.00 Svátek klavíru II. sál ZUŠ 
  Irina Kondratěnko se svými žáky 
 
14. 5. 18.00 Santini v akci orlovna 
  tradiční 5. benefiční koncert pro orlovnu, www.santini-telc.cz 
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15. 5. 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ sál ZUŠ 
 
24. 5. 19.00 Smyčcové kvarteto Martinů 
  L. Havlák, L. Kaňka, Z. Paďourek a J. Vlašánková NPÚ 
 
30. 5.  ZUŠ Open - koncerty, výstavy 
ZUŠ Open je celonárodní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, které představí široké veřejnosti svůj 
program v rámci jednoho společného dne v úterý 30. května. Cílem ZUŠ Open je zviditelnění práce a aktivit ZUŠ v rámci 
celorepublikové mediální kampaně. Vize „Abychom mohli upevnit, zviditelnit a podpořit základní umělecké školy v ČR, 
musíme pracovat společně.“ www.zusopen.cz/zus-open/ 
 
 10.00 - 11.30 Koncert na hlavním pódiu náměstí 
 11.30 - 13.00 Zpěvomat (Pavel Salák) Happening. Soukromý koncert pro kolemjdoucí. náměstí 
 11.00 - 12.00 Akordeonové oddělení (Jitka Svobodová) Zámecká zahrada (galerie) 
 10.00 - 12.00 Výstava v ZUŠ a „Chytání motýlů“ (Pavla Doležalová, Lenka Bláhová) dvůr ZUŠ 
 
 12.45 - 14.15 Vystoupení smyčcového a kytarového oddělení pod širým nebem Zámecká zahrada (galerie) 
  (Helena Tůmová, Doňa Koukalová) 
 14.30 - 15.30 Koncert na hlavním pódiu náměstí 
 13.00 - 17.00 Výtvarná dílna (Pavla Doležalová, Lenka Bláhová) ZUŠ 
 15.30 - 16.30 Veřejná zkouška TELČísla mladší (Pavel Salák) dvůr ZUŠ 
 15.30 - 17.00 Setkání u varhan (Pavel Salák) hlavní pódium náměstí 
 15.30 - 16.30 Hudba pod klenbami – saxofony, flétny, klarinety (Jarda Šimánek) dolní brána 
 18.00 Koncert v klášteře premonstrátů v Nové Říši Nová Říše 
  (Zadina, Coufalová, Vohoska, Svobodová) 
Po celý den výstava ve foyer školy (Pavla Doležalová, Lenka Bláhová) 
 
DIVADLO 
19. 5. 15.00 a 18.00 Balada pro banditu aula GOB a SOŠ 
  Studentské zpracování hry Milana Uhdeho s písněmi Miloše Štědroně. 
 
VÝSTAVY 
1. 4. – 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. 
 
1. 4. – 31. 10.  Dráteníkův rok muzeum 
  Výstava výrobků členů Cechu česko-moravských uměleckých dráteníků 
 
6. 4. – 30. 5.  Dva světy Městská galerie Hasičský dům 
  Jaroslava Eschlerová a Petr Eschler. Dřevěná a keramická socha 
  Výstava je otevřena: út – ne 10-12, 13-17 hod. 
 
3. – 28. 5.  Poznej světové dědictví UNESCO vstupní síň radnice 
  výstava fotografií památek UNESCO RNDr. Mileny Blažkové 
 
29. 5. – 25. 6.  Ze života Vysočiny vstupní síň radnice 
  fotografie Romana Kuřímského 
  Vernisáž výstavy v pondělí 29. 5. v 16 hod. 
 
TRHY 
27. 5. 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 
 
PŘEDNÁŠKY 
17. 5. 18.00 Smrt a Čas. K proměnám sepulkrální ikonografie Univerzitní centrum 
  V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Rodinné stříbro - Památky kolem nás 
  Přednáší Mgr. Petr Horák 
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29. 5. 17.00 Fenomén Masaryk radnice 
 Muzeum Vysočiny Jihlava, pob Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. 
 
