
Miloš Drdácký
Dějiny Telče v díle místních 
historiků
Souborné vydání historických 
pojednání o Telči.

Vánoce/Christmas - 
CD Jana Smigmatora
Na třetím sólovém albu najdeme jak 
vánoční swingovou klasiku Velkého 
amerického zpěvníku, tak písně, 
v nichž se Jan představuje nejen jako 
interpret, ale také jako autor textů 
a spoluautor hudby.

Miloš Drdácký st.
Píseň o Telči
Sbírka veršů z let 1958 až 1962 
věnovaných městu.

NABÍDKA PRO DĚTI
Martina Lancingerová, 
Milan Lancinger
Andělíčci z Telče
Dětská obrázková knížka s ilustracemi 
Martiny Lancingerové. Pro malé i vel-
ké čtenáře, kteří mají rádi nejen Váno-
ce, ale i krásné město Telč. Vhodný dá-
rek pro děti od dvou let.

Martina Lancingerová, 
Milan Lancinger
Ukradený Ježíšek
Pohádkový sešit s omalovánkami 
z Telče. Nová pohádka o tom, jak 
chtěl Flíček Berušce zkrátit čekaní na 
Ježíška.

Všechny paragony od knih zakoupe-
ných v rámci miniveletrhu budou na 
začátku ledna slosovány a tři výherci 
obdrží zajímavé ceny.

Libor Sváček
Česká republika - UNESCO
V knize jsou kromě památek již za-
psaných na seznam světového dědictví 
uvedeny také ty památky, které jsou na 
indikativním seznamu NPÚ. Hlavním 
prostředkem prezentace je fotografie, 
popisky ve čtyřech jazykových muta-
cích.

Kolektiv autorů
UNESCO je blízko / is near
České dědictví UNESCO – dvanáct 
českých divů světa ve fotografiích. 
Český a anglický text.

Martina Indrová, Irena Tobiášková
Telč v průběhu staletí
Kniha představuje panství Telč, kte-
ré bylo v průběhu staletí drženo čtyřmi 
šlechtickými rody, pány z Hradce, Sla-
vaty z Chlumu a Košumberka, Lichten-
stein-Castelcorny a rodem Podstatzky-
Lichtenstein. Knihu je možné zakoupit 
také v sídle NPÚ v Lannerově domě. 
Publikaci vydal NPÚ, ú.o.p. v Telči

Helena Grycová Benešová, Lubomír 
Procházka
Zmizelá Morava - Telč a okolí
Ačkoli tvář historické Telče zůstala za-
chována, některé domy zmizely beze 
stopy, vzhled některých sídel se zce-
la změnil a nejvíce se běh času promítl 
do vesnické zástavby a krajiny v oko-
lí. Kniha mapuje změny v těchto loka-
litách prostřednictvím téměř 200 histo-
rických fotografií.

Otokar Maška
Telč - Obrázky měšťanského života 
na přelomu 19. a 20. století
Kniha představuje vzpomínky Oto-
kara Mašky a čtyři roční období 
v měšťanském životě očima fotogra-
fů. Publikaci připravil Muzejní spo-
lek v Telči.

František Vladimír Foit, Irena Foitová
Z Telče do Afriky a nikdy zpět
Literární deník sochaře a cestovatele F. 
V. Foita, rodáka z Doupí, který vyjel 
v roce 1947 s manželkou na roční ces-
tu do Afriky a již se nikdy nevrátil. Pro 
každého, kdo má rád cestopisnou a me-
moárovou literaturu.

Helena Benešová
Telč - Pověsti z města a panství
Pověsti z Telče a bývalého telčského 
panství po léta sbírala a zapisovala He-
lena Benešová, učitelka dějepisu a měst-
ská kronikářka v Telči. Po 25 letech se 
její sbírka dočkala druhého vydání. Pu-
blikaci doplňují pověsti čerpané z histo-
rických pramenů a z fondu lidové sloves-
nosti. Celobarevná publikace ve formátu 
A4 rozděluje pověsti do pěti oblastí pů-
sobnosti tehdejšího panství.

