
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – září 2019 
 
AKCE 
6. - 7. 9.  Dny kulturního dědictví, Den otevřených dveří památek 
  Zpřístupnění historických objektů, koncerty, výstavy, videoprojekce 
 
15. 9. 14.00 Kolečka v Lipkách Lipky 
  Sportovně-zábavné odpoledne pro celou rodinu na kolech, koloběžkách, kolečkových bruslích, 
skateboardech i s kočárky. Dovednostní soutěže, závody, kvíz, společná vyjížďka a další. www.osjavorice.webnode.cz 
 
15. 9.  Podzimní vyjížďka strojů minulého tisíciletí s burzou u Muzea techniky Na Sádkách 
  Začátek burzy náhradních dílů je v 8 hodin a start vyjížďky (20 km) je v 10.30 hod. 
  Pořádají přátelé techniky. Více informací na tel. 736 734 324 
 
20. - 21. 9. od 11.00 Telčský Oktoberfest areál Pivovaru Trojan Telč (vstup z ulice Květinové) 
  Telčský Oktoberfest nabídne slavnostní narážení piva, II. ročník Chillifest, bohaté občerstvení,  
  pivní soutěže, hudební produkce. 
 
21. 9.  Svatováclavské slavnosti náměstí 
 10.00 - 17.00 Řemeslný trh 
 10.00 Zahájení Svatováclavských slavností 
  Divadlo Emillion - pohádka Čert a Káča 
 11.00 Trampoty hradní posádky, šermířské vystoupení 
 11.30 - 12.00 Dobová hudba Ars Camerata 
 11.30 - 12.30 Otevření dobového ležení, volná prohlídka zbraní, stánek „Vymaluj si svého rytíře“ 
 13.30 Dobová hudba Ars Camerata 
 14.15 Slavnostní rytířský turnaj, šermířské vystoupení 
 15.00 Příjezd sv. Václava s družinou 
 15.30 - 16.30 Divadlo Emillion - chůdaři a staročeské písničky 
  Výroba zvířátek z modelovacích balónků pro děti 
   Otevření dobového ležení, volná prohlídka zbraní, stánek „Vymaluj si svého rytíře“ 
  Slavnost z období raného středověku připravilo město Telč, Hospodářský dvůr Bohuslavice,  
  skupina historického šermu Páni z Lichtenburka a Divadlo Emillion 
 
DIVADLO 
28. 9. 19.30 Zmrazovač orlovna 
  Orel jednota Telč a Kočovné divadlo Ad Hoc vás zvou na komediální operní drama. 
  Vstupné 120 Kč. Bar otevřený od 19.00 hod. www.divadloadhoc.cz 
 
KONCERT 
18. 9. 19.00 Písně Britských ostrovů sál NPÚ (Lannerův dům) 
  Účinkuje Věra Klásková - zpěv a kytara 
 
PŘEDNÁŠKY 
17. 9. 16.30 Můj africký příběh radnice 
  Městská knihovna Telč zve na besedu a promítání Hany Hindrákové 
  Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice si Keňu zamilovala natolik, že se tam stále vrací.  
  Přijďte si poslechnout, co ji přivedlo do Afriky a jak se od dobrovolnictví dostala k psaní románů  
  z afrického prostředí. 
 
18. 9. 18.00 Příběh kostela v Mostu Univerzitní centrum 
  přednáší: Ing. arch. Mirjam Skoumalová 
  V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Rodinné stříbro - Památky kolem nás 
 
23. 9. 17.00 Realita a mýty „Sametové revoluce“ 1989-2019 radnice 
  Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku 
  doc. PhDr. Michala Stehlíka, Ph.D. k 30. výročí 17. listopadu 
 
VÝSTAVY 
2. - 29. 9.  Telč 18´ vstupní síň radnice 
  Výstava kreseb posluchačů výtvarného ateliéru ČVUT Praha 
  Zahájení výstavy v pondělí 2. 9. v 15.00 hod. 

http://www.osjavorice.webnode.cz/
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do 20. 10.  Inspirace z Vysočiny Městská galerie Hasičský dům 
  Výstava členů Spolku výtvarných umělců Vysočiny 
 
do 30. 9.  100 let - 100 příběhů MUNI Univerzitní centrum 
  Výstava ke 100. výročí založení Masarykovy univerzity nabízí pohled na významné osobnosti  
  a zajímavé projekty spojené s univerzitou v minulosti i v současnosti. 
 
do 30. 9.  Kresby a originální malby Telče Alice Grünwald Univerzitní centrum 
 
do 30. 9.  Tomáš Mejdrech in memoriam Knihovna Univerzitního centra 
  Obrazy Tomáše Mejdrecha 
 
TRHY 
7. 9. 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 
28. 9. 11.00 - 17.00 Ochutnávka v podzámčí 
 Festival jídla s programem pro celou rodinu, kapely, kulinářská show, pohádka pro děti,  
 open air herna pod kaštany 
 
ZASTÁVka Telč 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod., www.jihlava.charita.cz/nzdm/zastavka 
Téma měsíce: „ Zapoj se i ty“! 
6. 9. 14.00 - 18.00 ZASTÁVka slaví narozeniny 
  Neváhej a stav se na ZASTÁVku, čekat na tebe bude plno zábavných činností 
11. 9. 14.00 - 18.00 Batikování triček 
  Ani oblast módy není na ZASTÁVce tabu. Přesvědčit se o tom můžeš při batikování triček 
24. 9. 10.30 - 18.00 ZASTÁVka je online 
  V rámci týdne Nízkoprahových klubů připravujeme aktivity vztahující se k oblasti sociálních sítí.  
  Akce je určena i pro zájemce z řad veřejnosti. 
 
KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● 
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek ● Více informací v klubu 
 
CHOVATELÉ 
8. 9. 7 - 10 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
SPORT 
7. 9.  Na kole dětem Vysočinou 
  Charitativní cyklojízda s Josefem Zimovčákem 
Start pelotonu z náměstí Zachariáše z Hradce v 10.00 hod. Dojezd pelotonu zpět na náměstí se očekává cca v 16.30 hod. Trasa 
v délce 77 km vede přes Třešť do Jihlavy a přes Batelov a Řásnou zpět do Telče. www.nakoledetemvysocinou.cz 
 
14. 9. 9.00 Firefighter combat challenge Telč areál Hasičské stanice v Luční ulici 
  Hasičský pětiboj. Soutěž profesionálních hasičů. Více na www.firefighterchallenge.cz 
 
ZIMNÍ STADION 
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy 
http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html 
 
TELČSKÉ PODZEMÍ 
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města. Rezervační systém na Informačním centru na 
radnici - osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu 
Prohlídky jsou úterý až neděle v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod. 
 
EXPOZICE HISTORIE ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY 
Depo na jediné koleji ukrývá historické vagony či lokomotivy s informacemi o historii železnice od jejích počátků až do 60. let i 
o historii trati Slavonice - Kostelec. Přístup – vlevo za viaduktem na Novou Říši 
do 15. 9. otevřeno v pátek 13 - 16 hod., v sobotu a v neděli 9 - 12 hod. a 13 - 16 hod. 
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