
Helena Grycová Benešová, 
Lubomír Procházka:
Zmizelá Morava - Telč a okolí
Ačkoli tvář historické Telče zůstala 
zachována, některé domy zmizely 
beze stopy, vzhled některých sídel 
se zcela změnil a nejvíce se běh času 
promítl do vesnické zástavby a kra-
jiny v okolí. Kniha mapuje změny 
v těchto lokalitách prostřednictvím 
téměř 200 historických 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 foto-
grafů. Publikaci připravil Muzejní 
spolek v Telči.

Pavel Juřík:
Dominia pánů z Hradce, 
Slavatů a Czerninů
Pozoruhodná publikace věnovaná 
třem významným šlechtickým ro-
dům, jejichž příslušníci mnohokrát 
zasáhli do našich dějin, a kterým 
města Jindřichův Hradec, Telč, Sla-
vonice a mnohá další vděčí za svůj 
hospodářský i kulturní rozvoj.

Jan Bauer:
Tajemné stezky - Toulky 
Vysočinou
Výběr z historických příběhů a udá-
lostí, životních osudů slavných 
osobností a podivuhodných pověstí 
z Vysočiny. Dobové ilustrace a staré 
pohlednice.

Mgr. Iva Steinová:
Even zikaron. Paměť židovských 
náhrobních kamenů v Telči
Drobná publikace vydaná v češtině 
a v angličtině, která seznamuje s dvě-
ma zdejšími hřbitovy. Vydavatelem 
je město Telč, autorkou textu a foto-
grafií je Iva Steinová ze společnosti 
Matana a.s.

Martina Lancingerová, 
Milan Lancinger:
TRAMPoty pana Flíčka
Jak to bylo s pejskem Flíčkem, než se 
dostal k Berušce a Mikulášovi do Tel-
če? Dozvíte se v knize TRAMPoty 
pana Flíčka, která není pokračová-
ním, ale prvním dílem Andělíčků 
z Telče. Je stejně bohatě ilustrovaná.

Libor Sváček:
Česká republika - UNESCO
V knize jsou kromě památek již zapsa-
ných na seznam světového dědictví 
uvedeny také ty památky, které jsou 
na indikativním seznamu NPÚ. Hlavním 
prostředkem prezentace je fotografie, po-
pisky ve čtyřech jazykových mutacích.

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

Jiří Kroupa (ed.), Ondřej Jakubec, 
Fotografie Jiří Podrazil:
Telč - Historické centrum
Publikace se věnuje jak historickému 
vývoji města, především rozkvětu 
za působení Zachariáše z Hradce, tak 
architektonické podobě jednotlivých 
staveb, a to nejen slavnému soubo-
ru domů na hlavním náměstí. Texty 
jsou doplněny krásnými fotografiemi 
současného stavu historického centra 
a na konci je zařazena mapka s jed-
notlivě vyznačenými stavbami. 

Památky Vysočiny
Sborník NPÚ, ÚOP v Telči, 2016
Publikace je ohlédnutím za zajíma-
vými počiny v oblasti památkové 
péče v Kraji Vysočina. Seznamují 
odbornou i laickou veřejnost s pa-
mátkami v tomto regionu a inspirují 
čtenáře k volnočasovým a kulturním 
aktivitám.
Knihu je možné zakoupit také v síd-
le NPÚ v Lannerově domě.

Telč v průběhu staletí
Kniha představuje panství Telč, kte-
ré bylo v průběhu staletí drženo čty-
ři šlechtickými rody, pány z Hradce, 
Slavaty z Chlumu a Košumberka, 
Lichtenstein-Castelcorny a rodem 
Podstatzky-Lichtenstein, jako fun-
gující organismus. Knihu je možné 
zakoupit také v sídle NPÚ v Lanne-
rově domě. Publikaci vydal NPÚ, 
ú.o.p. v Telči

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

KALENDÁŘE 2020

 Nástěnný kalendář
Město Telč 2020
fotografie Jaroslav Svoboda, Lubomír 
Stiburek, Jiří Jabulka, Aleš Ležatka

 Stolní kalendář
Telč 2020
kresby Tomáš Mejdrech, texty Michal 
Marek

 Stolní kalendář
Podjavořičan Telč 2020

 Stolní i nástěnný kalendář
Naší Vysočinou 2020
autor Jan Říha

 NOVINKA
Vladimír Kunc:
Vysočina. Hrady, zámky, 
památky
Exkluzivní obrazová publikace, která 
mapuje turisticky významné kulturní 
a historické památky Vysočiny. Čes-
ky, anglicky, německy.

