
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – říjen 2017 
 
AKCE 
7. 10. 9.30 a 10.30 Vítání dětí radnice 
 
7. 10. 13.30 - 15.30 Volné prohlídky tabel absolventů GOB a SOŠ v budově školy 
 
13. 10. 13.00 – 17.00 Den otevřených dveří Sdílení poliklinika 
  www.sdileni-telc.cz 
Sdílení o.p.s. zve v pátek 13. 10. širokou veřejnost na Slavnostní den otevřených dveří, který se koná u příležitosti 
desetiletého výročí založení organizace. Návštěvníci si budou moci prohlédnout zázemí terénních zdravotních a sociálních 
služeb i půjčovnu pomůcek a poradnu. Slavnostní setkání přátel Sdílení a představení sborníku v 15 hodin. 
 
14. 10. 9.00 – 12.00 Podzimní telčský bazárek oblečení, hraček a potřeb pro děti sál hotelu Antoň 
 
14. 10., 21. 10., 4. 11. 20.00 – 22.00 Taneční večery salsy orlovna 
V orlovně budou po 3 večery probíhat taneční večery s výukou salsy pod vedením manželů Horníkových. Vstupné na jeden 
večer je 100 Kč na pár. Výtěžek z tanečních večerů bude použit na obnovu telčské orlovny. 
 
22. 10. 15.30 Uspávání broučků sraz u sokolovny 
TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do přírody na tradiční uspávání broučků. Sraz účastníků u haly Sokola v 15.30 hod, odkud 
přejdeme k rozhledně. Poznávání, hry, soutěžení a samozřejmě táboráček v přírodě. 
 
25. 10. 17.00 Slavnostní předávání Cen a Uznání města Telče za rok 2017 Konírna státního zámku 
 
28. 10. 8.00 – 17.00 Výlov Staroměstského rybníka na hrázi u Parního mlýna 
Prodej živých ryb širokého sortimentu, možnost jejich opracování a naporcování. Občerstvení – smažené a uzené ryby, rybí 
polévka, pivo, limo, svařené víno, grog, živá hudba. Zve Rybářství Nechvátal 
 
DIVADLA 
5. a 6. 10.  Balada pro banditu aula GOB a SOŠ 
  GOB a SOŠ Telč zve příznivce studentského divadla na reprízu hudebního divadelního představení 
5. 10. 14.30 volně přístupná generálka 
6. 10. 15.00 a 18.00 dvě představení 
 
8. 10. 17.00 Vraždy a něžnosti orlovna 
  Kameničtí ochotníci uvádějí vražednou komedii Antonína Procházky. 
  Vstupné dobrovolné (doporučené 80 Kč), otevřený bar, teplé oblečení s sebou 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
2. - 8. 10.  Týden knihoven. Bližší informace v knihovně nebo na www.mktelc.cz 
 Městská knihovna Telč připravila pro své čtenáře tyto akce: 

- registrace nových čtenářů zdarma 
- čtenářská amnestie - čtenáři mají možnost bez pokuty vrátit upomínané knihy 
- PODZIMNÍ TVOŘENÍ pro dospělé - pondělí 2. října od 17.30 v knihovně 
- PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti a jejich doprovod - úterý 3. října od 13 hodin v dětském oddělení knihovny  
- „KŘÍŽOVKY A LUŠTĚNINY“ - zábavné luštění pro malé čtenáře 
- nové deskové hry - rozšíření nabídky her z ALBI 
- vyhlášení celoroční hry LOVCI PEREL - více o pravidlech čtenářské hry v knihovně 
- čtvrtek 12. října v 17.30 - Libor Drahoňovský - cestopisná beseda AUTOSTOPEM PO RUSKÉM SEVERU  
- úterý 31. října v 17.30 - Petr Nazarov - cestopisná beseda NOVÝ ZÉLAND 

 
KONCERTY 
11. 10. 19.00 Eliška Gattringerová (zpěv) a Ahmad Hedar (klavír) sál ZUŠ 
  Na programu jsou skladby Smetany, Dvořáka, Martinů, Čajkovského 
 
24. 10. 19.00 Eliška Balabánová (kytara) a Anna Císařovská (přednes) sál NPÚ 
  Na programu jsou skladby O. Kukala, F. Tárregy, L. Brouwera, I. Albénize, M. Brunnera 
  a texty F. Hrubína, P. Nikla a J. Žáčka. 
 



