KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – květen 2019
Telčské podzemí a věž sv. Ducha 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
2. - 4. 5.

3. - 5. 5.
4. 5.

5. 5.

8.00 – 17.00

9.00
14.00 - 18.00
20.00
8.30 - 9.00
9.30
14.00

Dny otevřených dveří na všech stanicích Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina
V uvedených dnech budou veřejnosti otevřeny všechny stanice v Kraji Vysočina.
Využijte jedinečnou příležitost poznat techniku hasičů a jejich práci. www.hzscr.cz/vysocina
Dny českého teriéra
Hotel Antoň
oficiální zahájení
soutěže, ukázky dovednosti psů, rozbor standardu a střihu
vyhlášení výsledků soutěží, tombola
přejímka psů
Klubová výstava se zadáváním KV, Nejlepší chovatelská skupina, Vyhlášení Klubových šampionů,
Memoriál Fr. Horáka, Cena českého teriéra, Soutěž dítě a pes
Bonitace zvířat
Pořádá Klub chovatelů českého teriéra, www.ceskyterier.cz

5. 5.
Nejen kočárkové Vítání ptačího zpěvu
Vítáni jsou nejen maminky, tatínkové, babičky, tetičky, ale všichni, kteří si chtějí společně aktivně užít přicházející jaro
s kočárkem i bez kočárku, s dětmi i bez dětí. Zajímá Vás, jakou písničku zpívá váš oblíbený opeřenec. Kdo dokáže šplhat
hlavou dolů, či který pták se pohybuje jako myška? Chcete poznat vaše okolí trochu jinak? V tom případě pojďte s námi
na jarní vycházku, při které Vás zasvětíme do tajů ptačí říše. Vašimi průvodci budou Hanka a Tomáš Brinkeovi. Dalekohledy
s sebou. Akce se koná za jakéhokoliv počasí. Na ty, kteří dorazí s dítětem v kočárku, čeká drobná odměna.
Informace: tel. 734 170 810, hana.u@seznam.cz. Akce se koná za podpory České společnosti ornitologické.
8.00
sraz účastníků u záchranné stanice volně žijících zvířat vedle zámeckého parku
8.00 – 9.30
komentovaná vycházka s odborným výkladem, pozorování ptáků, Pták roku 2019
9.30 – 10.30
ukázka kroužkování ptáků
10.30 – 11.00
soutěž pro děti i dospělé
11.00 – 11.15
vyhlášení vítězů, ukončení akce
11. 5.

Veteránská revue
náměstí
Velká přehlídka retro dopravní techniky, velocipedů, motocyklů, automobilů i traktorů...
Nebude chybět hasičská technika, dobová móda i hudba.
Pořádá Spolek telčských velocipedistů, www.velocipedy-telc.cz
Program:
11.00
Zahájení akce
11.00
kapela Sebranka Dačice
11.20
módní přehlídka
11.50
kapela Sebranka Dačice
12.00
představení velocipedistů
12.10
kapela Sebranka Dačice
12.10
historický požární útok SDH Hodice
12.30
Mrákotínská děvčata
12.50
kapela
13.20
módní přehlídka
13.50
Mrákotínská děvčata
14.10 – 15.00
kapela a vyhodnocení účastníků
V mezičasech reje velocipedistů. Součástí akce bude ukázka trenažerů nárazu od Besipu.
V průběhu dne výstava nových modelů Škoda od firmy Auto Dobrovolný s možností projížďky s vystavenými modely.
12. 5.

18. 5.

14.00

10.00 - 17.30

13.30

Den matek
Vystoupí pěvecký sbor Santini a Telčská dechovka

náměstí

Folklor v máji
náměstí
Setkání telčských folklorních souborů Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan, jejich hostů z Krahulčí,
z Kaliště, z Újezdce u Uherského Brodu, z Březí a folklorního souboru Šaľanček z partnerského
města Šaľa. Po celý den řemeslný trh s předváděním tradičních řemesel a s ukázkou kácení máje.
Slavnostní prezentace putovní výstavy fotografií ve vstupní síni radnice „Poznej světové
dědictví UNESCO“. Ve stáncích UNESCO získáte informace, brožury a časopisy o cestování nejen
za památkami UNESCO.

