
Neděle 6. 9. 2020
Kostel sv. Barnabáše, 9.00

MŠE SVATÁ - PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU

www.outesany.cz  Obec Těšany

KovárnaKovárnaKovárna

Areál před tělocvičnouAreál před tělocvičnouAreál před tělocvičnou

Areál za školouAreál za školouAreál za školou

Brno

Klobouky u Brna

Kostel sv. BarnabášeKostel sv. BarnabášeKostel sv. Barnabáše

Park před školouPark před školouPark před školou

www.narodopisneslavnosti.cz

TĚŠANYTĚŠANY
OBECOBEC www.outesany.cz

 Obec Těšany

Sobota 5. 9. 2020, Těšany Sobota 5. 9. 2020, Těšany 

22.
ročník

www.narodopisneslavnosti.czwww.narodopisneslavnosti.czmediální
partner

partneři
akce

Modrý
projekt

Jsme rády, že letos spojíme síly 
s našimi stárky a tímto Vás srdečně 

zveme na společné hody.

Baby z Těšan

Srdečně Vás zveme na krojovanou 
hodovou zábavu, která se letos 

uskuteční v rámci Národopisných 
slavností v Těšanech. 

Těšíme se na Vás! 
těšanští stárci a stárky

Celý večer hraje dechová hudba Lácaranka. 

Zábava proběhne ve venkovním areále u tělocvičny. 

V případě nepříznivého počasí se akce ruší. 

Zvláště potěší ti, kteří přijedou v krojích. 

18.00

Ochutnávka vín

Program pro děti 

KROJOVANÁ HODOVÁ ZÁBAVA

BABSKÉ HODY STÁRKOVSKÉ HODY
20.00–2.00

Společný nástup – 

Nástupy přespolních chas 
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Miroslav Zborovský, starosta obce

Vážení přátelé,

Pátek 4. 9. 2020

19.30

MARYŠA

Kulturní areál před tělocvičnou

Autor: Alois Mrštík, Vilém Mrštík
Hraje: Divadelní uskupení OchOTNICE

Občerstvení zajištěno
Vstupné dobrovolné

 Ochotnice - ochotnické divadlo

Program
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9.00–15.00  Kovárna a okolí Lidový program a jarmark před kovárnou

  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 

Divadelo

přes všechny události, které nás letos zastihly, 22. ROČNÍK 
NÁRODOPISNÝCH SLAVNOSTÍ v Těšanech bude!

Tak jako v předešlých 21 ročnících bude víkend zkraje září 
v Těšanech ve znamení folkloru, tradičních řemesel a vyžití 
pro celou rodinu. Vzhledem k tomu, že ze známých důvodů 
neproběhly krojované hody v červnu, tak jsem velmi rád, že naši 
mladí spojí síly s babami a poprvé se tak v dějinách těšanských 
slavností stane, že uvidíme jak průvod bab, tak i mladou chasu 
v krojích. Mrzí mne, že jsme pro letošek museli vynechat soutěž 
Těšanský koláč, nicméně věřím, že vám další bohatý program 
vše vynahradí.  

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

9.30–16.00 Lanové, skákací a další atrakce pro děti

Skákací hrady

Nízké i vysoké lanové překážky

Obří šipky

Laserová střelnice

 Park před školou 

10.00–11.30 Práce podkováře  Kovárna a okolí 

10.00–12.00 Harmonikářka
Folklórní smršť písní z Moravy i Slovenska 
a dětské písničky.

 Kovárna a okolí 

10.00–12.30 XXII. ROČNÍK SOUTĚŽE HASIČSKÝCH 
DOBROVOLNÝCH SBORŮ O POHÁR 
STAROSTY OBCE

Soutěž mladších a starších žáků

Den otevřených dveří na hasičce

 Fotbalové hřiště 

12.30–14.00  Těšanští chlapi s cimbálovou muzikou Donava  Kovárna a okolí 

14.30 Předávání stárkovského práva  Kovárna a okolí 

Vystoupení folklorních souborů 
a další kulturní program

 Dudáci Tryhuci + DFS Gajdůšek ze Zbraslavi

 Brněnský Valášek

 Moravská beseda v podání těšanských stárků

 Lušňáček

15.00–18.00  Kulturní areál 
 před tělocvičnou 

18.00 Krojovaná hodová zábava  Kulturní areál 
 před tělocvičnou 
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