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Miroslav Zborovský, starosta obce

je to již 20 let od prvních národopisných slavností, které se v Těša-
nech konaly. Za tu dobu prošla tato událost mnoha změnami a trou-
fám si tvrdit, že ač stále pevně stojí na svých základech a udržuje si 
svůj charakter, tak programově se vyvíjí směrem k větším možnos-
tem vyžití pro celou rodinu. Mimo ukázku historických řemesel, 
vystoupení folklorních souborů, výstavu historických vozidel a kol, 
chceme letošní ročník slavností věnovat ohlédnutí do historie Tě-
šan. Proto můžete nejen v prostorách obecního úřadu shlédnout 
původní lmy natočené v obci dříve či později, prohlédnout 
si kroniky či zavzpomínat u zajímavých fotograí.

Doufám, že jubilejní 20. ročník národopisných slavností 
Vás zaujme svojí pestrostí.

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

Vážení přátelé,

Pátek 7. 9. 2018
19:30, venkovní areál před tělocvičnou
Cesta kolem světa za 80 dní

Dnes zabere cesta kolem světa několik desítek hodin. 
Ale v devatenáctém století na ni bylo třeba počítat 
minimálně s několika měsíci. Proto když se distingovaný 
gentleman Phileas Fogg vsadí, že tuto cestu vykoná za 80 
dní, rozpoutá v celé Anglii hotové pozdvižení. V doprovodu 
svého sluhy Passepartouta se ještě ten den vydává vstříc 
báječným dobrodružstvím a exotickým končinám, potkává 
nové přátele a zažívá spousty veselých příhod. Stále je však 
pronásledován zarputilým detektivem Fixem, který jej 
podezřívá z vyloupení banky a způsobuje nejedenu patálii.

Program

Občerstvení zajištěno
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Sobota 8. 9. 2018

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 

Z historie obce – filmové a obrazové záznamy 
z historie obce, výstava kronik obce

9:30–13:00  Obecní úřad 

10:00–12:30 XX. 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 

Atrakce
pro děti

Folklorní
vystoupení



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

 Žatčanská chasa, Začanští mužáci a Újezdská 
Rozmarýna – písně a tance z Brněnska

 Ukázka historických kol

 Malý Světlovánek – folklorní soubor z Bojkovic

 Moravská beseda v podání těšanských stárků

 Lušňáček – dětský folklorní soubor z Těšan

 Cimbálová muzika Kalečník z Rousínova

15:00–18:00  Kulturní areál 
 před tělocvičnou 

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

11:00–13:00  Kovárna a okolí 

Těšanská
historie

18:00 Babské hody, večerní zábava,
hraje Dambořanka

 Kulturní areál 
 před tělocvičnou 



Den otevřených dveří 
na nové hasičské zbrojnici.

Průvod od ZŠ Těšany pod máju

Předávání stárkovského práva

Program pro děti

Dětské sólo

Babské speciality

Ochutnávka vín místních vinařů 
a vinařů z blízkého okolí

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 DAMBOŘANKA

BABSKÉ HODY
Sobota

od 18:00

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

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 11:00

Sobota
od 10:00
do 15:00



Neděle 9. 9. 2018
Kostel sv. Barnabáše, 9:00
MŠE SVATÁ - PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU
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