
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – květen 2018 
 
Telčské podzemí s interaktivní zábavně-naučnou expozicí 
Prohlídka je možná po objednání v informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu 
 
AKCE 
1. 4. – 10. 6.  Soutěž o nejlepší Land Art v Geoparku Vysočina 
Akce je určena jak pro jednotlivce, tak pro skupiny v rámci škol (ZŠ, MŠ, ŠŠ), spolků a dalších. Soutěž spočívá ve vytvoření 
uměleckého díla z přírodních materiálů na území Geoparku Vysočina a v jeho okolí. Dílo je poté třeba vyfotit a zaslat na 
email@geoparkvysocina.cz. Sběr fotografií do 10. června 2018. Během měsíce června budou vybrána nejlepší díla, která 
budou oceněna a vystavena. Výstava fotografií nejzajímavějších výtvorů bude probíhat v době letních prázdnin v Panském 
dvoře v Telči. Více informací na www.geoparkvysocina.cz nebo na tel: 606 826 775 
 
3. - 5. 5. 8 - 17 Dny otevřených dveří na všech stanicích HZS Kraje Vysočina 
 V uvedených dnech budou veřejnosti otevřeny všechny stanice v Kraji Vysočina. www.hzscr.cz/vysocina 
  Využijte jedinečnou příležitost poznat techniku hasičů a jejich práci. 
 
4. - 6. 5.  Dny českého teriéra Hotel Antoň 
5. 5. 9.00 oficiální zahájení 
 14.00 - 17.00 Memoriál J. Bierhanzla a další soutěže 
 17.00 - 18.00 ukázka úpravy srsti ČT a rozbor standardu 
 20.00 vyhlášení výsledků soutěží, tombola 
6. 5. 8.30 - 9.00 přejímka psů 
 9.30 Klubová výstava se zadáváním KV, Nejlepší chovatelská skupina, Soutěž dítě a pes, Vyhlášení  
  Klubových šampionů, Memoriál Fr. Horáka, Cena českého teriéra 
 14.00 Bonitace zvířat 
  Pořádá Klub chovatelů českého teriéra, www.ceskyterier.cz 
 
5. 5. od 10.00 Veteránská revue náměstí 
  Výstava historické dopravní techniky s doprovodným programem 
V sobotu 5. 5. se na náměstí Zachariáše z Hradce uskuteční již 11. ročník Veteránské revue. Sjedou se příznivci historických 
automobilů, motocyklů, velocipedů, traktorů a jiné dopravní techniky. Dobrovolní hasiči z Hodic předvedou požární útok 
historickou technikou. Jízdy elegance, soutěž o nejstarší, nejvzdálenější a nejatraktivnější vystavovaný exponát, tradiční 
módní přehlídky. Bohatý kulturní program bude doprovázet telčský J.I.P. Band s hosty. Příjezd účastníků v 10 hod. 
  Pořádá Spolek telčských velocipedistů, www.velocipedy-telc.cz 
 
11. 5. 8.00 – 12.00 Den otevřených dveří v MŠ Telč v rámci zápisu dětí do MŠ Telč pro školní rok 2018/2019 
  na všech pracovištích MŠ Telč (Komenského 512, Nerudova 352, ZŠ Masarykova 141) 
 
13. 5. 13.30 Den matek náměstí 
  Vystoupí Telčské mažoretky, Telčská dechovka a žáci a studenti ZUŠ Telč 
 
19. 5. 10.00 - 17.30 Folklor v máji náměstí 
Setkání telčských folklorních souborů Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan a jejich hostů z Krahulčí, z Kaliště, z Pacova 
a z partnerského města Šaľa. Po celý den řemeslný trh s předváděním tradičních řemesel, v podvečer s ukázkou kácení máje. 
 13.30 Slavnostní prezentace putovní výstavy fotografií ve vstupní síni radnice „Poznej světové  
  dědictví UNESCO“ 
 
