
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – říjen 2018 
 
AKCE 
1. 10. 14.30 Památné stromy 
  Město Telč Vás srdečně zve na slavnostní setkání ke 100. výročí vzniku Československa a zároveň  
  se připojuje k projektu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové. 
Strom republiky k 100. výročí vzniku Československa a Strom pro Olgu Havlovou budou slavnostně vysazeny v pondělí 1. 10. 
ve 14.30 hod. v prostoru při cestě do zámeckého parku pod hřištěm ZŠ Hradecká. Hudební vystoupení. Akce se zúčastní 
představitelé města a zástupci Nadace Olgy Havlové. 
1. 10. 16.00 Vernisáž výstavy 100 let republiky s hudebním vystoupením vstupní síň radnice 
  Pořádá Město Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči 
 
Od 1. do 5. října proběhne v Kraji Vysočina Týden pěstounství. Zapojí se do něj pracoviště sociálně-právní ochrany dětí při 
městských úřadech a nestátní neziskové organizace z celého regionu. 
3. 10. 15.00 – 17.00 Konzultační odpoledne pro veřejnost a zájemce o náhradní rodinnou péči 
  na sociálním odboru MěÚ v Telči (nám. Zachariáše z Hradce 70) 
 
8. 10. 8.00 – 16.00 Den otevřených dveří Sdílení poliklinika 
  Přijďte se podívat do zázemí mobilního hospice, prohlédnout si zdravotní pomůcky či se  
  informovat o našich službách. www.sdileni-telc.cz 
 
13. 10. 9.30 a 10.30 Vítání dětí radnice 
 
13. 10. 13.30 - 15.30 Volná prohlídka celého školního areálu GOB a SOŠ v Hradecké ulici 
  vč. vystavené kolekce unikátních vyřezávaných tabel absolventů GOB a SOŠ 
 
13. 10. 9.00 – 12.00 Podzimní telčský bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti sál hotelu Antoň 
 
14. 10. 16.00 Uspávání broučků sraz u sokolovny 
  TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do přírody na tradiční uspávání broučků. Sraz účastníků u haly  
  Sokola v 16.00 hod, odkud přejdeme k rozhledně. Poznávání, hry, soutěžení a samozřejmě  
  táboráček v přírodě, s sebou lampionky nebo světýlka. V případě trvalého deště se koná v hale. 
 
24. 10. 17.00 Slavnostní předávání Cen a Uznání města Telče za rok 2018 Konírna státního zámku 
 
27. 10. 8.00 - 15.00 Výlov Štěpnického rybníka Na Baště 
  Prodej živých ryb, možnost jejich opracování a naporcování. Občerstvení – smažené a uzené ryby,  
  rybí polévka, pivo, limo, svařené víno, grog, živá hudba. Zve Rybářství Nechvátal 
 
KONCERTY 
3. 10. 19.00 Slavnostní koncert k 100. výročí vzniku Československa sál ZUŠ 
  Účinkuje Ebenovo trio ve složení Roman Patočka - housle, Jiří Bárta - violoncello, 
  Terezie Fialová - klavír 
  Program: díla J. Haydna, B. Martinů a B. Smetana 
 
14. 10. 17.00 Santini v akci orlovna 
  Koncert telčského pěveckého sboru Santini. Diriguje: Anežka Tichá 
  Zazní skladby české i světové, duchovní, světské, romantické, lidové, spirituály a další.  
  Vstupné dobrovolné  
  Možnost zakoupit si CD Santini v říši divů, vánoční CD Gaudete a nové CD Santini v akci. 
  Koncert je s přestávkou, při které bude malé pohoštění, připravené sborem Santini. 
 
30. 10. 19.00 Smyčcové duo: Pavel Fajtl - housle a Karel Plocek - viola Dům s pečovatelskou službou 
  Program: populární i virtuozní hudební díla pro housle a violu mistrů baroka a klasicismu (Bach,  
  Vivaldi, Händel, Stamic aj.) 
 
VÝSTAVY 
1. 10. - 1. 11.  100 let republiky vstupní síň radnice 
  Vernisáž v pondělí 1. 10. v 16.00 hod. s hudebním vystoupením 
  Pořádá Město Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči 
 



19. - 21. 10.  Podzimní výstava zahrádkářů Dům zahrádkářů 
  Součástí výstavy je i prodej podzimních a dušičkových vazeb. 
  Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00 hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod. 
 
PŘEDNÁŠKY 
4. 10. 17.30 Pět zemí a pěšky do Říma radnice 
  Městská knihovna Telč zve na cestovatelskou diashow Patrika Kotrby o pěších cestách Evropou,  
  plná hudby, poezie i fotografií, které zachycují 7000 kilometrů a 3 roky na cestách. 
 
