
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – červenec 2017 
 
 

Pro letní měsíce je vydán samostatný tisk „Telčské léto 2017“ 
 
 
KONCERT 
6. 7. 19.00 Visegrad ConneXion sál ZUŠ 
  Koncert se koná v rámci projektu 21. Mezinárodního klarinetového festivalu v Žirovnici. 
  Vystoupí špičkoví mladí interpreti z prestižních univerzit Visegradské čtyřky. 
  Zazní skladby J. V. Stamice, L. van Beethovena, W. Lutoslawski, C. Saint Säense, G. Conessona 
  www.clarinetart.cz 
 
 
ZASTÁVka Telč Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387 
  Otevírací doba během prázdnin: Klub: pondělí, úterý 15:00 - 19:00 hod. 
Veškeré programy budou realizovány podle počasí a situace na klubu, a proto sledujte upřesnění termínů na webových 
stránkách a facebooku ZASTÁVka Telč. 
Výlet do zábavního parku Robinson v Jihlavě. Letní večerní kino s posezením na terase. Velká vodní bitva. Exkurze do 
protialkoholní záchytné stanice Jihlava. Turnaj v líném tenise. A koupání… třeba v Roštejně, v Pařezáku, nebo na koupališti 
v Dačicích. 
 
1. 9. 14.00 Rozloučení s létem 
  tradiční akce pro veřejnost 
 
Zároveň nabízíme pro rodiče, kteří vědí, nebo kteří se domnívají, že jejich děti tráví svůj čas na ZASTÁVce, možnost projít si 
náš klub a seznámit se s principy nízkoprahovosti a s druhy služeb, které dětem poskytujeme. Zveme vás kdykoliv mimo 
otevírací dobu. Pracovníci jsou na klubu během prázdnin v pondělí a v úterý od 11:00 do 15:00 a v pátek od 9:00 do 15:00. 
 
 
KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek šikovných rukou ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● 
Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický kroužek ● Turistický kroužek ● Více informací v klubu 
 
 
CHOVATELÉ 
9. 7. 7 – 10 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
 
SPORT 
29. 7. 13.00 Memoriál Bohumila Machka louka naproti restauraci Egypt na Dačické ul. 
  Hasičská dvoukolová soutěž. První kolo se započítává do Jindřichohradecké hasičské ligy 
  a v druhém kole se soutěží o Putovní pohár. Zúčastní se cca 20 družstev. 
 