19. 5.  Den otevřených dveří v Univerzitním centru Telč 
 12.00 - 12.30 Otevření prostor UCT pro veřejnost 
 12.30 - 13.00 Slavnostní zahájení, 1. vystoupení žáků ZUŠ Telč 
 13.00 - 17.30 Hlavní program v budově UCT a na nádvoří - prohlídková trasa, výtvarná dílna pro děti, ukázka  
  historické třídy z Radkova, historická tabla SOŠ Telč 
 17.30 - 18.00 2. vystoupení žáků ZUŠ Telč 
 18.00 - 19.30 Titus Maccius Plautus: Curculio aneb Darmojed 
  studentská inscenace českého překladu poslední dosud nepřeložené Plautovy komedie Curculio 
  (Ústav klasických studií FFMU) Vstupné dobrovolné 
  Po celou dobu bude otevřena kavárna i knihovna UCT. Zajištěno občerstvení.  
  Sladké potěšení z kavárny a cukrárny Haas 
 
20. 5. 10.00 O střevíček z pohádkové Telče náměstí 
  Soutěž mažoretek pořádá spolek Telčské mažoretky, www.mazoretkytelc.cz 
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20. - 22. 5. 10.00 Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře skleník 
  Otevřeno: 20. 5. 10.00 – 15.00 hod., 21. - 22. 5. 9.00 – 15.00 hod. 
20. 5. 10.00 Zlatá srnčí trofej, okresní kolo myslivecko-přírodovědné soutěže dětí zámecký park 
Nedělní zahájení s doprovodným programem. Návštěvníci se mohou vyfotografovat se sokolnicky vedenými dravci a sovou, 
vyzkoušet své střelecké umění na laserové střelnici, zakoupit drobné myslivecké předměty a doplňky nebo poobědvat stylové 
myslivecké menu. 
 
20. 5. 14.00 Za květenou v Romantice a okolí 
Botanická vycházka do lokality Romantika, kterou povede Ester Ekrtová. Sraz ve 14 hodin na vlakové zastávce Telč-Staré 
Město. Uvidíte lesní a luční květenu. Snad narazíme i na zajímavé hájové druhy a rostliny suchých trávníků, poukazující na 
blízkou přítomnost údolí Moravské Dyje. Dotkneme se i historie, co nám v této oblasti rostlo v minulosti a proč to zde již 
nenajdeme. Akci pořádá sdružení Společně pro Telč - Piráti a Zelení. 
 
25. 5. Noc kostelů 
Od odpoledních hodin až do půlnoci se pro veřejnost opět otevřou telčské kostely. Pro příchozí je připraven pestrý kulturní  
program, koncerty, prohlídky. www.nockostelu.cz 
 
25. 5. 18.00 - 22.00 Muzejní noc v Telčském domě 
 
26. 5. 13.30 Den Domu dětí a mládeže náměstí 
  Prezentace a představení zájmových kroužků telčského Domu dětí a mládeže, www.ddmtelc.cz 
 
26. 5. 12.00 – 14.00 Cadillacy z let 1960 – 1975 náměstí 
 
KONCERTY 
10. 5. 19.00 M. Pěruška (housle) a M. Kozák (klavír) sál ZUŠ 
  Listina mladých umělců 
  Na programu jsou díla skladatelů W. A. Mozarta, B. Smetany, R. Schumanna, F. Waxmana 
 
28. 5. 19.00 Daniel Forró - Japonské imprese sál ZUŠ 
  Program - výběr ze skladeb různých stylů inspirovaných japonskou hudbou a kulturou,  
  improvizace. Po koncertě následuje beseda o Japonsku. 
 
