
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – říjen 2019 
 
AKCE 
5. 10. 13.30 - 15.30 Volná prohlídka vyřezávaných tabel SOŠ, prostor školy GOB a SOŠ v Hradecké ulici 
  a fotografií absolventů (gymnázium od r. 1976) 
 
7. 10. 8.00 - 16.00 Den otevřených dveří Sdílení u příležitosti Týdne sociálních služeb poliklinika 
  Přijďte se podívat do zázemí mobilního hospice, prohlédnout si zdravotní pomůcky a informovat  
  se o našich službách. www.sdileni-telc.cz 
 
10. 10. 10.00 - 16.00 Den otevřených dveří na ZASTÁVce Slavíčkova ul. 
 
11. 10.  Vzpomínkový pochod Sdílení s benefičním koncertem 
 18.00 Setkání u polikliniky 
 19.00 Benefiční koncert v kostele Jména Ježíš 
  Zavzpomínejme se Sdílením na své blízké a uctěme společně jejich památku. S sebou si vezměte  
  svícny, lucerničky nebo lampionky. 
  Účinkují: Petr Nouzovský – violoncello, Ludmila Krajíčková – varhany, Milena Svobodová –  
  klarinet, klavírní doprovod Ludmila Nosková, Triodam Telč, Ivana Moravcová – zpěv, žáci  
  z pěvecké třídy Evy Pavlíkové ZUŠ Telč. 
  Vstupné na koncert je dobrovolné a bude použito na provoz hospice. www.sdileni-telc.cz 
 
12. 10. 9.30 a 10.30 Vítání dětí radnice 
 
13. 10. 9.00 – 12.00 Podzimní telčský bazárek dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti Panský dvůr 
 
Od 14. do 18. 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. 
14. 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) 
 
19. 10. 14.00 Mezinárodní den archeologie začátek před Lannerovým domem (Hradecká 6) 
  Komentovaná prohlídka archeologických lokalit v centru Telče. Provází Mgr. Stanislav Vohryzek,  
  Ph.D. Vstup zdarma. Komentovaná prohlídka se zaměří na archeologické lokality zkoumané  
  v jádru města a jeho okolí, např. Lannerův dům, náměstí Zachariáše z Hradce, areál dvorce při  
  kostele sv. Ducha a výzkumy na zámku. Akci pořádá NPÚ, ú.o.p. v Telči. 
 
19. 10. 19.00 Když ty, tak já taky orlovna 
  Orel Jednota Telč a Ochotnické divadlo z Opatova zvou na divadelní komedii „Když ty, tak já  
  taky“, ve které si dlouholetí manželé chtějí vztah zpestřit neškodnou nevěrou. 
 
20. 10. 15.00 Křest nové knihy Marty Kučíkové „Po italsku do hubky“ Knihovna Univerzitního centra 
  Zveme příznivce dobrých knih, a obzvláště vtipných kuchařek, ke křtu dalšího literárního dítka  
  telčské rodačky, spisovatelky Marty Kučíkové. Bude křtít svou třetí knihu, veselou kuchařku  
  s laskavým povídáním, vydávanou Mladou frontou. V rámci křtu je možné koupit knihu za  
  zvýhodněnou cenu, samozřejmě i předchozí autorčiny knihy a audioknihy. 
 
22. - 27. 10.  Legiovlak v Telči nádraží 
  Legiovlak je ambiciózní projekt Československé obce legionářské, který si předsevzal vytvořit  
  věrnou repliku legionářského vlaku z období let 1918–1920, kdy na Transsibiřské magistrále 
  v Rusku probíhaly válečné operace čs. legií. Vlak křižuje od května 2015 celou Českou republiku 
  a jeho cesta skončí až v roce 2020. Unikátní expozice replik legionářských vagónů z let 1918 –  
  1920, kdy českoslovenští legionáři ovládli Sibiř. Více na www.csol.cz/legiovlak 
  Otevírací doba: všední dny 8 - 16 hod., víkend 9 - 16 hod. Vstup zdarma. 
 
23. 10. 17.00 Slavnostní předávání Cen a Uznání města Telče za rok 2019 Konírna státního zámku 
 
26. 10. 8.00 - 14.00 Výlov Štěpnického rybníka Na Baště 
  Prodej živých ryb širokého sortimentu, možnost jejich opracování. Občerstvení – smažené  
  a uzené ryby, rybí polévka, kapří škvarky, pivo, limo, svařené víno, grog. Živá hudba harmonikáře.  
  Výlov bude komentován z hráze odborníkem. Pasování na rybáře (v závěru výlovu). 
  Zve Rybářství Nechvátal, www.rybarstvi-nechvatal.cz 

http://www.csol.cz/legiovlak


27. 10. 15.30 Uspávání broučků sraz u sokolovny 
  TJ Sokol Telč zve rodiny s dětmi do přírody na tradiční uspávání broučků. 
  Sraz v 15.30 hod. u sokolovny. Více na www.sokoltelc.cz 
 
29. 10. 18.00 Projekce a setkání s tvůrci filmu Hovory s TGM sál Univerzitního centra 
  Po promítání následuje neformální setkání a povídání s režisérem Jakubem Červenkou a hercem  
  Janem Budařem. Zve Univerzitní centrum. 
 