18. 5.
19.30

Den otevřených dveří v Univerzitním centru Telč
100 let Masarykovy univerzity Brno
Koncert filmové hudby pod širým nebem v Telči
náměstí
Společný koncert Symfonického orchestru a Pěveckého sboru Masarykovy univerzity Brno

18. 5.

od 14.00

Telčský festival minipivovarů
areál Pivovaru Trojan Telč (vstup z ulice Květinové)
Telčský festival minipivovarů nabídne přes 20 druhů piv, pivní soutěže, bohaté občerstvení,
hudební vystoupení kapely 3D (Sešli se na bigbeat).

19. 5.

10.00

O střevíček z pohádkové Telče
Soutěž mažoretek pořádá spolek Telčské mažoretky, www.mazoretkytelc.cz

náměstí

19. - 21. 5.
Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře
skleník
Na chovatelskou přehlídku trofejí zvou Město Telč a Státní zámek Telč. Slavnostní zahájení se uskuteční v neděli 19. května
od 10:00 hod. za doprovodu fanfár mysliveckých trubačů před zámeckým skleníkem.
Doprovodný program:
 Statické ukázky sokolnicky vedených dravců a sov, možnost focení se sovou na ruce - zdarma
 Naučná myslivecko-přírodovědná stezka pro děti i dospělé umístěná do parku Státního zámku v Telči
 Prodejní výstava mysliveckého zboží firmy PETEX Jihlava
 Prodejní výstava doplňků vyrobených z paroží z dílny Pavla Hlaváčka
 Laserová střelnice - bezplatná možnost vyzkoušet si své střelecké umění na trenažéru
 Střelba ze vzduchovky pro děti i dospělé
 Výstava preparátů ptáků a savců ČR
 Stylové občerstvení ze zvěřiny
20. a 21. května otevřeno od 9:00 do 15:00 hod. Vstup zdarma.
24. 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.

13.30

Den Domu dětí a mládeže
náměstí
Prezentace a představení zájmových kroužků telčského Domu dětí a mládeže, www.ddmtelc.cz

KONCERTY
7. 5.

18.00

Absolventský koncert žáků ZUŠ Telč v kostele

10. 5.

18.00

13. 5.

19.00

kostel sv. Jakuba

Děti pomáhají dětem
Panský dvůr
5. ročník benefičního koncertu
Účinkují TELČísílka a TELČísla ZUŠ Telč a jako host Poupátka a Rosa aurea ZUŠ Jindřichův Hradec.
Příjemnou atmosféru podpoří i výstava obrázků a výtvorů dětí se srdeční vadou a jejich kamarádů. Výtěžek z koncertu půjde
na podporu spolku Srdíčkáři, který ho věnuje Dětské léčebně Dr. Filipa v Poděbradech na sportovní pomůcky.
M. Svoboda (kytara) a R. Rubešová (zpěv) s pořadem La búsqueda - „hledání“

sál NPÚ

31. 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. www.zusopen.cz/zus-open/
čas začátku

akce v pátek 31. 5. 2019

místo

9:00 - 12:00

Program pro třídy MŠ a I. st. ZŠ - dílnička - „hudební“ nástroje dvůr a průjezd ZUŠ

9:30

„Setkání u varhan“ - třída Pavla Saláka

kostel sv. Jakuba

10:00

Hlavní hudební program

pódium - náměstí

13:00

Intrády - Trumpet company Evžena Mašáta

zámek

14:00

„Kytary v zámeckém parku“ třída Doni Koukalové

zámecký park/arkády zámek (při nepřízni počasí)