24. 5.  ZUŠ Open, koncerty, výstavy … náměstí 
  www.zustelc.cz 
ZUŠ Open je celonárodní happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru, které představí široké veřejnosti svůj 
program v rámci jednoho společného dne ve čtvrtek 24. května. www.zusopen.cz/zus-open/ 
Program: 
 9:00 Malé mořské dobrodružství (výtvarná akce pro MŠ a 1. st. ZŠ) dvůr a průjezd ZUŠ 
 10:00 Hlavní hudební program pódium - náměstí 
 10:30 Koncert varhanního odd. kostel sv. Jakuba 
 13:30 Hrajeme našim seniorům Senior Home 
 14:00 Koncert kytarového odd. zámecký park/zámek 
 14:00 Koncert pěveckého odd. Univerzitní knihovna 
 14:45 Koncert TELČísla mladší  sál ZUŠ 
 15:30 Malé mořské dobrodružství (pokračování dopolední akce a vernisáž) dvůr a průjezd ZUŠ 
 15:30 Koncert houslového odd. + hosté Dolní brána 
 16:00 Koncert akordeonového odd. + hosté radnice-loubí 
 16:30 Koncert varhanního odd. sál ZUŠ 
 17:00 Koncert pěveckého odd. kostel sv. Ducha 
 18:00 Koncert TELČísla starší Dolní brána 
 19:00 Workshop – varhaníci + veřejnost sál ZUŠ 
 
PŘEDNÁŠKY 
16. 5. 18.00 1868: Zlatá kaplička Univerzitní centrum 
16. května uplyne 150 let od položení základního kamene Národního divadla. Přednáška připomene stavbu, požár, otevření  
divadla, jeho opravy i velkou rekonstrukci v letech 1978 – 1983, restaurování fasád divadla v letech 2012 – 2013. 
  Přednáší Pavel Jerie. V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Rodinné stříbro - Památky kolem nás 
 
21. 5. 17.00 Velká cesta Afrikou v roce 1931 radnice 
  Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku  
  Mgr. Adély Jůnové Mackové, Ph.D. a Mgr. Libora Jůny, Ph.D. 
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VÝSTAVY 
1. 5. – 30. 9.  Výstava k výročí filmu Až přijde kocour Justiční sál zámku 
Výstava originálních filmových kostýmů a rekvizit z filmové pohádky pro dospělé s Janem Werichem v hlavní roli Až přijde 
kocour. Režisér Vojtěch Jasný ji natočil na počátku šedesátých let minulého století v Telči. Letos uplyne 55 roků od premiéry 
filmu. Justiční sál se promění ve školní třídu, která si ve filmu „zahrála“. Fotografie a zajímavosti z natáčení, informace o filmu 
a režiséru Vojtěchu Jasném, dochované kostýmy, originální paruky či tiskoviny. Pro děti dílnička a soutěže. Otevřeno každý 
den mimo pondělí. 
Doprovodnou akcí výstavy je fotokostymérna v zámecké zahradě. Vyfotit se v dobových kostýmech bude možné 9. - 10. 6. 
a v době konání řemeslných trhů 6. - 7. 7. 
 
2. – 27. 5.  Poznej světové dědictví UNESCO vstupní síň radnice 
Autorský projekt Mileny Blažkové představuje v nové kolekci fotografií slovenské památky pod ochranou UNESCO. 
Prezentace za účasti autorky proběhne na Folkloru v máji v sobotu 19. 5. ve 13.30 hod. Vystoupí slovenský umělec Martin 
Brxa, hráč na fujaru, která je zařazena na seznam nehmotného dědictví UNESCO. 
 
10. 5. – 8. 6.  Architektura 1918-1938 na území Kraje Vysočina Lannerův dům 
  Zahájení výstavy ve středu 9. 5. v 16:00 hodin 
  Prezentace vybraných staveb z období let 1918 - 1938 na území Kraje Vysočina. 
 
28. 5. – 21. 6.  Historie pitné vody na Vysočině vstupní síň radnice 
  u příležitosti 30letého výročí dokončení vodního díla Nová Říše 
  Vernisáž výstavy v pondělí 28. 5. v 16 hod. 
 
