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16. května 2022 

 
Hezký den, 
dovoluji si Vám poslat tiskovou zprávu a zároveň pozvat na kulturní, společenské a sportovní akce v Telči. 
 
 
Zahradní slavnost 
Spolek rodičů ZŠ Hradecká zve rodiče s dětmi a jejich učitele na Zahradní slavnost v pátek 20. května od 15.00 do 
18.00 hod. na školní zahradě ZŠ Hradecká. Na programu jsou sportovní soutěže, střelba na terč, ukázka výcviku psů, 
ukázka techniky hasičů a policie z Telče, opékání buřtů. Zveme také budoucí prvňáky a veřejnost. 
 
 
Folklor v máji 
Město Telč a folklorní soubor Podjavořičan vás zvou v sobotu 21. května na náměstí Zachariáše z Hradce na setkání 
folklorních souborů. Vystoupí Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan z Telče, Krahuláček z Krahulčí. Hosty sobotního dne 
budou folklorní soubory Kytice z Prahy, Růže z Českého Krumlova a Muskátlis z partnerského města Šaľa. 
Jedno z významných výročí v letošním roce je 30 let od zápisu prvních měst Prahy, Českého Krumlova a Telče na 
Seznam UNESCO. Proto jsme pozvali folklorní soubory z Prahy a Českého Krumlova, které se na Folkloru v máji, 
spolu s telčskými, budou prezentovat. 
Po celý den probíhá řemeslný trh s předváděním tradičních řemesel, v podvečer s ukázkou kácení máje. 
 
 
Peace Run – Mírový běh 2022 
V sobotu 21. května ve 12:30 hod. doběhne do našeho města na náměstí Zachariáše z Hradce mezinárodní tým 
nejdelšího štafetového běhu na světě Peace Run s hořící pochodní jako symbolem míru a porozumění mezi lidmi a 
národy. Zájemci se mohou přidat k běhu u kašny v ulici Na Baště a společně s nimi doběhnout na náměstí.  
Slavnostní ceremonie se uskuteční v sobotu 21. května v 12.30 na náměstí Zachariáše z Hradce. Po skončení 
oficiálního přijetí ze strany zastupitelů města a slavnostní ceremonii bude mít každý z přítomných možnost podržet 
si hořící pochodeň. 
Kontakt: Bc. Michaela Zdeňková, 739 616 529, www.peacerun.cz 
 
 
Den Domu dětí a mládeže 
Den Domu dětí a mládeže se koná v neděli 22. května od 13.30 hod. na náměstí. Vystoupení zájmových kroužků, 
výrobky dětí z kroužků. 
Organizátor Dům dětí a mládeže, http://www.ddmtelc.cz/ 
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Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře 
V neděli 22. května bude v 10:00 hod. za zvuku mysliveckých fanfár před skleníkem Státního zámku Telč zahájena 
tradiční Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře ulovené v hospodářském roce 2021. 
Po prohlídce mysliveckých trofejí budou moci návštěvníci absolvovat doprovodný program. Petr Oubrychta 
předvede sokolnicky vedené dravce a sovy a umožní zájemcům se s těmito zajímavými ptáky vyfotit tzv. na ruce. 
V mysliveckém koutku se děti i dospělí budou moct dozvědět od Romana Navrátila zajímavosti o myslivosti a 
přírodě. Firma PETEX Jihlava, s.r.o., bude vystavovat a prodávat myslivecké oblečení. Pavel Hlaváček nabídne 
doplňky a šperky vyrobené z přírodnin, zejména z paroží. 
Celý program bude doplněn o občerstvení. Návštěvníci tedy nebudou muset chvátat domů na oběd, ale mohou 
posedět a pochutnat si na jídlu ze zvěřiny. 
Chovatelská přehlídka je přístupná: 22. května od 10:00 do 15:00 hod., 23. - 24. května od 9:00 do 15:00 hod. 
Akci pořádá Městský úřad Telč, odbor životního prostředí ve spolupráci se Státním zámkem Telč a ČMMJ, z.s., OMS 
Jihlava. 
Ing. Vlastislav Soukup, MěÚ Telč, OŽP 
 
 
Malá odpolední hudba v podloubí 
Malá odpolední hudba v podloubí před ZUŠ se koná v rámci celorepublikové akce ZUŠ open od pondělí do pátku 
23. - 27. května. 
Budeme vám hrát a zpívat: 
v pondělí 23. května od 14 do 18 hod. 
v úterý 24. května od 13 do 17 hod. 
ve středu 25. května od 13 do 17.30 hod. 
ve čtvrtek 26. května od 14 do 18.15 hod. 
v pátek 27. května od 14 do 17 hod. 
Organizátor Základní umělecká škola Telč, http://www.zustelc.cz/ 
 
 
 
 
Budu se těšit na viděnou v Telči. 
 
 
S pozdravem Věra Peichlová 
 
 
 
 

Kontaktní osoba: Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Telč, tel. 567 112 405, e-mail: vera.peichlova@telc.eu 
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