VÝTVARNÝ ATELIÉR PAMÁTEK 
3. 5. 14.00 - 16.00 Belle epoque / papírová panenka Lannerův dům 
Zajímá vás umění, kultura a památky? Rádi tvoříte, experimentujete a objevujete svět kolem sebe? Máte rádi netradiční 
výtvarné techniky? Přijďte mezi nás. Akci pořádá Národní památkový ústav. 
Inspirujeme se dobou nazývanou „Belle epoque“ neboli krásná doba a zaměříme se na odívání přelomu 19. a 20. století, pro 
které je typická krinolína s výztuží a korzet. Navrhnete šaty pro papírovou panenku. 
Pro děti od 6 do 15 let. Rezervace a informace: Mgr. Jitka Petřeková, tel. 778 726 890, e-mail: petrekova.jitka@npu.cz 
 
ZASTÁVka Telč Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod. 
5. 5.  Turnaj ve florbalu, šance pro jakékoliv tříčlenné skupiny 
10. 5.  Den otevřených dveří - Putování ZASTÁVkou jako cesta kolem světa. Zveme širokou veřejnost. 
26. 5.  Jak na sex aneb otevřeně o choulostivých tématech, preventivní program 
 
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. 
 
PANSKÝ DVŮR TELČ 
Více informací na www.panskydvurtelc.cz nebo www.facebook.com/panskydvurtelc.cz 
16. 5. 9.00 Pohádka O křišťálovém srdci 
  CZiDivadlo Praha 
 
19. - 20. 5.  Respekt Telč - Festival k příležitosti světového týdne Respekt k porodu 
  Témata jsou určena pro širokou veřejnost: předporodní přípravy, přirozený porod v porodnici,  
  efektivní výchova dětí, či zdravý životní styl a seberozvíjení.  
 
20. 5.  Kolem Telče – cyklistický společenský nezávod 
  Květnová projížďka okolím Telče, pro všechny milovníky čerstvého vzduchu a dobré zábavy. 
  Registrace a více informací na www.kolemtelce.cz 
 
27. 5. 9.00 - 12.00 Bleší trh 
  Vysypaná skříň – bazar pro malé i velké. Kontakt na organizátora tel. 736 434 156 
 
KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
7. 5. 14.00 Den matek v klubu důchodců 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● 
Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek ● Více informací v klubu 
 
CHOVATELÉ 
14. 5. 7 – 10 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
SPORT 
8. – 12. 5.  Panstvím Zachariáše z Hradce 
  Dálkový etapový pochod pro zdatné seniory, ale nejen pro ně. Pořádá KČT Telč, www.kcttelc.cz 
 
8. 5.  O Štamberského krále Lhotka u Mrákotína 
  Mistrovství Kraje Vysočina XCO horských kol O Štamberského krále 2017 
Trať závodu vede převážně po lesních cestách v okolí obce Lhotka. Délka okruhu je 2,6 km, převýšení 65 m. Start a cíl je u 
Penzionu pod Štamberkem. Přihlášky od 9.00 hod. v kanceláři závodu v Penzionu pod Štamberkem. Závod začíná nejmladšími 
účastníky na odrážedlech v 9.40 hod.  
Pro amatérské příznivce cyklistiky při příležitosti „25 let Pohostinství pod Štamberkem“ pořádá závod „O hostinského pohár“. 
Hodně startujících očekává Jiří Houser. Pořádá EUROFOAM SPORT TEAM, Lhotka u Mrákotína a Penzion pod Štamberkem, 
informace na www.eurofoam-sport.cz 
 
18. 5. 15.00 Slavata triatlon tour u rybníka Roštejn 
  Triatlonový závod pro děti ve věku od 4 do 18 let. Registrace od 15 hod. www.slavatatriatlontour.cz 
 
21. 5.  Závody v moderní gymnastice sportovní hala Sokola 
 Od 9.30 hod. pro nejmladší, od 14.00 hod pro starší pořádá oddíl gymnastiky Sokola Telč a DDM Telč. 
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