
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – prosinec 2020 
 

Změny vyhrazeny dle aktuální situace. Sledujte www.telc.eu 
 
AKCE 
3. 12. 19.30 LiStOVáNí Panský dvůr 
Fredrik Backman (autor knihy Muž jménem Ove) vtipně stírá všechny úzkosti a nedostatky rodičů jednadvacátého století 
v půvabné knize plné upřímných obav a nepodmíněných vyznání lásky, která zasáhne srdce všech rodičů, a to dokonce i těch 
budoucích, potencionálních. Poprvé bude v LiStOVáNí účinkovat jen jeden herec; Lukáš Hejlík je stejného věku jako Fredrik 
Backman a má stejně starého syna. 
 
7. 12. 19.00 Hana Zagorová a Petr Rezek a Boom ! Band Jiřího Dvořáka sokolovna 
Jedna z největších hvězd české populární hudby vystoupí s Petrem Rezkem, s nímž natočila řadu duetů. Doprovází skupina 
Boom! Band Jiřího Dvořáka.  
https://www.ticketlive.cz/cs/event/hana-zagorova-petr-rezek-boom-band-jiriho-dvoraka-7-12-telc 
 
18. - 20. 12.  Vánoční výstava zahrádkářů Dům zahrádkářů 
  Výstava je otevřena v pátek 14.00 - 17.00 hod., v sobotu a v neděli 8.00 - 17.00 hod. 
  Výstava je prodejní. Prodává se zboží tematicky související s výstavou (rostliny, dekorace, pečivo) 
  Výstava se uskuteční pouze v případě uvolnění covidových omezení. 
 
26. 12., 28. - 31. 12. 14.30 - 15.00 Varhany nad Betlémem kostel Jména Ježíš 
Prohlídka kostelního betléma s doprovodem vánoční varhanní hudby v podání mladých varhaníků z Telče a okolí. 
 
27. 12. 16.00 Srdíčko pro Afriku orlovna 
  Benefiční koncert pro Sirotčinec v Loumbile (Burkina Faso). Účinkuje Dětský pěvecký sbor Srdíčko. 
  Dle situace koncert proběhne v orlovně nebo formou online koncertu. 
DPS Srdíčko vás zve na tradiční koncert Srdíčko pro Afriku v neděli 27. prosince v 16 hod. Dle situace proběhne buď v orlovně, 
nebo formou online koncertu. Jako každý rok je cílem koncertu podpora Sirotčince sv. Terezie od Dítěte Ježíše v Loumbile. 
Byli bychom rádi, kdybychom mohli i v této nepříznivé situaci děti obdarovat. Loumbila a okolí se v současné době potýká 
vedle rozšířeného koronaviru také s vysokým rizikem teroristických útoků. Děti jsou tak stále poučovány o tom, jak se 
zachovat při případném útoku. Pojďte s námi dětem pomoci a podpořme je v jejich nelehké situaci. Výtěžek z koncertu bude 
stejně jako předchozí roky věnován na podporu vzdělávání, výdaje na jídlo a oblečení. Aktuální informace najdete zavčas na 
www.farnost-telc.cz. Za DPS Srdíčko Martina Janková a Ludmila Krejčová 
 
27. - 30. 12.  Vánoční Prázdniny v Telči Konírna státního zámku 
27. 12. 18.00 Nezmaři 
28. 12. 18.00 Epydemye 
29. 12. 18.00 Žalman a spol. 
30. 12. 18.00 Jarret 
  Koncerty se uskuteční podle aktuální situace. Sledujte www.prazdninyvtelci.cz 
 
31. 12.  Silvestrovský výstup na Javořici 
  Klub českých turistů Telč, www.kcttelc.cz 
Silvestrovský výstup na Javořici s Vlastou Javořickou „Za studenský knoflík“. Hlavní výchozí místa: Mrákotín, Studená, Horní 
Bolíkov. Místo a čas startu: Studená, nám. sv. Jana Nepomuckého č. 25 v 10.00 hod. U ostatních tras je čas startu libovolný. 
Cíl na vrcholu Javořice, Novoroční přípitek ve 12.30 hod. 
Pochod se uskuteční pouze v případě uvolnění covidových omezení. Sledujte www.kcttelc.cz 
 
PANSKÝ DVŮR TELČ 
Centrum volnočasových aktivit, www.panskydvurtelc.cz, www.facebook.com/panskydvurtelc.cz 
 
KRTEČEK 
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dětmi v orlovně, Jihlavská 77, otevřeno každé úterý od 9 do 12 hod. Příjemné 
posezení v herničce, hravé tvoření a cvičení. Tel. 775 219 362, www.krtecek.org, www.facebook.com/centrumkrtecek 
 
ZASTÁVka Telč 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 13.00 - 17.00 hod. 
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KLUB DŮCHODCŮ 
23. 12. 17.00 Společné zpívání koled u vánočního stromku na náměstí 
  Zve klub důchodců a Vladimír Brtník 
  Setkání se uskuteční pouze v případě uvolnění covidových omezení. 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-dramatický 
kroužek ● Více informací v klubu 
 
Výměnné trhy drobného zvířectva ZO Českého svazu chovatelů v Telči jsou do odvolání zrušeny - COVID 19 
 