   Telč zámek a podzámčí
   Za městskými hradbami
   Tajemný hrad Roštejn
   Pod Míchovou skálou 

      a hradem Štamberkem
   U hranice panství, 

     Kanonie premonstrátů v Nové Říši
Fotografie zachycují autenticitu míst, 
kde se pověsti odehrály nebo mohly ode-
hrát. 
Publikaci vydal Jiří Jabulka -
Nakladatelství Typ České Budějovice

Milan Paprčka, Martina Grznárová
Jihlavsko z nebe
Víte, které město je nazýváno „Jezerní 
růží“, kde najdete druhý největší 
labyrint podzemních chodeb, největší 
barokní chrám nebo místo, kde byl 
zastřelen poslední vlk na Vysočině? 
Prolistujte touto knihou a dozvíte se 
vše, co jste ještě o Jihlavsku nevěděli.

Milan Paprčka, Bohuš Schwarzbacher
Česko z nebe
Kniha potěší každého milovníka Čech, 
Moravy i Slezska. Díky fotografiím si 
známá i méně známá místa prohlédne-
te jinak, očima ptáků. Popisky fotogra-
fií a texty jsou v češtině a v angličtině.

Naďa Goryczková (ed.), Jiří Bláha, Lu-
cie Bláhová, Jana Dostálová, Martina 
Indrová
Průvodce architekturou Telče
Publikace představuje nejen architek-
tonické dědictví Telče od nejstarších 
dob až do současnosti, ale i příběhy ve-
psané do staveb a obrazu města v prů-
běhu staletí. Kniha je doplněna profesi-
onálně vytvořenými fotografiemi sou-
časného stavu. 
Česko-anglická verze. Publikaci vydal 
NPÚ v Praze a NPÚ, ú.o.p. v Telči

NOVINKA
Dana Posádová, Barbora Vojtová
Telčsko, místo, kde jste vítáni
Cílem publikace není pouze seznámit 
držitele s téměř čtyřiceti trasami po 
Telčsku a okolí, ale přiblížit návštěv-
níkům i samotnou oblast, její osobnos-
ti, pověsti, významná místa, historic-
ké události, přírodní bohatství a také 
hmotné i nehmotné kulturní dědictví. 
Zajímavé tipy najdou v průvodci i do-
mácí. Autorky se soustředily na před-
stavení méně známých míst.

NOVINKA
Aleš Filip, Alena Mizerová (ed.), 
Markéta Bártová, Jana Horváthová, 
Tomáš Mazáč
Míla Doleželová
Kniha přináší nový, objevný pohled na 
tvorbu zcela mimořádné malířky Míly 
Doleželové (1922–1993). Žila a tvoři-
la v Praze a hlavně na Vysočině, pod 
horou Javořicí, v Jihlávce, Klatovci a 
Telči. Milovníkům umění zanechala 
nesmírně obsažné a monumentální dílo 
sestávající z fresek a nesčetného množ-
ství olejomaleb, kreseb a grafik.

NOVINKA
Ivana Fexová
Nové výpravy Fany a Beryho 
(vychází 7. 12. 2022)
Kniha o psech Fany a Berym žijících 
v Kostelní Myslové, kteří své příběhy 
prožívají tentokrát v zimě, tím se za-
končí série 4 dílů propojených roční-
mi obdobími.
Autogramiáda k příležitosti vydání 4. 
dílu bude v pátek 16. 12. od 15 hod. 
v knihkupectví Šilhavý na náměstí 
Zachariáše z Hradce 51.

KALENDÁŘE 2022

Nástěnný kalendář
Telč 2023
Nástěnný kalendář města Telče 2023 
s fotografiemi PaedDr. Věry Zadinové 
z Telče. Úvodní slovo Mgr. Vladimír 
Brtník, starosta města Telče. 
Ve spolupráci s Nakladatelstvím Typ 
České Budějovice.

Nástěnný kalendář
České dědictví UNESCO 2023

Stolní kalendář
Kam na výlet? Do měst UNESCO 
a České inspirace 2023

Pro předvánoční dobu, od 1. do 31. prosince 2022, připravilo město Telč 16. knižní miniveletrh 
publikací, které jsou v nabídce Informačního centra v Telči. Knihy jsou věnované městu a jeho 
okolí. Cílem miniveletrhu je podpořit prodej publikací a také upozornit na možnost zajímavého 
dárku pro vaše příbuzné a přátele.

Všechny paragony od knih zakoupených v rámci miniveletrhu budou na začátku ledna slosovány a tři výherci obdrží zajímavé ceny.
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