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Krojovaná hodová zábava

Přehlídka „Mladý těšanský kovář”



Miroslav Zborovský, starosta obce

Vážení přátelé,

Slavnosti budou jako vždy ve znamení folklóru, 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 opět spojí síly s babama a stejně jako loni 
uvidíme jak průvod bab, tak i mladou chasu v krojích. 
Bohužel také v tomto ročníku jsme museli vynechat soutěž 
Těšanský koláč, nicméně věřím, že vám další bohatý 
program vše vynahradí.  

i letos se můžete těšit na již 23. ROČNÍK NÁRODOPISNÝCH 
SLAVNOSTÍ v Těšanech!

V tomto roce jsme si pro vás přichystali opravdu mimořád-
nou událost a to koncert skupiny JAVORY, který v pátek 3. 9. 
otevře další ročník tradičních slavností u nás v Těšanech. 

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

Národopisné Slavnosti v Těšanech



Vstupné 230 Kč, předprodej 180 Kč
Pořádá Obec Těšany, Předprodej OÚ Těšany /544 248 234/

www.outesany.cz

3. 9. 2021, TĚŠANY 19.00 HOD.
AREÁL PŘED TĚLOCVIČNOU
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Folklórní program a jarmark před kovárnou

Zkušení kováři a kovářští učni předvedou to nejlepší 
ze svého oboru. Umělecké kovářství, výrobu podkov 
i samotné kování koní. To vše přímo v prostorách 
těšanské barokní kovárny v centru obce.

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

ź Bezplatné prohlídky expozice kovářství a kolářství
ź Projížďky po Těšanech koňským povozem

Ukázka kovářského řemesla
 Kovárna a okolí 

Výtvarná soutěž pro děti
 Kovárna a okolí 

Lanové překážky, skákací hrady, obří šipky, laserová 
střelnice…

Práce podkováře

ź Prodej tradičních výrobků – burčák, víno, sýry…

 Kovárna a okolí 

Tvořivá zábava pro nejmenší s cenami pro ty 
nejšikovnější…

 Park před školou 
Lanové, skákací a další atrakce pro děti

 Kovárna a okolí 

9.00–15.00

9.00–14.00

9.00–13.30

9.30–16.00

10.00–11.30
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10.00–12.00 Dudáci
 Kovárna a okolí 
Ondřej a Lucie Tryhukovi – Dudáci Tryhuci jsou nositeli 
této unikátní lidové tradice, s níž již řadu let účinkují na 
folklorních festivalech u nás i v zahraničí.

Těšanští chlapi s cimbálovou muzikou Donava

Hasičské soutěže, ukázky dovedností a hasičské 
techniky

ź Těšanští chlapi – písně o Těšanech a těšanské kovárně
ź Pěvecký sbor Jasénčanky ze Vsetína

XXIII. ROČNÍK SOUTĚŽE HASIČSKÝCH 
DOBROVOLNÝCH SBORŮ O POHÁR STAROSTY OBCE

ź CM Mládí z Čejče

 Hasičská zbrojnice 

Soutěž mladších a starších žáků a dorostenců

 Kovárna a okolí 

 Kulturní areál před tělocvičnou 

ź Lušňáček
ź CM Hocičo

Krojovaná hodová zábava...

Folklórní soubory a další kulturní program

10.00–12.30

12.30–14.00

15.00–18.00

18.00



BABSKÉ HODY

Jsme rády, že i letos spojíme síly s našimi stárky a tímto Vás 
srdečně zveme na společné hody.

Baby z Těšan
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KROJOVANÁ HODOVÁ ZÁBAVA

18.00 – Ochutnávka z karanténní kuchařky

Veselý program pro děti a tatínky

DH LÁCARANKA

 Kulturní areál před tělocvičnou 



STÁRKOVSKÉ HODY
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 Kulturní areál před tělocvičnou 

20.00 – Nástup těšanských stárků
21.00 – Nástupy přespolních chas

00.00 – Vynášení stárků

Celý večer hraje DH LÁCARANKA
Zvláště potěší ti, kteří přijedou v krojích.

Srdečně Vás zveme na krojovanou hodovou zábavu, která se 
letos uskuteční v rámci Národopisných slavností v Těšanech. 

Těšíme se na Vás! 
Těšanská chasa

9.00, Kostel sv. Barnabáše

MŠE SVATÁ PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU  –   

Neděle 5. 9. 2021



KovárnaKovárnaKovárna

Areál před tělocvičnouAreál před tělocvičnouAreál před tělocvičnou

Hasičská zbrojniceHasičská zbrojniceHasičská zbrojnice

Brno

Klobouky u Brna

Kostel sv. BarnabášeKostel sv. BarnabášeKostel sv. Barnabáše

Park před školouPark před školouPark před školou
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