 NOVINKA
Richard Cila, Karel Černý, 
Roman Jeschke, Martin Navrátil:
Nostalgická železnice
na Vysočině
Autoři připomínají nejen nostalgii 
rakousko-uherské a československé 
prvorepublikové železnice, ale pro-
střednictvím originálních fotografií 
a zajímavých textů také ukazují na mi-
strovství projektantů, techniků a děl-
níků, kteří železniční síť a její zázemí 
na Vysočině v druhé polovině 19. sto-
letí a na počátku 20. století vybudovali 
a uvedli do provozu.

 NOVINKA
Milan Paprčka, Bohuš Schwarzbacher:
Česko z nebe
Kniha potěší každého milovníka Čech, 
Moravy i Slezska. Díky fotografiím 
v této knize si známá i méně známá místa 
prohlédnete jinak, očima ptáků. Popisky 
fotografií a texty v češtině a v angličtině.

Průvodce architekturou Telče
Publikace představuje nejen architek-
tonické dědictví Telče od nejstarších 
dob až do současnosti, ale i příběhy 
vepsané do staveb a obrazu města 
v průběhu staletí. Kniha je doplněna 
profesionálně vytvořenými fotogra-
fiemi současného stavu. 
Česko-anglická verze. Publikaci vy-
dal NPÚ v Praze a NPÚ, ú.o.p. v Telči

Pro předvánoční dobu, od 1. do 31. prosince 2019, připravilo město Telč třináctý knižní miniveletrh 
publikací, které jsou v nabídce Informačního centra a v Městské galerii Hasičský dům 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.

Informační centrum MěÚ Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, tel.: 567 112 407-8, e-mail: info@telc.eu

Miloš Drdácký st.:
Píseň o Telči
Sbírka veršů z let 1958 až 1962 věno-
vaných městu.

Martina Lancingerová, 
Milan Lancinger:
Andělíčci z Telče
Dětská obrázková knížka s ilustra-
cemi Martiny Lancingerové. Pro 
malé i velké čtenáře, kteří mají rádi 
nejen Vánoce, ale i krásné město 
Telč. Vhodný dárek pro děti od dvou 
let.

 NOVINKA
Martina Lancingerová, 
Milan Lancinger
Ukradený Ježíšek
Pohádkový sešit s omalovánkami 
z Telče. Nová pohádka o tom, jak chtěl 
Flíček Berušce zkrátit čekání na Je-
žíška.

Martina Lancingerová, 
Milan HUGO Lancinger:
Hugův pohádkový betlém
Malebná kulisa betlému s motivy 
telčských domů a věží. Vystřihovánka 
ke slepení.

Literární pokladnice, Jiří Jabulka:
Telč - vyznání městu
Obrazová publikace fotografií Jiří-
ho Jabulky, které doprovází známé 
i méně známé texty o Telči Karla Čap-
ka, Vincence Furcha, Františka Koží-
ka, Egona Bondyho, Ivana M. Jirouse 
a místních autorů.

Michal Stehlík, Jiří Jabulka:
Telč - město příběhů
Jedinečná obrazová publikace foto-
grafií Jiřího Jabulky, Karla Křížka 
a Vojtěcha Koláře s nevšedními texty 
Michala Stehlíka.

František V. Foit, Irena Foitová:
Z Telče do Afriky a nikdy zpět
Literární deník sochaře a cestovatele 
F. V. Foita, rodáka z Doupí, který vy-
jel v roce 1947 s manželkou na roční 
cestu do Afriky a již se nikdy nevrátil. 
Pro každého, kdo má rád cestopisnou 
a memoárovou literaturu.

Miloš Drdácký:
Dějiny Telče v díle místních 
historiků
Souborné vydání historických pojed-
nání o Telči.


