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J
iž šesté Historické slavnosti Zachariáše
z Hradce a Kateřiny z Valdštejna v Telči
se tak trochu svým „kulatým výročím“

snoubí s podstatně významnější oslavou a to
devítistým desátým výročím od
založení Telče.
Traduje se, že v roce 1099
moravský markrabě Otta II.
založil jako výraz vděčnosti za
vítězství v souboji s knížetem
Břetislavem kapli Panny Marie na
dnešním telčském předměstí
Staré Město. A� má tato pověst
pravdu či ne, sahají zřejmě
skutečné počátky dějin Telče do
přelomu 12. a 13. století, kdy se
na území dnešního města
nalézala slovanská osada,
situovaná u brodu přes Telčský potok. Na
vyvýšenině nad ní měl místo zeměpanský
dvorec, jemuž vévodil románský kostel s věží.
Není však účelem těchto řádků znovu citovat
známá a již mnohokrát opakovaná fakta o perle
kraje, růži uprostřed vod, o Telči. Jejich po-

selstvím nech� je zvěst, že si chceme barevným
slavnostním naladěním projít historií,
přibarvenou do romantiky, od slovanských
počátků přes středověké tzv. temné období po

renesanci a to nejen jako doby,
ale renesanci člověka a ducha,
doby, která zplodila velkého
vskutku renesančního muže
Zachariáše z Hradce, jehož
zásluhy o výstavbu a rozkvět
Telče si chceme opět připome-
nout.
Na náměstí znovu se rozpro-
střou stany rytířských ležení
vedle keltského a slovanského
sídliště a tábora tzv. zemské
hotovosti doby renesance -
landsknechtů.

Oslavy proběhnou v duchu hudby, tance,
krátkých divadelních vystoupení, bojových
zápolení, dobového jarmarku a nebude chybět
ani mystická ohňová noc. A tak přij�te si prožít
trochu pohody, radosti, pobavení, ale i po-
učení v duchu romantiky a historie.

Zachariáše z Hradce

Kateřiny z Valdštejna
a



pořádá Město Telč a Morgenstern Ž�ár n. S.

910 let od jeho založeníOslavte s městem Telč

slavnosti
Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna

Historické

V
roce 1999 oslavilo město Telč 900 let od svého založení. Od roku 2004 se Zachariáš
z Hradce s Kateřinou z Valdštejna každoročně vracejí na své telčské panství, aby se
pozdravili se starostou a občany města Telče, přivítali velkolepý průvod a zhlédli spolu

s návštěvníky města umění rytířů, kejklířů, tanečníků, hudebníků, divadelníků.
V dalších letech je město Telč připraveno tradici historických slavností nadále rozvíjet a pod-
porovat. Budeme se těšit na historické slavnosti v nezapomenutelné telčské divadelní scenérii.

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny
z Valdštejna, tentokráte v duchu rytířských klání,
kumštýřů, pohádek, vzduchoplavců a kinematografu

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny
z Valdštejna aneb bavme se a poznávejme

Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny
z Valdštejna a Mozartova jízda

Královské slavnosti aneb císař Zikmund
Lucemburský v Telči po 570 letech

Telč za Slavatů aneb Švédové v Telči Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny
z Valdštejna aneb od počátku k rozkvětu Telče
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2004 2005

2006 2007

2008

17.00     Otevření tržiště na náměstí Zachariáše z Hradce
18.00     Zahájení historických slavností
18.10     Dobová hudba Calata
18.50     Historický šerm M.C.E.
19.30     Příběhy z katovny - veselé vyprávění na neveselé téma
20.00     Dobový tanec
20.20     Dobová hudba Calata
21.00 - 22.00  Ohňový průvod přechází do Velkého hodokvasního mumraje

šerm, rytířská klání, tance, kejklíři, fakíři a hudba

10.00 - 13.00     Prolog, divadelní, šermířská představení, kejklíř, jezdecká vystoupení, tance,
katovna, věštírna, střelnice se soutěžemi, rytířská ležení vedle keltského a slovanského
sídliště a tábora - zemské hotovosti doby renesance - landsknechtů

13.30      Slavnostní průvod od současnosti po dobu nejstarší ze Starého Města -
z části, kde bylo město podle legendy založeno

14.00      Čestná salva
Slavnostní fanfáry pro příchod Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna
s čestnou gardou
Slavnostní fanfáry pro uvedení starosty města Telče a starostů partnerských měst Šaly,
Waidhofenu an der Thaya, Rothenburgu ob der Tauber, Belpu a hostů
Zdravice místních spolků

15.00      Zdravice partnerských měst Šaly a Waidhofenu an der Thaya
15.45      Divadelní, šermířská představení, kejklíř, jezdecká vystoupení, tance, katovna, věštírna,

střelnice se soutěžemi, rytířská ležení vedle keltského a slovanského sídliště
a tábora - zemské hotovosti doby renesance - landsknechtů

18.00      Závěrečné defilé

Pátek 14. srpna 2009

Sobota 15. srpna 2009

náměstí Zachariáše z Hradce

náměstí Zachariáše z Hradce

Staré Město u kostela Matky Boží
po hrázi Ulického rybníka horní branou na náměstí

náměstí Zachariáše z Hradce

kostel Matky Boží
Slavnostní mše - sobota 18.00, neděle 9.00 a 10.30
neděle v 8.30 průvod od kostela sv. Jakuba k Matce Boží


