
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – červen 2017 
 
AKCE 
4. 6. 14.00 Vycházka do přírodní rezervace Doupský a Bažantka 
  Přírodovědná vycházka do přírodní rezervace Doupský a Bažantka. 
 Sraz ve 14 hod. na autobusové zastávce v obci Doupě. Vašimi průvodci budou botanička Ester Ekrtová 
 a zoolog Aleš Jelínek. Doporučujeme obuv vhodnou do mokra (holínky, nepromokavé boty) 
 
24. 6.  Kosení rašelinné loučky u rybníka Horní Mrzatec 
  Informace na www.osjavorice.webnode.cz 
 
PŘEDNÁŠKY 
7. 6. 18.00 Československá armáda za II. světové války Univerzitní centrum 
  V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Rodinné stříbro - Památky kolem nás 
  Přednáší plk. gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D. 
 
26. 6. 17.00 Judaismus, křesťanství a islám radnice 
  Přednáší Daniel Haslinger, specialista na historii a současnost Blízkého východu 
 
VÝTVARNÝ ATELIÉR PAMÁTEK 
7. 6. 14.00 - 16.00 Ctnosti i neřesti / negativní kresba Lannerův dům 
Zajímá vás umění, kultura a památky? Rádi tvoříte, experimentujete a objevujete svět kolem sebe? Máte rádi netradiční 
výtvarné techniky? Přijďte mezi nás. Akci pořádá Národní památkový ústav. 
Inspirováni barokními sochami a jejich symbolikou se přeneseme do Hospitalu Kuks mezi sochy ctností a neřestí. Pomocí 
negativní kresby vytvoříte vlastní představu o ctnosti i neřesti, kterou si sami vyberete.  
Pro děti od 6 do 15 let. Vstupné 80 Kč. Rezervace a informace: Mgr. Jitka Petřeková, tel. 778 726 890, e-mail: 
petrekova.jitka@npu.cz 
 
PANSKÝ DVŮR 
  Lišta na hraně Panský dvůr 
  Samuel Fojtů, výstava věží z bukové lišty 
 
ZASTÁVka Telč Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod. 
  Téma na červen: Bezpečně na ONLINE 
2. 6. 14.00 Den dětí 
6. 6. 14.00 Opravárenská dílna 
14. 6.  Vystoupení v Domově pro seniory 
29. 6. 14.00 Bez risku na netu 
 
KRTEČEK - Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dětmi v bývalém kině, 1. patro 
tel. 775 219 362, www.krtecek.org, www.facebook.com/centrumkrtecek 
Otevřeno každý pátek od 9 do 12 hod. Příjemné posezení v herničce, hravé tvoření a cvičení. 
 
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 
11. 6. 7 – 10 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
SPORT 
24. 6  9.00 Velká cena v atletice - atletický víceboj pro děti do 15 let sportovní areál u gymnázia 
Soutěží se v šesti kategoriích, kromě nejmladších dětí zvlášť kluci a děvčata. Registrace od 8:30 hod. Každá disciplína je 
ohodnocena body dle tabulek atletického svazu a pořadí se určí podle dosažených bodů. Pro první tři nejlepší v každé 
kategorii jsou připraveny odměny. Ze všech závodníků vylosujeme jednoho, který dostane dálkově ovládaného drona 
s kamerou. Neplatí se žádné startovné ani vstupné, po celou dobu bude otevřen bufet. www.oreltelc.cz/atletika 
 
TELČSKÉ PODZEMÍ 
Interaktivní zábavně-naučná expozice se zajímavými fakty z historie města 
Vstup ze dvora ZUŠ na náměstí 
Prohlídky od června do září úterý až neděle v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 hod. 
Rezervační systém na Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407, e-mailem info@telc.eu 
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