
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE - březen 2018 
 
 
AKCE 
10. 3. 9.00 - 12.00 Jarní telčský bazárek dětského ošacení, hraček a potřeb pro děti konferenční sál hotelu Antoň 
 
17. 3. 10.00 Zpěváček Konírna zámku a aula Univerzitního centra 
  19. ročník krajského kola pěvecké soutěže 
 
24. 3. 9.00 - 14.00 Den otevřených dveří na Meteorologické stanici Kostelní Myslová 
  Zahájení jednotlivých exkurzí vždy 5 minut po celé hodině, poslední ve 13.05 hodin. 
  Akce se koná při příležitosti Světového meteorologického dne. 
 
24. 3. 13.30 Vítání svátků jara náměstí 
  Město Telč ve spolupráci s Domem dětí a mládeže zvou na zahájení jarní sezony s místními  
  horáckými folklorními soubory Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan, tradiční předvádění řemesel  
  a tvořivé dílny pro děti s Domem dětí 
 
29. 3.  Zahájení turistické sezóny na zámku 
 
31. 3. 10.00 – 16.00 Velikonoční jarmark Sdílení nádvoří zámku 
  Prodej výrobků, občerstvení, tvořivé dílny pro děti, živá zvířátka a dravci, 
  vystoupí dětský folklorní soubor Krahuláček 
  Po celý den bude probíhat veřejná sbírka na podporu domácího hospice Sdílení. 
  Pořádá Sdílení o.p.s. ve spolupráci se Státním zámkem Telč. www.sdileni-telc.cz 
 
31. 3. 17.00 Díky projektu “Promítej i ty!” vám můžeme zdarma promítnout jeden z dokumentů známého 
festivalu Jeden svět, největší přehlídky dokumentárních filmů o lidských právech na světě. Zveme vás na projekci do klubu 
Prostor v Orlovně v sobotu 31. března od 17:00 hodin. Po filmu následuje diskuse k tématu.  
Podrobnější synopse k filmům najdete na www.promitejity.cz 
 
KONCERTY 
8. 3. 19.00 Ensemble Serpens cantat sál NPÚ (Lannerův dům) 
Vokálně-instrumentální soubor specializující se na barokní hudbu italských a německých mistrů i autorů ovlivněných italskou 
a německou barokní hudební manýrou. Mezi stěžejní repertoár souboru patří skladby Claudia Monteverdiho, Antonia 
Vivaldiho, Dietricha Buxtehudeho, Georga Friedricha Händla, Georga Philippa Telemanna ... 
 
16. 3. 17.00 Čaj o páté Dům s pečovatelskou službou 
  Pořádá akordeonové oddělení ZUŠ Telč a ZUŠ Třešť 
 
20. 3. 19.00 Smyčcové kvarteto Apollon sál NPÚ (Lannerův dům) 
 
PŘEDNÁŠKY 
19. 3. 16.00 Hrad Landštejn a jeho majitelé ve 13. až 20. století radnice 
  Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku  
  Mgr. Elišky Niederové, kastelánky hradu Landštejn 
 
21. 3. 18.00 Moderní architektura v době první republiky Univerzitní centrum 
  Přednáší Mgr. Jiří Neubert 
  V rámci přednáškového cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás 
 
22. 3. 17.30 Nejen svatební cesta Jižní Amerikou radnice 
  Městská knihovna Telč zve na cestovatelskou přednášku Vojtěcha Trčky. Vstup volný. 
 
VÝSTAVY 
  Výstava z filmu Pyšná princezna Zámecká galerie 
Výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky od režiséra Bořivoje Zemana. Výstava přiblíží zajímavosti z příprav 
filmu a z natáčení. Otevřeno čtvrtek - neděle 10:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod. 
 