10. 10. 17.30 Cesta na Bílou horu 1618 - 1620 Univerzitní centrum 
  Přednáší prof. Jaroslav Čechura, CSc.  
  K letošním výročím patří i 400 let od počátku stavovského povstání v roce 1618. Přednáška osvětlí  
  příčiny, průběh a důsledky stavovského povstání. Neskončily jen bitvou na Bílé hoře. 
  V rámci přednáškového cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás. Vstup zdarma. 
 
10. 10. 11.00 - 16.00 workshop Paliativní přístupy v praxi Poliklinika Telč, prostory Sdílení o.p.s. 
  Město Telč a poskytovatelé sociálních služeb zvou na cyklus vzdělávacích kurzů se sociálně  
  zdravotní tematikou pro širokou veřejnost 
 
20. 10. 10.00 Vědecké a nevědecké přístupy k historii Lannerův dům 
  Přednášku připravilo telčské pracoviště Národního památkového ústavu u příležitosti  
  Mezinárodního dne archeologie 
  V Telči v Lannerově domě v 10 hod. a ve Slavonicích v Měšťanském domě č.p. 480 ve 14 hod. 
 
22. 10. 17.00 Relikviář sv. Maura radnice 
  Přednáší PhDr. Kateřina Rozinková 
  Pořádá Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
1. - 7. 10.  Týden knihoven. Bližší informace v knihovně nebo na www.mktelc.cz 

 Městská knihovna Telč připravila pro své čtenáře tyto akce: 
- registrace nových čtenářů zdarma 
- čtenářská amnestie - čtenáři mají možnost bez pokuty vrátit upomínané knihy 
- PODZIMNÍ TVOŘENÍ pro dospělé - pondělí 1. října od 17.30 hod. 
- PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA pro děti a jejich doprovod - úterý 2. října 13 - 16 hod. v dětském oddělení 
- nové deskovky - rozšíření nabídky deskových her 
- vyhlášení vítězů celoroční hry LOVCI PEREL 
- čtvrtek 4. října v 17.30 hod. - Patrik Kotrba - cestopisná beseda „Pět zemí a pěšky do Říma“ 

 
KNIHOVNA UNIVERZITNÍHO CENTRA 
11. 10. 18.00 Večer s Prorokem  
  Večerní povídání s Áronem Áronsonem o knize Prorok od Chalíla Džibrána, o prorocích, věštcích,  
  vizionářích a jasnovidcích a o věcech mezi nebem a zemí… 
 
15. 10. – 31. 12. Archeologie na Telčsku 
  Muzeum Vysočiny představuje výstavu zaměřenou na nejstarší odhalenou historii Telčska. 
  Kurátor výstavy Mgr. David Zimola 
 
20. 10. 16.00 Křest a autogramiáda nové knihy Marty Kučíkové Němcové Italské dvojhubky 
 
TRHY 
13. a 27. 10. 9.00 - 15.00 Farmářské trhy náměstí 
  Pořádá MAS Mikroregionu Telčsko, o.s., 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 
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ZASTÁVka Telč 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod., http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka 
Téma měsíce: Jak na podzim? Podzimní tvoření 
 
1. 10. 14.00 – 18.00 Výroba pláštěnek z recyklovatelného odpadu 
 
11. 10. 10.00 – 18.00 Den otevřených dveří na ZASTÁVce 
  Zájemci z řad široké veřejnosti si budou moci vyzkoušet běžný provoz NZDM ZASTÁVky Telč 
 
23. 10. 14.00 – 18.00 Florbalový turnaj 
  Vícečlenné týmy poměří své schopnosti a dovednosti 
 
29. - 30. 10.  Přespávačka 
  K podzimním prázdninám v ZASTÁVce již neodmyslitelně patří přespávačka s řadou zábavných  
  aktivit s preventivním charakterem. 
 
KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
21. 10. 14.00 Posvícení s krátkou vzpomínkou na vznik naší republiky 
27. 10. 14.00 Filmová projekce prací ing. Josefa Ambrože. Jejich námětem bude tentokrát Telč. 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● 
Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek ● Více informací v klubu 
 
CHOVATELÉ 
14. 10. 7 - 10 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
SPORT 
6. 10. 9.00 Cross Roštejnské stráně u rybníka Roštejn 
  Jednota Orel Telč zve běžce všech věkových kategorií a běžeckých dovedností na přespolní běh. 
  Více na www.oreltelc.cz/rostejnske_strane 
 
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. Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí 
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. 
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