
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – červen 2018 
 

Pro letní měsíce je vydán samostatný tisk „Telčské léto 2018“ 
 
AKCE 
1. 4. – 10. 6.  Soutěž o nejlepší Land Art v Geoparku Vysočina 
Akce je určena jak pro jednotlivce, tak pro skupiny v rámci škol (ZŠ, MŠ, ŠŠ), spolků a dalších. Soutěž spočívá ve vytvoření 
uměleckého díla z přírodních materiálů na území Geoparku Vysočina a v jeho okolí. Dílo je poté třeba vyfotit a zaslat na 
email@geoparkvysocina.cz. Sběr fotografií do 10. června 2018. Během měsíce června budou vybrána nejlepší díla, která 
budou oceněna a vystavena. Výstava fotografií nejzajímavějších výtvorů bude probíhat v době letních prázdnin v Panském 
dvoře v Telči. Více informací na www.geoparkvysocina.cz nebo na tel: 606 826 775 
 
8. 6. 9 - 16 Den otevřených dveří Lannerova domu 
  zve Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči 
 
23. 6.  Kosení rašelinné loučky u rybníka Horní Mrzatec 
  Informace na www.osjavorice.webnode.cz nebo tel. 602 725 509 
 
KONCERT 
6. 6. 19.00 Edita Randová (mezzosoprán) a Stanislav Bogunia (klavír) sál ZUŠ 
  Program: písně A. Dvořáka a R. Leoncavalla a část árií od G. F. Händela, G. Bizeta a G. Rossniho,  
  klavírní skladby od A. Dvořáka a C. Debussyho 
 
PŘEDNÁŠKY 
4. 6. 17.00 Srí Lanka radnice 
  Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejní spolek v Telči zvou na zoologicko-cestopisnou  
  přednášku Pavla a Kláry Bezděčkových 
 
6. 6. 18.00 1958 EXPO Brusel Univerzitní centrum 
  Přednáší Daniela Kramerová 
  V rámci přednáškového cyklu NPÚ Telč Rodinné stříbro - Památky kolem nás 
 
PANSKÝ DVŮR TELČ 
Centrum volnočasových aktivit, www.panskydvurtelc.cz, www.facebook.com/panskydvurtelc.cz 
 
ZASTÁVka Telč 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, Slavíčkova 387, Klub: po - pá 14 - 18 hod., http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka 
1. 6. 14.00 – 18.00 Den dětí - Pevnost Boyard na ZASTÁVce 
Inspirovat se necháme ve známé televizní soutěži. Kterému týmu přinese soupeření a zápolení v nejrůznějších sportovních a 
vědomostních oblastech poklad pevnosti ZASTÁVka? 
 
12. 6. a 14. 6. 14.00 – 18.00 Dílna - Tvoření majáku pro NZDM Maják Luka nad Jihlavou a kotev pro NZDM Vrakbar 
Jihlava. Další příležitost pro tvůrčí a manuálně zručné uživatele služby. 
 

20. 6. 14.00 Beseda s tatérem 
 
21. 6.  Účast na Telčském veletrhu sociálních služeb na náměstí 
 
KRTEČEK 
Rodinné centrum pro rodiče i prarodiče s dětmi v orlovně, 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 
 
KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek - pondělí 9.00 hod. ● Kroužek ručních prací - úterý 14.00 hod. ● Biblický kroužek - první středa 
v měsíci 14.00 hod. ● Trénink paměti - další středy v měsíci 14.00 hod. ● Rekondiční cvičení - čtvrtek 9.00 hod. ● Pěvecko-
dramatický kroužek - čtvrtek 14.00 hod. ● Turistický kroužek - pátek ● Více informací v klubu 
 
CHOVATELÉ 
10. 6. 7 – 10 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
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SPORT 
23. 6. 9.00 Velká cena v atletice - atletický víceboj pro děti do 15 let fotbalové hřiště Masarykova 
Soutěží se v šesti kategoriích od 3 do 15 let, 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 stylovou koloběžku. 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 
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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