5. 11.  Slavnostní setkání připomenutí 30 let Sametové revoluce 
5. 11. 14.30 Slavnostní vysazení lípy k 30. výročí Sametové revoluce  v prostoru při cestě do zámeckého parku  
  pod hřištěm ZŠ Hradecká. Hudební vystoupení Evžen Mašát. 
 16.00 Vernisáž výstavy „Sametová revoluce 1989 – 2019“ vstupní síň radnice 
  Výstavou provede doc. PhDr. Eva Melmuková. Hudební vystoupení Evžen Mašát. 
 
KONCERTY 
9. 10. 19.00 Tango Quartetto Re Campo/Historia del tango sál NPÚ 
  Koncert se uskuteční pod záštitou Velvyslanectví Argentinské republiky v ČR. 
  Účinkují: Petr Zámečník - akordeon, Pavlína Kavulová - příčná flétna, Štěpán Filípek - violoncello,  
  Lukáš Krejčí – cajon. Představí vývoj této hudby od počátků přes Astora Piazzollu až po autorské  
  tango Petra Zámečníka. 
 
10. 10. 18.00 Koncert spirituálů a gospelů kostel sv. Ducha 
  Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Telči a ženský pěvecký sbor Cantare z Třeště 
 
4. 11. 19.00 Koncert a beseda sál ZUŠ 
  K. Plocek (viola) + V. Kunt (flétna) 
 
VÝSTAVY 
30. 9. - 18. 10. Podzim očima dětí mázhaus ZUŠ 
Výtvarná akce pro mateřské školy. Děti vytvářely společná díla s podzimní tématikou. Akce je realizována v rámci projektu  
Místní akční plán rozvoje vzdělávání Telčska II. reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009139, jehož nositelem je Místní akční  
skupina Mikroregionu Telčsko. 
 
7. - 31. 10.  Kdo byl Zachariáš z Hradce? vstupní síň radnice 
  Vernisáž výstavy se uskuteční v pondělí 7. 10. v 16.00 hod. s hudebním vystoupením 
  Pořádá Město Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči 
 
19. 10. 2019 - 31. 1. 2020 Setkání Univerzitní centrum 
  Vernisáž výstavy pod vedením kurátorky Alice Grünwald se uskuteční v sobotu 19. 10. v 16 hod.  
  v prostorách Knihovny UC a Kavárny - cukrárny Haas. 
 
25. - 27. 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. 
 
do 20. 10.  Inspirace z Vysočiny MG Hasičský dům 
  Výstava Spolku výtvarných umělců Vysočiny 
  Výstava je přístupná v říjnu pátek - neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod. 
 
5. - 24. 11.  Sametová revoluce 1989 - 2019 vstupní síň 
  Město Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na výstavu  
  připomenutí 30 let Sametové revoluce. Vernisáž výstavy se uskuteční v úterý 5. 11. v 16.00 hod.  
  Výstavou provede doc. PhDr. Eva Melmuková. Hudební vystoupení Evžen Mašát. 
 
PŘEDNÁŠKY 
3. 10. 18.00 Františka Slavatová z Meggau (1610–1676) Univerzitní centrum MU 
  Zakladatelka jezuitského probačního domu v Telči.  
  Přednáší PhDr. Jiří M. Havlík, Ph.D. 
  V rámci přednáškového cyklu Rodinné stříbro – Památky kolem nás. 
 
10. 10. 17.30 Autostopem po severní Makedonii radnice 
  Cestovatelská přednáška Libora Drahoňovského s promítáním. Pořádá městská knihovna Telč. 



16. 10.  Obraz a kult Salus Populi Romani Univerzitní centrum MU 
  v náboženské politice a imaginaci brněnských jezuitů 
  přednáší Mgr. Martin Deutsch 
 
19. 10. 14.00 Archeologická procházka po Telči 
U příležitosti Mezinárodního dne archeologie připravilo telčské pracoviště Národního památkového ústavu na sobotu 
19. října archeologickou procházku po Telči, která začne ve 14.00 hodin na nádvoří před Lannerovým domem (Hradecká 6). 
Komentovaná prohlídka archeologických lokalit v centru Telče se zaměří například na Lannerův dům, náměstí Zachariáše 
z Hradce či areál bývalého dvorce při kostele sv. Ducha. Opomenuty nezůstanou ani nejnovější archeologické výzkumy 
v areálu zámku. Prezentován bude stav archeologického poznání města, předpokládaný stav dochovaných situací na základě 
dosavadních výzkumů a možnost výpovědi archeologických nálezů k dějinám města. Mezinárodním dnem archeologie v Telči 
bude provázet Mgr. et Mgr. Stanislav Vohryzek, Ph.D. Vstup zdarma. 
 
