
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE - duben 2019 
 
AKCE 
12. 4. 19.30 S úsměvem nepilota orlovna 
  Orel Jednota Telč a Kočovné divadlo Ad Hoc vás zvou na mimořádné představení S úsměvem  
  nepilota. Mnoha cenami ověnčený dumavě filosofický komponovaný večer složený z vědeckých  
  pojednání, originálních písní, obskurní poezie a jiných drobných poetických útvarů, hlásící se hrdě  
  k odkazu pánů Skoumala a Vodňanského. 
 
13. 4. 13.30 Vítání svátků jara náměstí 
  Město Telč a Dům dětí a mládeže vás zvou v sobotu 13. dubna na zahájení jarní sezony s místními  
  horáckými folklorními soubory Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan. 
  Tradiční předvádění řemesel a tvořivé dílny pro děti s Domem dětí. 
 
20. 4. 10.00 – 16.00 Velikonoční jarmark Sdílení zámek 
  Po celý den budou na nádvoří zámku připraveny tvořivé dílny pro děti, nabídka a prodej  
  rukodělných výrobků, občerstvení, aktivity pro děti v zámecké zahradě. 
  Celodenní sbírka na podporu mobilního hospice. 
  V zámecké konírně ve 14.00 hod. vystoupí folklorní soubor Krahuláček. www.sdileni-telc.cz 
 
22. 4.  Velikonoční obchůzka s folklorním souborem Podjavořičan 
 
28. 4.  Jarní vyjížďka strojů minulého tisíciletí s burzou u Muzea techniky Na Sádkách 
 8.00 – 10.30 Burza náhradních dílů u Muzea techniky Telč 
 9.30 – 10.30 Sraz účastníků jízdy (stroje do r. v. 1990) 
 10.30 Odjezd na vyjížďku s překvapením (20 km) 
 12.00 Konec akce 
  Pořádají přátelé Muzea techniky, www.muzeumtechnikytelc.cz 
 
28. 4. 16.00 Probouzení broučků 
  TJ Sokol Telč zve rodiče a děti na tradiční probouzení broučků. Sraz u sokolovny v 16.00 hod. 
 
30. 4. 14.00 Telčské čarování u rybníka Roštejn 
  Dětský program, vysoká vatra i s čarodějnicí, kapely, masky … 

Camp U Roštěnky zve na tradiční Telčské čarování na louce u rybníka Roštejn v pondělí 30. dubna 
od 14 hod., kde se bude opět pálit vysoká vatra i s čarodějnicí a program bude bohatý. Pro děti 
budou připraveny opět různé úkoly a soutěže, bude možnost si opéct špekáčky a večer zahrají 
kapely. Ten, kdo přijde v tematické čarodějnické masce, bude mít vstup zdarma.  
Výborné jídlo, polévka na zahřátí a něco dobrého k pití je samozřejmostí. 

1. 5.  Čarodějnický kotlík 
  www.urostenky.cz 
 
30. 4. 17.00 Stavění máje s Podjavořičanem náměstí 
 
 
KONCERTY 
4. 4. 19.00 Koncert k výročí Bohuslava Martinů (1890 - 1959) sál ZUŠ 
  Duo Jitka Čechová - klavír, Jan Páleníček - violoncello 
 
7. 4. 14.00 Setkání pěveckých sborů v Krahulčí Kulturní dům v Krahulčí 
 Představí se Dětský pěvecký sbor ZUŠ Telč TELČísla, Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie,  
 Ženský pěvecký sbor Cantare Třešť, Smíšený pěvecký sbor GMV Raabs an der Thaya, Triodam  
 a Pěvecký sbor Smetana Telč 
 
25. 4. 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Telč sál ZUŠ 
 
23. 4. 19.00 Recitál české hudby sál ZUŠ 
  Duo Jan Škrdlík - violoncello, Renata Ardaševová – klavír 
  Na programu: J. Suk, L. Janáček, B. Martinů a A. Dvořák. 
 
29. 4. 18.00 Absolventský koncert žáků ZUŠ Telč sál ZUŠ 
 

http://www.urostenky.cz/


PŘEDNÁŠKY, BESEDY 
4. 4. 17.30 Na konec světa na kole Favorit radnice 
  Městská knihovna zve na cestovatelskou přednášku a promítání Honzy Mráze 
  Více jak měsíční výlet na starém kole Favorit z Velkého Beranova u Jihlavy až k Atlantskému  
  oceánu ve Španělsku na pomyslný konec světa v místě zvaném Fisterra. 
 
