TISKOVÁ ZPRÁVA MĚSTA TELČE
14. srpna 2019

Hezký den,
dovoluji si Vám poslat tiskovou zprávu a pozvat na Historické slavnosti Zachariáše z Hradce a Kateřiny
z Valdštejna aneb Od počátku k rozkvětu Telče v pátek 16. a v sobotu 17. srpna 2019 na náměstí Zachariáše
z Hradce.
Historie bez hranic 1099 – 2019
Oslavte s městem Telč 920 let od jeho založení
Kulturně společenská akce navazuje na předchozí Historické
slavnosti, které se v Telči staly významným a důležitým mezníkem
v kalendáři města. Jednotlivá témata historických slavností hostům
města a divákům přibližují jednotlivé etapy historie města Telče.
Jako každoročně představíme i osobnost Zachariáše z Hradce, který
dal základy unikátní podobě města, díky které je město Telč
zapsáno na seznam UNESCO.
„Budete svědky i výuky věcí telčských uvě i neuvěřitelných. Tento prázdninový tyátr jest sestaven k onomu
slavnému výročí města Telče.“ Telč sobě!
V pátek 16. srpna a v sobotu 17. srpna budete svědky setkání tehdejších opravdových celebrit renesančního
času Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna ve spojení se současností a všemi lidmi. Projděte s nimi telčské
náměstí, které bude plné hudby, tance, dobového jarmarku a zábavy nejen pro dospělé, ale i pro děti.

Historické slavnosti budou zahájeny v pátek 16. srpna v 16.00 hod. otevřením dobového jarmarku. Od 17.00
hod. se můžeme těšit na vystoupení místních spolků, divadla, hudby. A ve 21.00 hod. zhlédneme divadlo
„Kocouření“ aneb velké výročí v hodině prázdninového dějepisu ku oslavě slavného výročí, účinkují malé i velké
děti a jejich dospělí ve spolcích místních i přespolních aneb „Telč sobě“.
Sobota 17. srpna se ponese v duchu „Telč sobě“. Podle pověsti, která se traduje, si připomeneme 920. výročí
založení města Telče. K tomuto výročí vydalo město Telč ve spolupráci s Historickou mincovnou v Jablonci nad
Nisou pamětní minci.
V 10.30 hod. proběhne slavnostní prezentace výstavy 10 let od Dolnorakouské zemské výstavy „Historie bez
hranic“ ve vstupní síni radnice za účasti hostů z Rakouska a ze Slovenska, z Raabsu an der Thaya, Hornu a
z partnerských měst Waidhofen an der Thaya a Šala.
Ve 14.00 hod. vyjde z ulice Na Parkaně slavnostní průvod se Zachariášem z Hradce a Kateřinou z Valdštejna,
šermíři Corbeau z Třeboně, Privilegovanými, uniformovanými a ozbrojenými sbory občanů z Waidhofenu an der
Thaya a ctihodnými Telčany, spolky místními i přespolními, velkou i malou kapelou - oprávněně pod heslem
„Telč sobě“. Na pódiu na náměstí proběhne slavnostní ceremonie a uvítání Zachariáše z Hradce a Kateřiny
z Valdštejna a jejich hostů.
Město Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč, www.telc.eu

Uvidíme vystoupení šermířské skupiny Corbeau z Třeboně v rámci Ozvěn festivalu Česká inspirace,
Privilegované, uniformované a ozbrojené sbory občanů z Waidhofenu an der Thaya, koncerty místních i
přespolních muzikantů a přípravu na vyučování „Hodiny dějepisu“, jejímž autorem je Petr Píša, muzikant, herec,
zpěvák, kapelník, dramaturg i kovář.
Přijměte pozvání do dnů plných zábavy i poučení pro malé i velké, dnů historie a romantiky, dobrého jídla,
prostě zážitků ve starých dobrých časech.

Historie bez hranic 1099 - 2019
V srpnu je ve vstupní síni radnice instalována výstava Historie bez hranic 1099 - 2019. Výstava připomíná 10.
výročí úspěšné Dolnorakouské zemské výstavy mezi městy Telč, Horn a Raabs an der Thaya, která upevnila
vztahy mezi regiony Vysočina a Waldviertel. Je zaměřena na památky v jednotlivých městech a v partnerském
městě Waidhofen an der Thaya a bude prezentována i v Rakousku.
Slavnostní prezentace výstavy se uskuteční v sobotu 17. srpna v 10.30 hod. v rámci Historických slavností
Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna.
Výstava potrvá ve vstupní síni radnice do 31. srpna 2019.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu regionálního rozvoje Interreg Rakousko Česká republika.

Program Historických slavností naleznete v příloze.

Budu se těšit na Historických slavnostech v Telči.

S pozdravem Věra Peichlová
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