24. 10.  Nablízko – Cesta do záhu(d)by Panský dvůr 
  Koncert Tomáše Kluse a Jiřího Kučerovského 
  Koncert se uskuteční na podporu hospicové péče Sdílení Telč 
 
VÝSTAVY 
2. - 31. 10. Výtvarný plenér U3V vstupní síň radnice 
  Výstava kreseb a fotografií posluchačů Univerzity třetího věku. 
 Vernisáž výstavy v pondělí 2. 10. v 16 hod. s vystoupením žáků ZUŠ Telč. 
 
20. - 22. 10.  Podzimní výstava zahrádkářů Dům zahrádkářů 
  Součástí výstavy je i prodej podzimních a dušičkových vazeb. 
  Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00 hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod. 
 
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. 
 
PŘEDNÁŠKY 
4. 10. 18.00 Krajinné památkové zóny jižních Čech Univerzitní centrum MU v Telči 
  Přednáška Marka Ehrlicha představí pět jihočeských krajinných památkových zón. Vstup zdarma. 
  V rámci přednáškového cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás 
 
22. 10. 18.00 Vyprávění o cestě zemí Inků orlovna 
  Vypráví manželé Vejmelkovi 
 
23. 10. 17.00 Splněný sen aneb Jambo, karibu Kenya radnice 
  Na zoologicko-cestopisnou přednášku Pavla a Kláry Bezděčkových zve Muzeum Vysočiny Jihlava,  
  pob. Telč a Muzejní spolek v Telči 
 
Městská knihovna Telč zve na dvě cestovatelské besedy: 
12. 10. 17.30 Autostopem po ruském severu radnice 
  Beseda cestovatele a etnologa Libora Drahoňovského. Vstup volný. 
 
31. 10. 17.30 Nový Zéland - dva roky v zemi Aotearoa radnice 
  Přednáška cestovatele a spisovatele Petra Nazarova. Vstup volný. 
 
TRHY 
14. a 28. 10. 9.00 - 15.00 Farmářské trhy náměstí 
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 
Novinka 14. 10. - ukázka zahradní a lesní techniky 
 Pořádá MAS Mikroregionu Telčsko, o.s., tel. 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz 
 
ZASTÁVka Telč Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod. 
  Měsíc říjen se na ZASTÁVce ponese v duchu proměn.  
4. 10. 14.00 – 18.00 Den otevřených dveří na ZASTÁVce 
  Akce pro širokou veřejnost. Zájemci si mohou vytvořit podzimní dekoraci. 
 
9. 10. 14.00 – 18.00 Florbalový turnaj 
  Turnaje se mohou zúčastnit jakékoliv tříčlenné týmy. 
 
17. 10. 14.00 – 18.00 Proměny 
  Kdo by neznal populární proměny. Líčení, česání, zkrášlování a následné focení konečných  
  proměn. To vše v rukou zkušené vizážistky. 
 
25. – 26. 10. Přespávačka 
  Tradiční akce na ZASTÁVce o podzimních prázdninách. Chybět nebude pokec, zábava či sledování  
  filmu. 

mailto:farmarsketrhyvtelci@seznam.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. 
 
KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
14. 10. 14.00 Zanzibar a Thajsko 
  promítání cestopisných reportáží Josefa Ambrože 
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 
8. 10. 7 - 10 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
SPORT 
7. 10. 9.00 Cross Roštejnské stráně u rybníka Roštejn 
  Jednota Orel Telč zve běžce všech věkových kategorií a běžeckých dovedností na přespolní běh. 
  Více na www.oreltelc.cz/rostejnske_strane 
 
ZIMNÍ STADION 
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy 
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html 
 
TELČSKÉ PODZEMÍ 
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města. Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí 
Prohlídky v říjnu: sobota, neděle 10,00; 11,00; 13,00; 14,00; 15,00 hod., pondělí až pátek prohlídka po domluvě v 
Informačním centru 
Rezervační systém na Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu 
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