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Tradiční řemesla / Folklorní soubory / Cimbálová muzika

Soutěž „Těšanský koláč” / Lanové a další aktivity pro děti

BABSKÉ HODY
Modrý
projekt

mediální partner

Den otevřených dveří 
na nové hasičské zbrojnici.

Ochutnávka vín

Dobrůtky babky kořenářky

Dětské sólo

Okurkové sólo

Po čem muži (ne)touží...

Hodíme se k sobě, miláčku? 

Zábava proběhne ve venkovním 
areálu u tělocvičny, při nepříznivém 
počasí v tělocvičně ZŠ Těšany.

Zvláště potěší ti, kteří přijedou v krojích.

SRDEČNĚ ZVOU TĚŠANSKÉ BABY!

VEČERNÍ ZÁBAVA
hraje LÁCARANKA

BABSKÉ HODY
Sobota

od 18:00

Soutěž o nejlepší „Těšanský koláč”
letos na téma „výrobky s ovocem“

Soutěž se uskuteční od 11:00 do 13:00 hod. 
před kovárnou v Těšanech, kde ve 14:30 hod. 
také proběhne slavnostní vyhlášení.

Všichni soutěžící budou odměněni,
na výherce čekají zajímavé ceny.

Sobota
od 10:00
do 15:00

www.narodopisneslavnosti.cz

DĚDINA NA POMEZÍ

HANÁCKÉHO SLOVÁCKA 

A BRNĚNSKA

outesany.cz

 Obec Těšany

narodopisneslavnosti.cz

Sobota
od 11:00



Miroslav Zborovský, starosta obce

Vážení přátelé,

Pátek 6. 9. 2019
19:30, venkovní areál před tělocvičnou
Vše o ženách aneb Ženy v ringu
(Miro Gavran)

Herecký koncert napsaný pro tři herečky, které ztvární 
několik vzájemně propojených příběhu žen. Žen, které 
bojují své životy, bojují o své místo na světě, bojují o své 
radosti i starosti. Příběhy psané životem s nadsázkou 
a humorem.

Program

Sobota 7. 9. 2019

Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné

www.divadlostodola.cz

9:00–15:00  Kovárna a okolí   Bezplatné prohlídky expozice kovářství a kolářství 
v kovárně 

 Projížďky po Těšanech koňským povozem

 Představení tradičních řemesel – podkovář, hrnčíř, 
košíkář, řezbář, tkadlena…

 Prodej tradičních výrobků – burčák, víno, sýry...

9:00–14:00 Ukázka kovářského řemesla  Kovárna a okolí 

9:00–13:30 Výtvarná soutěž pro děti  Kovárna a okolí 

9:30–16:00 Výstava automobilových veteránů

Lanové překážky, lanové žebříky, lanovky, skákací 
hrady, bubble sumo 

 Park před školou 

10:00–12:30 XXI. ROČNÍK SOUTĚŽE HASIČSKÝCH 
DOBROVOLNÝCH SBORŮ O POHÁR 
STAROSTY OBCE

Soutěž mladších a starších žáků

Výstava staré a nové hasičské techniky, 
výzbroje a výstroje

 Areál za školou 

11:00 Spanilá jízda historických kol  Kovárna a okolí 

12:00 Jízda historických vozidel  Kovárna a okolí 

12:30–14:00  Těšanští chlapi s cimbálovou muzikou Donava  Kovárna a okolí 

14:30  Vyhlášení výsledků soutěže „Těšanský koláč“  Kovárna a okolí 

Vystoupení folklorních souborů 
a další kulturní program

 Křenováček – folklorní soubor Křenovice

 Ukázka historických kol

 Šternovjan – folklorní soubor Újezd u Brna

 Lušňáček – dětský folklorní soubor z Těšan

 Cimbálová muzika Šternovjan

15:00–18:00  Kulturní areál 
 před tělocvičnou 

„Těšanský koláč“ – ochutnávka a soutěž o nejlepší 
koláč, buchtu, štrúdl, muffin, zdobené či plněné 
ovocem

11:00–13:00  Kovárna a okolí 

Atrakce
pro děti

Folklorní
vystoupení

18:00 Babské hody, večerní zábava,
hraje Lácaranka

 Kulturní areál 
 před tělocvičnou 

Divadlo
Stodola

10:00–12:00 Dudáci  Kovárna a okolí 

tak jako v předešlých dvaceti letech i letos bude druhá zářijová 
sobota v Těšanech ve znamení folkloru, tradičních řemesel a vyžití 
pro celou rodinu. Již 21. ročník národopisných slavností opět 
nabídne představení kovářů, podkováře, řezbářů a dalších zručných 
řemeslníků, představí folklorní soubory, a to především ty 
z blízkého okolí či přímo z Těšan, a v neposlední řadě opět oživí 
svůj program soutěží Těšanský koláč. I letos uvidíme soutěž 
mladých hasičů O pohár starosty obce na fotbalovém hřišti 
a především naše děti najdou zábavu v parku u školy, kde bude, 
stejně jako v předešlých letech, lanová dráha, skákací hrady a další 
atrakce. Vyvrcholením slavností budou tradiční Babské hody.

Dovolte, abych vás tímto pozval na víkend plný folkloru, 
dobrých pochutin, kultury a zábavy.

Ukázky
tradičních

řemesel