16. 4. 17.00 Malování horáckých kraslic radnice 
  Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku Hany Šmikmátorové 
 
17. 4. 17.00 Jak zářit, ale neshořet Knihovna Univerzitního centra 
  Přednáška Jany Kindlové je zaměřena na duševní hygienu v dnešní uspěchané době 
 
24. 4. 18.00 Hernán Cortés a dobytí Mexika Univerzitní centrum 
  Přednáší Mgr. Miloslav Záškoda (ÚOP Telč) 
  V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Rodinné stříbro - Památky kolem nás 
 
29. 4. 17.30 Neboj se vrátit domů Knihovna Univerzitního centra 
Setkání se spisovatelem Alešem Palánem a Marií Svatošovou, zakladatelkou hospicového hnutí v ČR. 
Akce je součástí kampaně Kniha ti sluší, kterou každoročně organizuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů na podporu a 
propagaci české knižní kultury. Letos chceme upozornit na problematiku paliativní péče. 
Dobrovolné vstupné bude věnováno ve prospěch Sdílení o.p.s. 
 
 
VÝSTAVY 
1. - 29. 4.  Malé sakrální stavby v Telči. Kříže a boží muka. vstupní síň radnice 
  Fotografie Jindřicha Kaupy ukazují opomíjené malé sakrální stavby v Telči a blízkém okolí 
  Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 1. 4. v 16.00 hod. s hudebním vystoupením žáků ZUŠ Telč 
 
12. - 14. 4.  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) 
 
28. 3. - 28. 6.  Obrazy Magdaleny Křenkové Městská galerie Hasičský dům 
 
18. 3. - 31. 5.  S tradicí v srdci - další osudy „malírny“ v Telči Univerzitní kavárna 
 Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Univerzitní centrum MU Telč zvou na výstavu Alice Grünwald. 
 Výstava je přístupná během provozní doby cukrárny. 
 
18. 3. - 31. 5.  Na vlně retro Knihovna Univerzitního centra 
 Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Univerzitní centrum MU Telč zvou na výstavu. 
 Výstava je doplněna obrazy malířky Ramony Haubold. Výstava je přístupná během provozní doby knihovny. 
 
25. 3. - 30. 4.  Výtvarný plenér 2018 Telč Univerzitní centrum 
  Výstava kreseb a fotografií posluchačů Univerzity třetího věku Masarykovy univerzity 
 
 
TRHY 
27. 4.  Farmářské trhy náměstí 
  tel. 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz 
 
 
PANSKÝ DVŮR TELČ 
Centrum volnočasových aktivit, www.panskydvurtelc.cz, www.facebook.com/panskydvurtelc.cz 
 
 
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 
 

http://www.panskydvurtelc.cz/
http://www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
http://www.krtecek.org/
http://www.facebook.com/centrumkrtecek


ZASTÁVka Telč 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod., http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka 
 
9. 4.  Výroba z Fima 
  Modeláž ze samotvrdnoucí hmoty zvané Fimo 
 
15. 4.  Čistá Vysočina 
  Každý rok se tradičně ZASTÁVka účastní akce Čistá Vysočina. Potkat nás můžete v pondělí 15. 4.,  
  kdy se budeme starat o úklid veřejného prostředí na ulici Slavíčkova a autobusovém nádraží. 
 
26. 4.  Den ZEMĚ – akce je určena pro širokou veřejnost 
  V okolí NZDM ZASTÁVka oslavíme Den ZEMĚ, ekologicky zaměřené aktivity.  
 
 
KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
7. – 9. 4. 9.00 – 16.00 Velikonoční výstava v klubu důchodců 
  v úterý 9. 4. od 9 do 12 hod. 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-
dramatický kroužek ● Více informací v klubu 
 
 
CHOVATELÉ 
14. 4. 7.00 – 10.00 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
 
SPORT 
27. 4. 7.00 – 15.00 Krasobruslařský závod Jezerní růže zimní stadion 
  Krasobruslařský klub Telč pořádá závody pro začínající a pokročilé krasobruslaře 
  www.krasobruslenitelc.cz 
 
ZIMNÍ STADION 
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy 
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html 
 
 
TELČSKÉ PODZEMÍ a VĚŽ SV. DUCHA 
V dubnu je prohlídka možná po objednání v Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu 
 

http://jihlava.charita.cz/NZDM/zastavka/
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html
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