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tisková zpráva_střelnice
18. 5. 2022, Český Těšín
Kulturní a společenské středisko „Střelnice“ a Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy“
uvádí:

Svátek tří bratří
společná oslava založení města Těšín
datum: 24. – 26. 6. 2022
kde: Náměstí ČSA, Český Těšín
www.kassct.cz a www.s3b.city

3 dny plné programu s největšími hvězdami českého a polského hudebního nebe.

Po třech letech se naše dvě krásná města stanou znovu jedním. Po dlouhé odmlce, zapříčiněné
koronavirovou pandemií, se můžete opět těšit na tři dny úžasného hudebního programu, který pro
Vás připravily kulturní instituce KaSS „Střelnice“ a COK „Dom Narodowy“.
Česko-polské příhraničí letos čeká jubilejní 30. ročník třídenního festivalu s názvem Svátek tří bratří.
Městské slavnosti představí největší hvězdy současné české a polské hudební scény.
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Ještě před slavnostním zahájením Svátku tří bratří se na náměstí v Českém Těšíně představí žáci a
učitelé Základní umělecké školy Pavla Kalety, středoškolský pěvecký sbor P. J. Šafárika z Rožňavy.
Chybět nebude ani zájmový kroužek mažoretky Srdíčko z Kulturního a společenského střediska
„Střelnice“.
Následovat bude slavnostní průvod a společné setkání představitelů měst Českého Těšína a
Cieszyna nad řekou Olší na mostě Družby při skleničce šampaňského a tradičním jablečném štrúdlu.
Odtud se průvod vydá na náměstí v Českém Těšíně. Zde si připomeneme legendu o založení města
Těšín, na pódiu bude předán klíč od pomyslných bran města do rukou ředitelů kulturních institucí a
pak už se bude na obou stranách jen hrát, zpívat a veselit.
V pátek nás čeká koncert mladé těšínské zpěvačky Michaely Chillové se svou kapelou ÓDA77. V
podvečer vystoupí legenda slovenské populární hudby, zpěvák, skladatel, autor mnoha hitů Vašo
Patejdl. A závěr bude patřit indie-pop-rockové hudební skupině Nebe.

Sobotní program zahájí a ty nejmenší potěší Velká nanuková show s Fešákem Pínem, při které si
děti zatančí a zazpívají své oblíbené hity z pohádek a večerníčků. Teenagery jistě potěší vystoupení
české rapperky a zpěvačky Sharloty.
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Pozvání na slavnosti přijala také stálice popové scény a naše mezinárodně nejúspěšnější zpěvačka
Helena Vondráčková, která vystoupí s kapelou Charlie Band. S blížícím se večerem nás čeká
jedinečná show, hvězdný slovenský rapper Majk Spirit a DJ Grimaso s projektem Artist. A na závěr
se na pódiu objeví česká alternativní rocková skupina Tata Bojs.

Třetí den Svátku tří bratří bude patřit Kultuře regionu. Představí se folklórní soubory a spolky, které
udržují tradice svých národnostních menšin a svým vystoupením nám přiblíží jejich historii a zvyky.
Vystoupí romská kapela Gipsy Werk, přípravka dětského folklorního souboru Slezanek, folklórní
soubor Oldrzychowice, taneční soubor židovských tanců Klezmer a děti z Ukrajiny. Chybět nebude
ani Vietnamský spolek Moravskoslezského kraje z Ostravy a vystoupí také Pěvecký sbor Slezan.
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Web: www.s3b.city
Organizátor
Kulturní a společenské středisko "Střelnice"
Jana Czerniková, vedoucí oddělení kultury
jana.czernikova@kassct.cz
tel. +420 733 530 837
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