
 
 
 

 

Przidźcie wszecy z dali z bliska na miyszani w Koszarziskach! 
 

Spółka Koliba wroz z Ogniskym Goroli Śląskich 
w Koszarziskach was wszeckich  pozywo                                                          

na 
MIYSZANI  ŁOWIEC 

do Dołku w Koszarziskach w sobotym 18. 5. 2013 od 10.00 godz. 
Pod patronatem – pod záštitou obce Košařiska 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

„Gdo mo łowce, tyn mo co chce“ 
 
 

           

Bedzie jarmak, bedzie grani, bedzie gorolski śpiywani. 
Możecie skosztować placka, kołocza, gulaszu z jagniacka. 

Bedóm syry, bee siwula, ciurczkym pociecze miodula. 
Gdo mo szyrszi nogawice może sprubować żynczice. 

Niechcecie mieć z wnuka łosła? Nauczymy go rzymiosła. 
Kupicie zwónek dlo kozy, ryncznie kryncóne porwozy. 

Uwidzicie kuci kónia i rzymioseł do pieróna. 
Gdo przidzie w sukni, w brucleku, dostanie półkym na fleku! 

 

Serdecznie zaproszómy !!!                                                             

 



Košařišťanský jarmark starých řemesel 18.5.2013 
 
 

Vážení návštěvníci, 
uvidíte, jak pod šikovnými rukami řemeslníků vznikají 
výrobky, bez kterých se naši předkové neobešli a mnohdy je     
v současné době používáme i my. Uvidíte při práci mistra: 
koláře, metlaře, kováře, dráteníka, výrobce dlabaného nádobí, 
výrobce píšťal a gajd. Zhlédnete výrobu krpců, košů z pedigu, 
tkaní na stavu, práci na starém soustruhu, hrnčířství a jiná 
řemesla.     

 

             Program Miyszani łowiec: 
 

10.00 - zahájení slavnosti 
          - Štefánikovci, chór Gorol z Jablunkova 
11.00 - Miyszani łowiec s muzikou Bukóń 
12.00 - Trombitáši Štefánikovci z Nimnice 
12.30 - 4 smyki z Oldřichovic 
13.00 - Hudci z rožnovských pasek 
13.30 - Nowina z Jablunkova 
14.00 - soubor Koniaków 
14.30 - Jackové z Jablunkova 
15.00 - vyhlášení výsledků soutěže a bonitace beranů 
15.10 - Vít Kašpařík a jeho ogaři 
15.30 - lidová kapela Jetelinka z Istebné 
16.00 - gajdoš Petr Sovják 
16.20 - Górole z Mostů u Jablunkova 
16.50 - cimbálová muzika Javořina z Rožnova p.R. 

                       

  Tvůrčí dílna pro děti 
Od 13.00 do 16.00 si mohou děti vyzkoušet  
drátenictví, košíkářství a zdobení perníčků. 

           
 

„Tento projekt vznikl za podpory Nadačního fondu Hyundai 
a Nadace Open Society Fund Praha“. 

Partnerem projektu je Nadace OKD v programu Pro radost. 

 
 

                     
   