15:00-17:00

Otevřená dílnička pro veřejnost - „hudební“ nástroje

dvůr a průjezd ZUŠ

13:30

Hrajeme našim seniorům - třída Evžena Mašáta

Senior Home

14:00

Koncert pěveckého odd. Jitky Jacobsové „Pěvci na nádvoří“

nádvoří Univerzitního centra Telč

15:30

Malé mořské dobrodružství
(pokračování dopolední akce + vernisáž)

dvůr a průjezd ZUŠ

15:00

Koncert třídy Hany Kinzlové
„Klarinetové a klavírní souznění“

nádvoří Univerzitního centra Telč

16:00

Koncert akordeonového odd. Jitky Svobodové a Jany Uhlířové radnice - loubí

17:00

Koncert Anny Zemanové – zpěv + klavír

nádvoří Univerzitního centra Telč

19:00

Večerníček s ředitelem ZUŠ

sál ZUŠ

Celý den

Výstava výtvarného oboru v mázhausu ZUŠ „V říši hudby“ +
prezentace fotografií k 70. výročí ZUŠ,
zpřístupnění výstavy výtvarného oboru ve věži sv. Jakuba

PŘEDNÁŠKY
3. 5.
17.00

22. 5.

16.00

22. 5.

18.00

27. 5.

17.00

Česká homeopatie … téma Alergie
Přednáška MUDr. Alexandra Fesika

Lannerův dům

Anna Hogenová - Hranice v nás
Univerzitní centrum
Spolek Na větvi zve na přednášku a besedu s profesorkou Annou Hogenovou
Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je známou českou filosofkou a fenomenoložkou a dokáže svým
výkladem zaujmout. Přednáší na Karlově Univerzitě, napsala několik knih. Jsou zváni všichni
napříč generacemi. Doporučujeme si rezervovat místo - lucie.vacha@gmail.com, 728 102 291

Sklářství na Vysočině
Lannerův dům
Přednáší Mgr. Aleš Knápek z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. Pořádá Národní památkový ústav,
ú.o.p. v Telči v rámci roku skla.
Sklářství na Vysočině má tradici dlouhou pět století. Za tuto dobu prošlo mnoha proměnami a ovlivňovalo jak kulturně, tak
dopadem na krajinu téměř všechny regiony Českomoravské vrchoviny. Přednáška seznámí posluchače lehkou formou nejen s
průřezem produkce místních skláren, ale také se světem sklářů od období renesance až po současnost. Vstup zdarma.
Banát a srbská Vojvodina
přednáší Milina Matulová a Vlastimil Budař
pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava pob. Telč a Muzejní spolek v Telči

radnice

VÝSTAVY
1. - 26. 5.
Poznej světové dědictví UNESCO
vstupní síň radnice
MEDIA IN a Město Telč zvou na 17. ročník výstavy fotografií. Slavnostní prezentace výstavy proběhne za účasti autorky na
Folkloru v máji v sobotu 18. května ve 13.30 hod.
Letošní výstava představí další skvosty asijského kontinentu, unikátní švýcarskou Rhétskou dráhu a upozorní na památky v
ohrožení. Připomene modrotisk, nový společný zápis České republiky a Slovenska k seznamu nehmotnému dědictví UNESCO.
Výstava jako součást autorského projektu RNDr. Mileny Blažkové „Poznej světové dědictví UNESCO“ se koná pod záštitou
České komise pro UNESCO a Mgr. Romana Fabeše, starosty Města Telče. Je volně přístupná po-pá 8-17 hod., so-ne 10-17
hod., návštěvníkům jsou k dispozici informační materiály o místech z fotografií.
Zastavte se 18. května od 10 do 17 hod. při oslavách Folklor v máji u stánků UNESCO na náměstí Zachariáše z Hradce, získáte
informace, brožury a časopisy o cestování nejen za památkami UNESCO.
27. 5. - 20. 6.

Telč pod balónem
vstupní síň radnice
Vernisáž výstavy fotografií Lenky Horálkové a křest knihy Karla Křížka „Vzpomínky zůstávají“
se koná v pondělí 27. 5. v 16.00 hod. Hudební doprovod pěvecký sbor Santini.

do 28. 6.

