KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE - březen 2019
AKCE
2. 3.
Masopust s folklorním souborem Podjavořičan - tradiční lidová veselice
Od deseti hodin přijďte na vepřové hody s ochutnávkou jelit, jitrnic, čerstvého ovaru, košilky, tlačenky.
V 11.00 hodin přijďte do průvodu masek se souborem Podjavořičan. Sraz masek Na Parkaně v 10,45 hod.
Program vyvrcholí „pochováním basy“. O příjemnou atmosféru se postará hudba Antonína Kernstocka.
16. 3.

9.00 - 12.00 Jarní telčský bazárek dětského ošacení, hraček a potřeb pro děti

23. 3.

9.00 - 14.00 Den otevřených dveří na Meteorologické stanici Kostelní Myslová
Zahájení jednotlivých exkurzí vždy 5 minut po celé hodině, poslední ve 13.05 hodin.
Akce se koná při příležitosti Světového meteorologického dne.

26. 3.

17.00

30. 3.

náměstí

konferenční sál hotelu Antoň

Konference k zahájení turistické sezóny v Telči
Státní zámek
Město Telč a Státní zámek v Telči zvou na Zahájení turistické sezóny v Telči pro občany
a podnikatele v cestovním ruchu. Konference se koná v úterý 26. března v 17 hod. v Konírně zámku.
Zahájení turistické sezóny na zámku

KONCERTY
12. 3.

19.00

Duo Beautiful Strings
Monika Urbanová - housle, Hedvika Mousa Bacha - harfa
Na programu je C. P. E. Bach, G. F. Händel, J. Suk, P. de Sarasate a další.

22. 3.

17.00

Čaj o páté
Pořádá akordeonové oddělení ZUŠ Telč a ZUŠ Třešť

25. 3.

19.00

Smyčcové trio
sál NPÚ (Hradecká 6)
Táňa Vejvodová - housle, zpěv, Petr Přibyl - viola, Jan Sládeček - violoncello.
Koncert na téma „Od klasiky k filmu“
Uslyšíme autory J. Haydna, G. Ph. Telemanna, J. S. Bacha, L. van Beethovena, L. Cohena a další.

sál NPÚ (Hradecká 6)

Dům s pečovatelskou službou

PŘEDNÁŠKY
20. 3.
18.00

Telčský kostel Jména Ježíš
Univerzitní centrum
přednáší Ing. Mgr. Ondřej Hnilica, Ph.D. z telčského pracoviště NPÚ
V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Rodinné stříbro - Památky kolem nás. Vstup zdarma
Svatostánek byl původně zbudován jako řádový kostel pro Tovaryšstvo Ježíšovo vlašským stavitelem Stefanem Pertim.
Řádový kostel vznikl jako donátorský počin zdejší vrchnosti, především Františky hraběnky Slavatové. Stavebně je kostel
zachován v původní architektonické podobě, až na několik vybraných aspektů, jimž bude v příspěvku věnována pozornost.
25. 3.

VÝSTAVY
4. 3. - 28. 3.

17.00
Československo očima latinsko-amerických intelektuálů 1947 - 1959
radnice
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na přednášku Mgr. Michala Zourka, Ph.D.

Soukromý život kamenů
vstupní síň radnice
fotografie Jarmily Včelové
vernisáž výstavy v pondělí 4. 3. v 16.00 hod. s hudebním vystoupením žáků ZUŠ

28. 3. - 28. 6.

Obrazy Magdaleny Křenkové
Městská galerie Hasičský dům
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 28. 3. v 16.00 hod. s hudebním doprovodem Marie Křížové
Výstava je přístupná úterý - neděle 10.00 - 12.00, 13.00 - 16.00 hod., od května do 17.00 hod.

18. 3. - 31. 5.

S tradicí v srdci - další osudy „malírny“ v Telči
Univerzitní kavárna
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Univerzitní centrum MU Telč zvou na výstavu Alice Grünwald.
Výstava bude zahájena v pondělí 18. března v 16.00 hodin v knihovně Univerzitního centra MU a konat se bude
v prostorách Cukrárny-Kavárny Haas. Výstava bude přístupná během provozní doby cukrárny.

18. 3. - 31. 5.

Na vlně retro
Knihovna Univerzitního centra
Muzeum Vysočiny Jihlava, pob. Telč a Univerzitní centrum MU Telč zvou na výstavu.
Výstava bude doplněna obrazy malířky Ramony Haubold a bude zahájena v pondělí 18. března v 16.00 hodin
v knihovně Univerzitního centra MU. Výstava bude přístupná během provozní doby knihovny.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA TELČ
BŘEZEN - MĚSÍC ČTENÁŘŮ - 10. ročník
Městská knihovna Telč se zapojuje do celostátní kampaně na podporu čtení a čtenářství, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a
informačních pracovníků ČR, těmito akcemi: pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského, vyhlášení nejlepšího čtenáře
dětského oddělení a besedou.
21. 3.
17.00
Můj africký příběh
radnice
Cestovatelka, spisovatelka a bývalá dobrovolnice Hana Hindráková si Keňu zamilovala natolik, že se tam stále vrací. Přijďte si
poslechnout, co ji přivedlo do Afriky a jak se od dobrovolnictví dostala k psaní románů z afrického prostředí.
PANSKÝ DVŮR TELČ
Centrum volnočasových aktivit, www.panskydvurtelc.cz, www.facebook.com/panskydvurtelc.cz
Telčské divadlení
9. 3.
19.00
Dobré ráno, rodino – Divadlo Kapota, Tábor
Komedie / Kateřina Pokorná / 75 minut / divadelní sál PDT / vstupné 100,- Kč

Panský dvůr

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 14 - 18 hod., http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka
Téma na březen: Příchod jara
6. – 7. 3.

19.00 – 8.30

Přespávačka
O jarních prázdninách připravujeme pro naše klienty večerní klub s přespáním. Pestrý program
se bude lišit od běžného denního klubu.

14. 3.

14.00 – 18.00 Máš dobrou slovní zásobu?
Akční slovní hry, které prověří slovní zásobu. Tyto hry rozhodně nenechají žádného hráče v klidu.

27. 3.

14.00 – 18.00 Krmítka pro ptáčky
Rádi recyklujete? Přijďte si vyrobit krmítka pro ptáčky, na které budeme využívat výhradně
materiály, které běžně vyhazujeme (použité plechovky, PET láhve nebo plata od vajíček).

KLUB DŮCHODCŮ
v budově polikliniky
3. 3.
14.00
Masopust v klubu důchodců
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěveckodramatický kroužek ● Více informací v klubu
CHOVATELÉ
10. 3.
7 – 10

Výměnné trhy drobného zvířectva

areál ZO ČSCH

TELČSKÉ PODZEMÍ
V březnu je prohlídka možná po objednání v Informačním centru na radnici - osobně, tel. 567 112 407, e-mail info@telc.eu