5. 3. – 5. 4.  Příběhy zmizelých stromů vstupní síň radnice 
  Fotografie Jarmily Včelové 
  Vernisáž výstavy se koná v pondělí 5. 3. v 16.00 hod. 

http://www.promitejity.cz/


22. 3. – 28. 5.  Jaroslav Krepčík 1880 - 1959 Městská galerie Hasičský dům 
Město Telč, Městská galerie Hasičský dům a Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč zvou na výstavu sochaře, malíře, grafika a 
restaurátora telčského rodáka Jaroslava Krepčíka u příležitosti 100. výročí vzniku Československa. 
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 22. března v 16.00 hodin s hudebním vystoupením studentů ZUŠ Telč. Úvodní slovo 
pronese Dr. Jan Buchta z Galerie výtvarného umění v Hodoníně. 
 
23. – 25. 3.  Velikonoční výstava zahrádkářů Dům zahrádkářů 
  Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00 hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod. 
  Výstava je prodejní. Prodává se zboží tematicky související s výstavou (rostliny, dekorace, pečivo) 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ - 9. ročník 
Městská knihovna Telč se zapojuje do celostátní kampaně na podporu čtení a čtenářství, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a 
informačních pracovníků ČR. Bližší informace k jednotlivým akcím na www.mktelc.cz nebo v knihovně. 
- pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského 
- vyhlášení nejlepšího čtenáře dětského oddělení 
- cestovatelská přednáška Vojtěcha Trčky - Jižní Amerika - 22. března v 17.30 v obřadní síni radnice v Telči 
- jarní tvořivá dílna pro dospělé - 26. března v 17.30 v knihovně 
- velikonoční dílna pro děti - 27. března od 13 do 16 hodin v knihovně 
- záložky do knížky - vyrábění pro dětské čtenáře 
 
PANSKÝ DVŮR 
Divadla 2017 - 2018 v Panském dvoře 
17. 3. 19.00 Uvolněné zakázání Panský dvůr 
  Komedie / autor: Pavel Čtvereček / DS Síto Jihlava 
 
4. 3. – 30. 4.  Jednotlivosti Panský dvůr 
  obrazy Bernadety Klabníkové 
  Vernisáž výstavy se koná v neděli 4. 3. v 16 hod. 
 
25. 3. 15.00 - 17.00 Karneval pro děti Panský dvůr, podkrovní sál 
  O zábavu se postarají Alena a Fugas z divadla Pinder. Těšte se na tanečky, soutěže, malování  
  na obličej i dílničky pro děti. Občerstvení zajištěno. 
 
ZASTÁVka Telč Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod. 
  Březnové téma: Poprvé 
6. 3.  S Jakubem Cahou v posilce 
Vicemistr ČR v kulturistice za rok 2017 Jakub Caha nás zve do své posilovny. Popovídá o zdravém životním stylu a ukáže 
některé posilovací cviky. 
 

15. 3. 14.00 Riskuj 
Pohled na preventivní témata zábavnou formou. Soutěžící budou odpovídat na otázky týkající se alkoholové a drogové 
závislosti, bezpečného sexu, finanční gramotnosti a mnohých dalších.  
 

28. 3. 14.00 – 18.00 Velikonoční tvoření  
Výtvarná místnost na klubu se promění v keramickou dílnu. Tvořit se budou výrobky podle připravených předloh. Na 
velikonoční vlnu se naladíme také při pečení perníčků.  
 
KRTEČEK - Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dětmi orlovna 
tel. 775 219 362, www.krtecek.org, www.facebook.com/centrumkrtecek 
Otevřeno každé úterý od 9 do 12 hod. Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření a cvičení. 
 
KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
18. - 20. 3. 9.00 - 16.00 Velikonoční perníčky, výstava v klubu důchodců 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek - pondělí 9.00 hod. ● Kroužek ručních prací - úterý 14.00 hod. ● Biblický kroužek - první středa 
v měsíci 14.00 hod. ● Trénink paměti - další středy v měsíci 14.00 hod. ● Rekondiční cvičení - čtvrtek 9.00 hod. ● Pěvecko-
dramatický kroužek - čtvrtek 14.00 hod. ● Turistický kroužek - pátek ● Více informací v klubu 
 
CHOVATELÉ 
11. 3. 7 - 10 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
TELČSKÉ PODZEMÍ 
V březnu je prohlídka možná po objednání v Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu 

http://www.mktelc.cz/
http://www.krtecek.org/
http://www.facebook.com/centrumkrtecek
mailto:info@telc.eu