Obrazy Magdaleny Křenkové

do 31. 5.

do 31. 5.

Městská galerie Hasičský dům

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.

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.
30. 5.
17.00
Módní přehlídka k ukončení výstavy Na vlně retro
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč, Univerzitní centrum MU Telč a spolek Dobová móda Telč zvou na módní přehlídku.

TRHY
25. 5.

9.00 - 15.00 Farmářské trhy
náměstí
Kontakt: tel. 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz
Pořadatelé pro vás připravili: mléčné výrobky a sýry ● masné výrobky a uzeniny ●sušené ovoce● med a medovinu ● ovocné
šťávy a sirupy ● koření ● ovoce a zeleninu ● sadbu a sazenice ● produkty zdravé výživy ● přírodní kosmetiku ● proutěné
zboží ● výrobky ze dřeva ● keramiku ●
PANSKÝ DVŮR TELČ
Centrum volnočasových aktivit, www.panskydvurtelc.cz, www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
18. 5.
Kolem Telče
Panský dvůr Telč zve na třetí ročník gastrocyklospolečenského nezávodu Kolem Telče. Společný start v 10 hodin z Panského
dvora. Květnová projížďka okolím Telče je určená všem fanouškům čerstvého vzduchu, dobré zábavy, skvělého jídla a pití.
Dvě trasy o délce 31 a 48 kilometrů. Registrovat se můžete na www.kolemtelce.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
ZASTÁVka Telč
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod., http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka
7. 5.
15. 5.
květen

14.00 – 18.00 Výroba keramiky. Budeme tvořit výrobky z keramiky
14.00 - 18.00 Kroket. Ponoříme se do víru soupeření ve sportovní hře, jejíž kořeny sahají až do Starověkého Říma.
Měsíc offline. V květnu se v programu ZASTÁVky vyskytne několik dnů, při kterých odložíme
mobilní telefony, tablety a počítače, čímž si dokážeme, že je možné se zabavit, aniž bychom byli
neustále online.

KLUB DŮCHODCŮ
v budově polikliniky
5. 5.
14.00
Den matek v klubu důchodců
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěveckodramatický kroužek ● Více informací v klubu
CHOVATELÉ
12. 5.
7 – 10

Výměnné trhy drobného zvířectva

areál ZO ČSCH

SPORT
8. 5.

O Štamberského krále
Lhotka u Mrákotína
Veřejný závod na horských kolech O Štamberského krále 2019
Závod horských kol je vypsán pro všechny kategorie, profi i hobíky. 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.
Pořádá EUROFOAM SPORT TEAM, Penzion pod Štamberkem a obec Lhotka. Informace na www.eurofoam-sport.cz
8. 5.

9.00 a 14.00

11. 5.

9.00

Orelcup
Florbalový turnaj starších žáků pořádá Jednota Orel Telč

11. 5.

13.00

Proti proudu
Vodácká vyjížďka od hráze Uličáku volným tempem po rybníku proti proudu do parku, přeneseme
lodě na Štěpničák a pak k ostrovu s programem pro děti – hledání pokladů na ostrově.
Zakončení v restauraci při kytaře. Přihlášky na e-mailu hol.jos@seznam.cz

11. -12. 5.

9.30 - 18.00 Kroketový Club Match Telč - Wolkersdorf (AUT)
Zahájení kroketové sezóny

23. 5.

Závody v moderní a sportovní gymnastice
sportovní hala Masarykova
Mezioddílové závody v moderní a sportovní gymnastice ve všech věkových kategoriích
s exhibičními ukázkami individuálních skladeb a rokenrolu pořádá oddíl gymnastiky Sokola Telč
a DDM Telč
sportovní hala Masarykova

kroketové kurty, Batelovská ul.

Slavata triatlon tour
Triatlonový závod pro děti ve věku od 4 do 18 let.
Registrace od 15 hod. Zahájení závodů v 16 hod. www.slavatatriatlontour.cz

u rybníka Roštejn

