
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – prosinec 2017 
 
Pro adventní a vánoční období od listopadu 2017 do ledna 2018 je vydán samostatný tisk – kulturní a sportovní program 
včetně otevírací doby. 
 
AKCE 
9. 12. 14.00 Vánoční vystoupení mažoretek Panský dvůr 
  Tradiční vánoční vystoupení telčských mažoretek. Uvidíte všechny skladby, se kterými mažoretky  
  získávají přední umístění na soutěžích. 
 
14. 12.  Den otevřených dveří GOB a SOŠ pro žáky 5. a 9. tříd a jejich rodiče GOB a SOŠ 
 14.15 pro žáky 5. tříd 
 15.00 pro žáky 9. tříd 
  Pro zájemce jsou připraveny informace o studiu, přijímacím řízení a prohlídka školy. 
 
16. 12. 13.00 - 16.00 Advent s kolovrátkem Lannerův dům 
 13.00 Tradice vánoční i jiné. Adventní povídání Kamily Skopové spisovatelky, výtvarnice, folkloristky  
  a autorky mnoha publikací nejen o lidových a vánočních tradicích. 
 13.00 - 16.00 Dárek na poslední chvíli nebo vlněný betlémek? Dílna suchého i mokrého plstění pro malé i velké. 
  Od ovečky k čepičce. Ukázky předení na kolovrátcích, česání vlny a její další zpracovávání. 
 
KONCERT 
30. 12. 16.00 Srdíčko pro Afriku kostel Jména Ježíš 
  Koncert Dětského pěveckého sboru Srdíčko 
  Stejně jako předchozí roky věnujeme výtěžek z koncertu do sirotčince sv. Terezie od Dítěte Ježíše  
  v Loumbile (Burkina Faso). 
 
PŘEDNÁŠKA 
12. 12. 16.30 Poklady pod námi aneb O těžbě kamene, stříbra, zlata, uranu a železné rudy Lannerův dům 
  na Českomoravské vrchovině 
  Povídání o tom, co se na Českomoravské vrchovině těžilo, těží a možná těžit bude 
  Přednáší RNDr. Karel Malý. Pořádá Geopark Vysočina 
 
VÝSTAVA 
23. 11. – 22. 12. Výstava: Zimní škola Telč 2017 ZUŠ 
 Koncepční studie obnovy a rozšíření objektu ZUŠ a sousedního domu čp. 70 
Úkolem studentů Donau Universität Krems (DUK), Masarykovy university v Brně (MUNI) a ČVUT v Praze bylo navrhnout 
úpravy, díky kterým by obě stavby lépe vyhovovaly současným potřebám a prostorovým nárokům Městské knihovny a 
Základní umělecké školy. Pro autory jednotlivých návrhů i pro lektory jsou velmi cenné názory žáků ZUŠ, jejich rodičů, 
případně dalších zájemců. Komentáře je možné zanechat přímo na výstavě nebo na www.facebook.com/SCOLATELCZ 
 
 
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. 
 
ZASTÁVka Telč Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod. 
  Ve dnech 27. 12., 28. 12. a 29. 12. bude ZASTÁVka zavřena. 
  Téma na prosinec: Čas vánoční 
7. 12. 14.00 – 18.00 Pingpongový turnaj 
11. 12. 14.30 – 18.00 Vánoční pečení 
20. 12. 14.00 – 18.00 Tvoření ozdob na stromeček 
  Zveme širokou veřejnost. Zájemci si mohou vedle prohlídky klubu vytvořit vánoční ozdoby. 
 
CHOVATELÉ 
10. 12. 7 – 11 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
 
KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek - pondělí dopoledne ● Kroužek šikovných rukou – úterý odpoledne ● Biblický kroužek – středa 
odpoledne první týden v měsíci, další týdny trénink paměti ● Rekondiční cvičení – čtvrtek dopoledne ● Pěvecko-dramatický 
kroužek – čtvrtek odpoledne ● Turistický kroužek ● Více informací v klubu 

http://www.krtecek.org/
http://www.facebook.com/centrumkrtecek

