
KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KALENDÁŘ MĚSTA TELČE – prosinec 2018 
 
Pro adventní a vánoční období od listopadu 2018 do ledna 2019 je vydán samostatný tisk – kulturní a sportovní program 
včetně otevírací doby. 
 
AKCE 
13. 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. 
 
14. 12. 18.00 Předvánoční koncert Cantare Třešť kostel sv. Ducha 
  Českobratrská církev evangelická Telč a ženský pěvecký sbor Cantare Třešť pod vedením Heleny  
  Šimánkové zvou na předvánoční koncert do kostela sv. Ducha 
 
PŘEDNÁŠKA 
6. 12. 18.00 Čeští jezuité v Latinské Americe knihovna Univerzitního centra v Telči 
  Beseda s historikem a etnologem Oldřichem Kašparem se zaměří i na každodennost českých  
  misionářů, kteří se věnovali celé řadě odborných činností, mimo jiné tiskli také knihy, které jsou  
  cenným pramenem poznání jejich osudů a vlastně i dějin a kultury Nového světa. 
 
VÝSTAVA 
do 14. 12.  Školákem v Protektorátu Lannerův dům 
  Pořádá Národní památkový ústav. Otevírací doba pondělí až pátek od 10 do 15 hod. Vstup volný. 
 
 
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 14 - 18 hod., http://charitajihlava.cz/NZDM/zastavka 
Téma měsíce: Ukaž, co je v tobě  
 
7. 12. 14.00 – 18.00 NZDM ZASTÁVka Telč má talent 
Stejně jako celé Československo i ZASTÁVka hledá svůj talent. Rád zpíváš, tancuješ nebo se věnuješ jiné činnosti? Neváhej a 
přijď přesvědčit porotu, že právě tvůj talent je ten největší.  
 
10. 12. 14.00 – 18.00 Vánoční tvoření 
  Výroba dekorativních svícnů, kterými vyzdobíme prostory na klubu. 
 
17. 12. 15.30 – 17.00 Sportovní odpoledne v tělocvičně v ZŠ Masarykova 
  Zahrát si společně můžeme volejbal, florbal, fotbal, basketbal a mnohé další aktivity. 
 
KLUB DŮCHODCŮ  v budově polikliniky 
8. 12. 14.00 Promítání cestopisných snímků Ing. Josefa Ambrože 
  Galapágy - Bolívie - Peru - Kuba 
Klub nabízí: Vzdělávací kroužek ● Kroužek ručních prací ● Biblický kroužek ● Trénink paměti ● Rekondiční cvičení ● Pěvecko-
dramatický kroužek ● Více informací v klubu 
 
CHOVATELÉ 
9. 12. 7 – 10 Výměnné trhy drobného zvířectva areál ZO ČSCH 
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