
Poznejte
se v Telči

Vyjděte ze svých zahrad, dvorků a obýváků, a objevte nová místa anebo 
nové pohledy na místa, o kterých jste si mysleli, že už je dobře znáte. 

Vyjděte ze svých aut, autobusů a hotelových pokojů,
a zamiřte na společné setkání s městem a jeho obyvateli.

Sobota 5. září 15:00-17:30
sraz 15:00, Univerzitní centrum (Jezuitská kolej)

Prostorové dialogy vedené Kateřinou Sidiropulu Janků

S sebou: oči, uši a notýsek s tužkou, do kterého se dá psát 
a kreslit za chůze. Vhodné pro všechny od 15 do 105 let.

Vstup volný, registrace není nutná

Tento víkend také probíhá poznávací hra Spolu v Telči, více informací na
www.spoluvtelci.cz/hra2020, nebo v Turistickém informačním centru Městského úřadu Telč.
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������ �������Poznávací hra
Pravidla hry: Na všech šesti místech najdete zajímavé informace a výroky pro inspiraci. Ke každému z míst 
napište trefný výrok, krátkou asociaci, vzpomínku nebo přání, nejlépe v jedné větě. Můžete si také vybrat jen 
některá místa, soutěžte podle chuti. Z výroků, které posbíráme k jednotlivým místům, uspořádáme anketu a vítěz 
od nás získá malý dárek s logem Spolu v Telči a svým autorským textem. Pokud se rozhodnete sdílet s námi své 
texty, souhlasíte tím s jejich použití v rámci výzkumného projektu „Doma ve městě UNESCO“, současně nám také 
velmi pomůžete. Budeme je využívat výhradně k odborným účelům v anonymizované podobě. Citace z nich se 
mohou objevit ve výstupech projektu, nikdy ale nebudou spojeny s konkrétním člověkem. Vaše texty nebudeme 
archivovat společně s vašimi kontaktními údaji; ty naopak bezpečně smažeme.

Bermudský trojúhelník

Osa překvapení

„Oni prostě přijedou, pobudou tady možná hodinku, nevím. Jdou na 
veřejné toalety : ) tam pobudou, protože je mají zadarmo. Takže tam 
míří jejich cesta. Pak si to tady vyfotí a zase mažou zpátky na to 
parkoviště a v podstatě jedou asi dál.“

„Vidíme si do kuchyně, známe se se spoustou lidí. Řekl bych, že se 
sedmdesáti procenty lidí si tykáme. Tak by to asi nějak mělo být. Ale 
všude jsou nějaké problémy, ale zase se to snažíme tady řešit. Dá se 
na lecčem domluvit.“

 Zámek ..........

 Lávka přes Ulický rybník ..........

 Náměstí Zachariáše z Hradce ..........

 Univerzitní centrum (Jezuitská kolej) ..........

 Lipky ..........

 U Štěpnického rybníka ..........

Jméno nebo přezdívka (nebudeme zveřejňovat):

Email, kam Vám můžeme napsat, pokud vyhrajete:

Hrací kartu odevzdejte do neděle 6. září 2020 v Turistickém informačním centru Městského úřadu Telč na 
náměstí Zachariáše z Hradce, nebo pošlete odpovědi mailem na info@spoluvtelci.cz,
kde také získáte více informací.

DARUJTE FOTOGRAFII. V rámci projektu TAČR „Doma ve městě UNESCO“ připravujeme také závěrečnou knihu pro veřejnost. 
Pokud byste chtěli do knihy přispět, laskavě Vás žádáme o povolení k fotografování. Pokud souhlasíte, umístěte si na sebe 
prosím viditelně samolepku Spolu v Telči, aby naše fotografka věděla, že s focením souhlasíte. Můžete nám také poslat vlastní 
fotografie Telče mailem na info@spoluvtelci.cz. Děkujeme!


