
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – říjen 2021 
 
AKCE 
16. 10. 13.00 – 16.00 Pirátská stezka za pokladem zámecký park 
  Začátek stezky je u Dolní brány (Na Baště), v parku na vás čeká 10 zastávek s tematickými úkoly. 
 
20. 10. 17.00 Slavnostní předávání Cen a Uznání města Telče za rok 2021 aula Univerzitního centra 
 
23. 10. 16.00 Italské trojhubky knihovna Univerzitního centra 
  Křest knihy Marty Kučíkové. S humorem a laskavostí o životě v Itálii. 
 
27. 10. 15.30 Uspávání broučků 
  TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do přírody na tradiční uspávání broučků. 
  Sraz v 15.30 hod. u rozhledny na Oslednicích. Více na www.sokoltelc.cz 
 
30. 10.  Výlov Štěpnického rybníka Na Baště 
  Prodej živých ryb širokého sortimentu s možností opracování, velký výběr rybích specialit –  
  smažený a uzený kapr a pstruh, rybí škvarky, rybí polévka, teplé a studené nápoje, živá hudba 
  Změny vyhrazeny dle aktuální situace. 
  Zve Rybářství Nechvátal, www.rybarstvi-nechvatal.cz 
 
KONCERTY KPH TELČ 
6. 10. 19.00 Sukovo klavírní kvarteto sál ZUŠ 

 
12. 10. 19.00 Pražské komorní trio - M. Rezek, T. Strašil, R. Pacourek sál ZUŠ 
 
PŘEDNÁŠKA 
23. 10. 14.00 Putování archeologií Vysočiny Lannerův dům (Hradecká 6) 
  Přednáší: Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D. 
V rámci Mezinárodního dne archeologie pořádá územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči 
přednášku o archeologii v Kraji Vysočina. Přednášející Stanislav Vohryzek představí vývoj osídlení na území kraje od paleolitu 
po raný novověk na příkladu vybraných lokalit. Přednost bude dána lokalitám s pozůstatky patrnými v terénu. Budou též 
prezentovány informace o současné organizaci archeologie v rámci kraje a o zákonných povinnostech stavebníka z hlediska 
archeologie. 
 
ORLOVNA 
8. 10.  Vzpomínkový pochod Sdílení s benefičním koncertem 
  www.sdileni-telc.cz 
Setkání u polikliniky v 18.30 hod., s sebou si vezměte lucerničky, svíčky nebo lampionky. Zavzpomínáme na své zemřelé 
pochodem do orlovny, kde v 19.30 začne benefiční koncert. Vstupné dobrovolné bude použito na provoz hospice. 
 
10. 10. 18.00 Královny 
Divadelní ochotníci z Předína uvedou komedii Královny. Vstupné 100 Kč. Bar s občerstvením otevřený od 17.30 hod. Vybrané 
vstupné a výtěžek z baru budou využité na vydláždění dvora a další opravy. 
 
Jednota Orel Telč zve na zajímavé besedy s videoprojekcí.  
15. 10. 18.30 Lesk a bída Indie - připravila Marie Gregorová 
22. 10. 18.30 Nepál – Lobuche East - připravil Leoš Bařina 
Otevřený bar s občerstvením od 18.00 hod. Vstupné dobrovolné bude využito na opravy a vydláždění dvora. 
 
24. 10.  Misijní neděle 
 Jak se můžete zapojit? V neděli 24. 10. navštívit farní kavárnu, dát si dobrou kávu a zakoupit si  
 „misijní koláče“. Výtěžek bude věnován na Papežské misijní dílo 
 



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. 10. – 30. 11. Svatební zvony znějí knihovna Univerzitního centra 
  Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč, Univerzitní centrum Telč a spolek Dobová móda Telč  
  zvou na výstavu, která bude zahájena v pondělí 4. října v 16 hodin. 
Svatba je celosvětově rozšířený společenský obřad, který se vyskytuje v různých formách v naprosté většině kultur. Výstava 
představí svatební šaty a nezbytnou výbavu nevěst v různých časových obdobích. Návštěvníci se mohou těšit i na svatební 
oznámení a blahopřání k sňatku, nebude chybět ani ukázka svatební tabule. Výstavu doplní výtvarná díla žáků ZUŠ v Telči na 
dané téma, otevřena bude během provozní doby knihovny. 
 
22. - 24. 10.  Podzimní výstava zahrádkářů Městská galerie Hasičský dům 
  Výstava ke 100. výročí ZO Českého zahrádkářského svazu v Telči 
  Součástí výstavy je i prodej podzimních a dušičkových vazeb. 
 
FARMÁŘSKÉ A ŘEMESLNÉ TRHY 
9. 10. a 30. 10. 9.00 - 15.00 Farmářské a řemeslné trhy náměstí 
 V sobotu 9. října proběhnou i Africké trhy - to nejlepší koření ze Zanzibaru a spoustu dalších dobrot! 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
4. - 10. 10.  Týden knihoven. Bližší informace v knihovně nebo na www.mktelc.cz 
 - registrace nových čtenářů zdarma 
 - čtenářská amnestie na upomínky 
 - podzimní tvoření pro dospělé v pondělí 4. 10. od 17.30 hod. 
 - podzimní tvořivá dílna pro děti v úterý 5. 10. od 13 do 16 hod. 
 - vyhlášení vítězů celoroční hry Lovci perel 
 
KRTEČEK 
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dětmi v orlovně, Jihlavská 77, otevřeno každé úterý od 9 do 12 hod. Příjemné 
posezení v herničce, hravé tvoření a cvičení. Tel. 775 219 362, www.krtecek.org, www.facebook.com/centrumkrtecek 
 
KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
17. 10. 14.00 Posvícení 
Klub nabízí: v pondělí v 9.00 hod. Cvičení, ve 14.00 hod. Kulturní kroužek ● Více informací v klubu 
 
CHOVATELÉ 
Z důvodu rekonstrukce Jihlavské ulice jsou do odvolání zrušeny výměnné trhy drobného zvířectva ZO Českého svazu 
chovatelů. 
 

http://www.krtecek.org/
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