
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – září 2021 
 
AKCE 
11. 9.  Dny kulturního dědictví, Den otevřených dveří památek 
  Zpřístupnění historických objektů, koncerty, výstavy 
 10.00 Start charitativní cyklojízdy s Josefem Zimovčákem Na kole dětem Vysočinou náměstí 
 10.45 Pohádka O princezně Bublajdě, pohádku hraje Divadelní kroužek Dráčata při DDM Telč Dům dětí a mládeže 
 13.30 Koncert staré hudby Mgr. Mirka Zadiny a přednáška doc. PhDr. Evy Melmukové kostel sv. Ducha 
 16.30 Dojezd pelotonu charitativní cyklojízdy náměstí 
 
… NA KOLE DĚTEM VYSOČINOU … 
Charitativní cyklojízda s Josefem Zimovčákem. Start pelotonu v 10.00 hod. z náměstí Zachariáše z Hradce. Dojezd pelotonu 
zpět na náměstí se očekává cca v 16.30 hod. Trasa v délce 77 km vede přes Třešť do Jihlavy a přes Batelov a Řásnou zpět do 
Telče. Cyklojízda Na kole dětem Vysočinou je charitativní akce, která si klade za cíl přispět dobré věci, podpořit nemocné děti, 
přilákat cyklisty nejen z Vysočiny a ukázat známé i méně známé krásy tohoto kraje. Projekt navazuje na úspěšné akce Na kole 
dětem Vysočinou z let 2011 - 2020. 
www.nakoledetemvysocinou.cz 
 
… VÝSTAVY … EXPOZICE … 
Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky na skleněných deskách, výstava v Městské galerii Hasičský dům 
Telč 2020, kresby posluchačů výtvarného ateliéru ČVUT Praha, Univerzitní centrum Telč 
Telčské podzemí s interaktivní zábavně-naučnou expozicí a peklem 
Věž sv. Ducha s interaktivní expozicí 
Rozhledna na Oslednicích, sobota a neděle 10 - 16 hod. 
Muzeum techniky - historické automobily, motocykly, kočárky, hračky … denně 10 - 18 hod. 
Telčský dům se starobylým sklepením, výstava o historii a legendách, expozice vláčků a železnic, čtyřdráhová autodráha, 
herna, denně 10 - 17 hod. 
 
… PAMÁTKY … od 10.00 do 17.00 hod. - zdarma 
Městská galerie Hasičský dům • kostel Jména Ježíš • kostel sv. Jakuba • kostel sv. Ducha a Informační centrum ČCE pro 
zachování památek reformace • věž sv. Ducha s interaktivní expozicí • Informační centrum MěÚ Telč • Jezuitská kolej - nyní 
Univerzitní centrum Masarykovy univerzity v Telči 
 
 
12. 9. 14.00 Kolečka v Lipkách Lipky 
  Sportovně zábavné odpoledne pro celou rodinu na kolech, kolečkových bruslích, koloběžkách 
  i s kočárky. Soutěže zručnosti, slalom, závody, kvíz, losování o zajímavé ceny 
  http://osjavorice.webnode.cz 
 
 
12. 9.  Podzimní vyjížďka strojů minulého tisíciletí s burzou u Muzea techniky Na Sádkách 
  Pořádají přátelé techniky. Info na tel. 736 734 324, www.muzeumtechnikytelc.cz 
 8.00 - 10.30 Burza náhradních dílů 
 9.30 - 10.30 Sraz účastníků jízdy (vozidla do r. v. 1990) 
 10.30 Odjezd na vyjížďku s překvapením 
 12.00 Konec akce 
 
 
18. 9.  Svatováclavské slavnosti náměstí 
  Tradiční slavnost k ukončení letní sezóny s řemeslným trhem a s příjezdem sv. Václava. 
 10.00 - 17.00 Řemeslný trh 
 10.00 Zahájení Svatováclavských slavností 
  O čertovském křesle – pohádka s písničkami 
 14.00 Příjezd sv. Václava s družinou 
 14.30 - 16.00 Cimbálová muzika Rathan 
 
20. 9. 14.00, 15.00, 16.00 Vítání dětí Univerzitní centrum 
 
DIVADLO 
2. 9. 20.00 Lucerna Univerzitní centrum 
  Divadelní hra Aloise Jiráska v podání studentů brněnských práv 
 

http://osjavorice.webnode.cz/


KONCERTY 
  ZUŠ Telč zve na setkání s klavíristou a improvizátorem Jiřím Pazourem sál ZUŠ 
8. 9. 17.00 - 19.00 Setkání je určeno pro aktivní klavíristy - principy improvizace, práce s tématem, 
  ukázka práce s živým modelem 
9. 9. 17.00 - 19.00 Setkání je určeno pro laickou veřejnost – beseda s umělcem, improvizace na téma zadaná diváky 
 
21. 9. 19.00 P. Pomkla (flétna) a I. Aslamas (klavír) sál ZUŠ 
  koncert Kruhu přátel hudby 
 
 
PŘEDNÁŠKA 
27. 9. 17.00 Archeologické výzkumy hradů na Telčsku knihovna Univerzitního centra 
  Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Muzejní spolek v Telči a Univerzitní centrum Telč  
  zvou na přednášku Davida Zimoly a Stanislava Vohryzka. 
 
 
VÝSTAVY 
29. 7. - 10. 10. Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky na skleněných deskách 
   Městská galerie Hasičský dům 
  Výstava připomíná Františka Vladimíra Foita jako výjimečného člověka, umělce, sochaře  
  a cestovatele. 
 
4. 9.  Adam Parks / Timber Rattle & Heidi Hornáčková (music/sound & židovský hřbitov 
  object/process performance) 
 
5. 9. - 1. 10.  Telč 2020 Univerzitní centrum 
  Výstava kreseb posluchačů výtvarného ateliéru ČVUT Praha 
  Zahájení výstavy v neděli 5. 9. v 15.00 hod. 
 
 
PANSKÝ DVŮR TELČ 
Centrum volnočasových aktivit, www.panskydvurtelc.cz, www.facebook.com/panskydvurtelc.cz 
17. - 19. 9.  BMX treme fest 
 
 
CHOVATELÉ 
Z důvodu rekonstrukce Jihlavské ulice jsou do odvolání zrušeny výměnné trhy drobného zvířectva ZO Českého svazu 
chovatelů. 
 
 
SPORT 
18. 9. 9.00 Firefighter combat challenge Telč areál Hasičské stanice v Luční ulici 
  Hasičský pětiboj. Soutěž profesionálních hasičů. Více na www.firefighterchallenge.cz 
 

http://www.panskydvurtelc.cz/
http://www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
http://www.firefighterchallenge.cz/