31. 5. – 23. 7.  Křik Městská galerie Hasičský dům 
  Výstava kovových soch Davida Habermanna 
  Vernisáž výstavy ve čtvrtek 31. 5. v 16 hod. s vystoupením žáků ZUŠ Telč 
 
do 28. 5.  Jaroslav Krepčík 1880 - 1959 Městská galerie Hasičský dům 
Výstava sochaře, malíře, grafika a restaurátora telčského rodáka Jaroslava Krepčíka u příležitosti 100. výročí vzniku ČSR. 
 
do 31. 8.  Výstava z filmu Pyšná princezna Zámecká galerie 
  Výstava originálních kostýmů a rekvizit z filmové pohádky od režiséra Bořivoje Zemana.  
 
do 27. 9.  Lidová malírna v Telči Knihovna Univerzitního centra a prostory Cukrárny-Kavárny Haas 
Výstava k 110. výročí založení Lidové malírny v Telči. Výrobky, archivní dokumenty a výtvarné předlohy  
 
TRHY 
26. 5. 9.00 - 15.00 Farmářské trhy náměstí 
  Kontakt: tel. 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz 
 
PANSKÝ DVŮR TELČ 
Centrum volnočasových aktivit, www.panskydvurtelc.cz, www.facebook.com/panskydvurtelc.cz 
6. 5. 16.00 Vernisáž výstavy obrazů Pavla Bažanta 
 
19. 5.  Kolem Telče 
Gastro-cyklo-společenský nezávod. Květnová projížďka okolím Telče určená pro všechny fanoušky čerstvého vzduchu, dobré 
zábavy, skvělého jídla a pití. Trasy 50 nebo 30 km. Start v 10 hodin v Panském dvoře. 
Zájemci se mohou registrovat na www.kolemtelce.cz 
 
19. - 20. 5.  Respekt Telč 
  Světový týden respektu k porodu 
  Festival o mateřství a rodičovství - přednášky, povídání, workshopy, bazárek, občerstvení ...  
 
ZASTÁVka Telč 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod., http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka 
 
KRTEČEK 
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dětmi v orlovně, 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 
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KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
6. 5. 14.00 Den matek v klubu důchodců 
  Hašlerovy písničky za doprovodu Anežky Kožešníkové 
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 
13. 5. 7 – 10 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
SPORT 
5. 5. 9.00 Orelcup sportovní hala Masarykova 
  4. ročník florbalového turnaje starších žáků (týmy holek a kluků od 12 do 16 let) 
  finálové zápasy od 12 hodin 
  Pořádá Jednota Orel Telč 
 
8. 5.  O Štamberského krále Lhotka u Mrákotína 
  Veřejný závod na horských kolech O Štamberského krále 2018 
Trať závodu vede převážně po lesních cestách v okolí obce Lhotka. Délka okruhu je 2,6 km, převýšení 95 m. Start a cíl je u 
Penzionu pod Štamberkem. Přihlášky od 9.00 hod. v kanceláři závodu v Penzionu pod Štamberkem. Závod začíná nejmladšími 
účastníky i na odstrkovadlech v 9.50 hod. Informace na www.eurofoam-sport.cz 
Pořádá EUROFOAM SPORT TEAM, Penzion pod Štamberkem a obec Lhotka 
 
12. 5. 9.00 Závody v moderní gymnastice sportovní hala Masarykova 
  Pořádá oddíl gymnastiky Sokola Telč a DDM Telč 
 
12. 5. 15.00 Sportovní akademie u příležitosti XVI. všesokolského sletu 2018 sportovní hala Masarykova 
  Pořádá Sokol Telč ke 100. výročí založení Československa 
 
24. 5.  Slavata triatlon tour u rybníka Roštejn 
Triatlonový závod pro děti ve věku od 4 do 18 let. Registrace od 15 hod. Zahájení závodů v 16 hod. www.slavatatriatlontour.cz 
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