21. 10. 17.00 Příběhy relikviáře sv. Maura radnice 
  Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku PhDr. Kateřiny  
  Rozinkové o výzdobě a ikonografii této jedinečné památky 
 
24. 10. 17.30 Českoslovenští legionáři radnice 
  Beseda o československé zahraniční armádě v letech 1914-1920 s promítáním. 
  Pořádá městská knihovna Telč. 
 
30. 10. 17.30 Středeční psychologie s Janou „Komunikuji, tedy jsem" Knihovna Univerzitního centra 
  Cyklus měsíčních přednášek pro širokou veřejnost s Mgr. Janou Kindlovou začíná přednáškou  
  „Komunikuji, tedy jsem". Přednáška o tom, jak spolu lidé komunikují - a to verbálně, ale i beze  
  slov. Můžete se těšit na zajímavá témata vždy jednou za měsíc. Další přednáška, Člověk jako tvor  
  společenský, se bude konat 20. 11. Cyklus přednášek bude pokračovat až do dubna. 
 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
30. 9. - 6. 10.  Týden knihoven. Bližší informace v knihovně nebo na www.mktelc.cz 
  - registrace zdarma pro všechny nové „četbychtivé“ zájemce 
  - čtenářská amnestie - čtenáři mají možnost bez pokuty vrátit knihy s prošlou výpůjční lhůtou 
  - podzimní tvoření pro dospělé - v pondělí 30. září od 17.30 hod. 
  - podzimní tvořivá dílna pro děti - v úterý 1. října od 13 do 16 hod. 
  - nové deskovky - rozšíření nabídky deskových her  
  - vyhlášení vítězů 2. ročníku celoroční hry LOVCI PEREL 
 
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 
 
ZASTÁVka Telč 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod., http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka 
  Téma měsíce: „Buď připraven!!!“ 
10. 10. 10.00 – 16.00 Den otevřených dveří pro klienty i širokou veřejnost 
  Neváhejte a přijďte nahlédnout pod pokličku práce sociálních pracovníků v Nízkoprahovém  
  zařízení pro děti a mládež. 
 
18. 10. 14.00 – 18.00 Co dělat když … ? 
  Budeme se věnovat praktickému nácviku mimořádných situací, které se mohou v našem zařízení  
  vyskytnout. 
 
23. 10. 14.00 – 18.00 Dlabání dýní. Připravíme se na blížící se Hallowen. 
 
29. – 30. 10.  Přespávačka. 
  O podzimních prázdninách se klienti mohou těšit na oblíbenou přespávačku s preventivním  
  charakterem. Tentokrát se budeme věnovat oblasti bezpečného sexu a intimností. 
 

http://www.panskydvurtelc.cz/
http://www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
http://www.krtecek.org/
http://www.facebook.com/centrumkrtecek
http://jihlava.charita.cz/NZDM/zastavka/


KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
7. 10. 14.00 Malé sakrální stavby v Telči a okolí, připravil Jindřich Kaupa 
20. 10. 14.00 Posvícení 
  Na obě akce zveme širokou veřejnost. 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický 
kroužek ● Více informací v klubu 
 
TRHY 
5. a 26. 10. 9.00 - 15.00 Farmářské trhy náměstí 
  Pořádá MAS Mikroregionu Telčsko, o.s., tel. 722 499 299, farmarsketrhyvtelci@seznam.cz 
 
CHOVATELÉ 
13. 10. 7 - 10 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
SPORT 
5. 10. 10.00 Cross Roštejnské stráně U Roštěnky u rybníka Roštejn 
  Jednota Orel Telč zve běžce všech věkových kategorií a běžeckých dovedností na přespolní běh,  
  který je součástí Orelské běžecké ligy. Prezence od 9:00 do 9:45 v místě startu, start prvních  
  závodů v 10:00 hod. www.oreltelc.cz/rostejnske_strane 
 
26. 10. 11.00 Hubertova jízda na Ranči v prostorách Ranče na Panských nivách 
  Návrat jezdeckého sportu do Telče. Živá country hudba až do večera 
 
2. - 3. 11.  Turistické pochody pořádá Klub českých turistů Telč, www.kcttelc.cz 
2. 11.  DP Vysočinou k Telči aneb Přes Rusko k Telči, trasy 55, 35, 16 km 
3. 11.  DP Cestou Jana Hvězdy z Vícemilic aneb Po stopách husitských bojovníků, trasy 10 - 50 km 
 
ZIMNÍ STADION 
Celoroční provoz, veřejné bruslení, krasobruslení, hokejové zápasy, http://www.htctelc.com/rozpis-obsazenosti-ledu.html 
 
TELČSKÉ PODZEMÍ a VĚŽ SV. DUCHA 
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města 
V říjnu je prohlídka možná po domluvě v Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu 
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