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Miroslav Zborovský, starosta obce

Vážení přátelé,
tak jako v předešlých letech, i letošní rok národopisných slavností přinese nové prvky 
do programu. V rámci slavností se můžete zapojit do soutěže „Těšanský koláč“, a to 
buď tím, že sami upečete koláč, buchtu, závin s tvarohem či povidly… nebo tím, že 
oznámkujete ty výrobky, které Vám budou nejvíce chutnat. Nejen „Těšanský koláč“, 
ale i mnoho dalších novinek najdete na jednotlivých stanovištích a já doufám, že 
i 19. ročník Vás zaujme svojí pestrostí.  
Dovolte, abych Vás tímto pozval na víkend plný folkloru, dobrých pochutin, kultury 
a zábavy.

Pátek 1. 9. 2017
19:30, venkovní areál před tělocvičnou
Divadelní představení „Úžasná svatba“

Na tuhle svatbu hned tak nezapomenete! 
Ostatně není divu, protože když se člověk 
snaží, aby něco bylo naprosto dokonalé 
a úžasné, nakonec se mu to vždy vymkne 
z rukou!

Bláznivá komedie ve spolupráci divadla 
AMADIS a Divadla STODOLA.

Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné

Program

Úžasná
svatba



Sobota 2. 9. 2017

 Ukázka kovářského řemesla
9:00–14:00

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

  Výtvarná soutěž pro děti
9:00–13:30

  Bezplatné prohlídky expozice 
kovářství a kolářství v kovárně 

  Projížďky po Těšanech koňským 
vozem

  Představení tradičních řemesel – 
podkovář, hrnčíř, košíkář, řezbář, 
tkadlena, ukázka kresby tužkou…

  Prodej tradičních výrobků – 
burčák, víno, uzeniny

  Ukázka hry na dudy 
  Těšanští chlapi s cimbálovou 

muzikou Donava
12:30–14:00

 14:30 Vyhlášení výsledků 
soutěže „Těšanský koláč“

Kovárna a okolí, 9:00–15:00

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.

Soutěž o nejlepší „Těšanský koláč”
letos na téma „výrobky s povidly nebo tvarohem“

Přihlášení do soutěže, bližší informace:
Radka Sigmundová (tel. 606 900 177)



Sobota 2. 9. 2017

Areál za školou, 9:00–12:30
 XIX. ROČNÍK SOUTĚŽE 

HASIČSKÝCH DOBROVOLNÝCH 
SBORŮ O POHÁR STAROSTY 
OBCE od 10:00 hod.

 Soutěž mladších a starších žáků 
 Ukázka práce Policie ČR s koňmi 
 Výstava staré a nové hasičské 

techniky, výzbroje a výstroje

Park před školou, 9:30–16:00
 Výstava automobilových veteránů
 Lanové překážky, lanové žebříky, 

lanovky, skákací hrady, bubble 
sumo 

Kulturní areál před tělocvičnou
15:15–17:30

Vystoupení folklorních souborů 
a další kulturní program

 Jan Grolich, Ondřej Buchta – 
minulý rok Mrštíci, letos… 
improvizační představení skupiny 
Impro Džow

 Žižkovjánek – folklorní soubor
z Moravského Žižkova

 Dudáci
 Lušňáček – dětský folklorní 

soubor z Těšan

Bubble
sumo

Lanovky

Impro
Džow

Folklorní
vystoupení



Průvod od ZŠ Těšany pod máju – 18:00

Předávání stárkovského práva

Ukázka oblékání babského kroje

Program pro děti „Ze života hmyzu“

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. Hraje Horenka

Zvláště potěší ti, kteří přijedou v krojích.
Krojovaní mají vstup zdarma.

SRDEČNĚ ZVOU TĚŠANSKÉ BABY!

VEČERNÍ ZÁBAVA – hraje HORENKA, 18:00

BABSKÉ HODY

Obecní úřad, 9:30–13:00
 Výstava fotografií Josefa Habrovce  

„Svět pod vodou“
 Ukázka potápěčské techniky

Srub, 9:30–16:00
 Výstava předmětů s hasičskou 

tématikou k 120. výročí založení 
a 20. výročí obnovení SDH Těšany

Sobota 2. 9. 2017

Výstava
fotografií



Neděle 3. 9. 2017
Kostel sv. Barnabáše, 10:00
MŠE SVATÁ - PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU
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