
DNY EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ V TELČI 
 

Den otevřených dveří památek 7. - 8. září 
 

… KONCERTY … 

pátek 7. září 
21.00 hod., kostel sv. Jakuba 
Varhanní nocturno, 
koncert telčských varhaníků pod vedením Pavla Saláka 
 

sobota 8. září 
10.30 hod., Univerzitní centrum Telč 
Koncert pěveckého sboru TELČísla 
 

13.30 hod., kostel sv. Ducha 
Koncert staré hudby Mirka Zadiny 
a přednáška Doc. PhDr. Evy Melmukové 
„Památná místa české reformace na cestě k roku 1918“ 
 

15.00 hod., kostel sv. Jakuba 
Koncert pěveckého sboru Smetana Telč a hostů 
 

… PRO DĚTI … 
11.00 hod., Dům dětí a mládeže 
Pohádka pro děti 
 

… VÝSTAVY … EXPOZICE … 
Až přijde kocour, výstava kostýmů a rekvizit z pohádky pro dospělé, Justiční sál zámku 
Motýlí čas, výstava litografií Bohumila Krátkého, Městská galerie Hasičský dům 
Telč 17´, kresby posluchačů výtvarného ateliéru ČVUT Praha, vstupní síň radnice 
Lidová malírna v Telči, výstava k 110. výročí založení Lidové malírny v Telči, Knihovna Univerzitního centra a 
prostory Cukrárny-Kavárny Haas 
Výstava soch sochaře a uměleckého kováře Gibbuse, Univerzitní centrum – vernisáž po skončení koncertu 
pěveckého sboru TELČísla 
Telčské podzemí s interaktivní zábavně-naučnou expozicí 
Věž sv. Ducha s novou multimediální expozicí 
Expozice historie železniční dopravy, dopravní terminál, pátek 13 - 16 hod., sobota, neděle 9 - 12, 13 - 16 hod. 
Rozhledna na Oslednicích, sobota a neděle 10 - 16 hod. 
Muzeum techniky s historickými automobily, motocykly, kočárky, denně 10 - 18 hod. 
Telčský dům se starobylým sklepením, výstavou o historii a legendách, expozice vláčků a železnic, čtyřdráhová 
autodráha, herna, denně 10 - 17 hod. 
 

… PAMÁTKY …  
od 10.00 do 17.00 hod. - zdarma 
Městská galerie Hasičský dům • kostel Jména Ježíš • kostel sv. Jakuba • kostel sv. Ducha a Informační 
centrum ČCE pro zachování památek reformace • věž sv. Ducha • Univerzitní centrum Telč • Informační 
centrum na radnici s videoprojekcí 10 - 16 hod. 
 

… NA KOLE VYSOČINOU … 
Charitativní cyklojízda Na kole dětem Vysočinou s Josefem Zimovčákem 
Start pelotonu se starostou města Romanem Fabešem a senátorem PČR Milošem Vystrčilem 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. 
 

… FARMÁŘSKÝ A ŘEMESLNÝ TRH … 
Kvalitní české potraviny a výrobky od pěstitelů a malovýrobců nakoupíte od 9.00 do 15.00 hod. na náměstí. 


