
Technické muzeum v Petřvaldě
K muzeu 89, 735 41  Petřvald
% 596 541 092
e-mail: petrvald@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá: 9-12.30 h a 13-17 h, 
so: 9-13 h, ne: 13-17 h

Vstupné: Děti do 6 let - zdarma, děti od 6 do 15 let - 15 Kč,
 studenti, důchodci - 15 Kč, dospělí - 30 Kč,
 rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) - 60 Kč
Držitelé průkazek DK Čtyřlístek, ZTP, ZTP/P, ISIC, ITIC, 
IYTC, KPVU - 50% sleva. Pracovníci muzeí a galerií, členové 
AMG, ICOM, novináři, pedagogický doprovod a průvodce 
osoby s průkazem ZTP/P - zdarma.

Stálé expozice
Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví na Karvinsku

Změna programu vyhrazena.
Termíny a hromadné návštěvy je nutno předem dohodnout. 

Sledujte webové stránky http://www.muzeumct.cz 

Muzeum Těšínska, příspěvková organizace

Hlavní třída 15, 737 01  Český Těšín
% 558 761 211   fax: 558 761 223

http://www.muzeumct.cz, e-mail: muzeum@muzeumct.cz
Ředitelství dočasně přemístěno na ul. Pražská 3/14

ZPRAVODAJ

LISTOPAD - PROSINEC
2008

Výstavní síň Muzea Těšínska 
(bezbariérový vstup)
Pražská 3/14, 737 01  Český Těšín
% 558 761 221
e-mail: cesky_tesin@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá: 9-12.30 h a 13-17 h, 
so: 9-13 h, ne: 13-17 h

Dlouhodobé výstavy do 31. prosince 2008 
Obrázky z minulosti Těš. Slezska
Výstava je věnována historickému vývoji oblasti, šlechtickým 
sídlům, lidové kultuře, náboženské situaci, přírodě i řemeslům. 
Připraveny pracovní listy „Muzeum hrou“.

Město Český Těšín
Výstava nastíní dějiny města od jeho vzniku v roce 1920, 
dokumentuje výstavbu, spolkový život, průmysl, dopravu 
a připomíná návštěvu prvního prezidenta Československa. 
Lákadlem je přiblížení kavárny Avion. 
Po celou dobu výstavy pro ZŠ pracovní listy o MT.

Akce pro veřejnost

Akce pro veřejnost (pro MŠ, ZŠ a veřejnost)

Výstava od 4. prosince 2008 (vernisáž v 10 h) do 31. ledna 2009

Ten vánoční čas
Výstava  seznamuje s vánočním zvykoslovným cyklem 
na Těšínsku. Lidové zvyky a obyčeje se vázaly k různým 
činnostem v domácnosti i v hospodářství, zvlášť bohaté byly 
v předvánočním období, tzv. adventu a o Vánocích, jmenovitě 
o sv. Ondřeji, sv. Barboře, o Štědrém dni, kdy se z mnoha 
úkonů věštila úspěšnost života v příštím roce. Vánoční svátky 
uzavíral 6. ledna svátek Tří králů. Texty doplňují ukázky 
vánočních koled a pranostik z Těšínska, vánoční pohlednice, 
ozdoby, sbírka betlémů a forem na vánoční pečivo.

celoročně  
Tajemství strojvedoucího Franty 
- vylušti Frantovo tajemství a těš se na pěknou cenu 
Letem hornickým a důlním světem 
- vyprávění, křížovka, obrázky, pověsti a legendy…
4. 11.  Sběratel - burza pro děti, přineste si svou vlastní 
sbírku a zkuste ji obohatit nebo vyměnit
9. 12.  Vánoce s Frantou 
- výroba vánočních ozdob z různých materiálů, vše k dispozici
11. 12.  Zdobíme stromeček 
- papírové ozdoby, řetězy, baňky..., fantazii se meze nekladou 
16. - 19. 12.  Vánoční plamínek 
- přijďte k nám vyrobit si vánoční svíčku, vše k dispozici

listopad 2008  
Nejkrásnější fotografie našeho města
- fotografická soutěž pro mládež věnovaná nejzajímavějším 
místům Č. Těšína. Fotografie pošlete nebo přineste nejpozději 
do 30. 11. 2008 do VS. Nejzajímavější fotografie odměníme 
a vystavíme v prostorách muzea. Vyhodnocení proběhne 2. 12. 
v 15 h ve VS. Spolufinancováno z dotací města Český Těšín.
4. - 7. 11.  Draci a dráčci 
- výroba létajících draků a dráčků, pro MŠ a ZŠ
4. 12. 15 h  Malované město 
- vyhodnocení výtvarné soutěže k 60. výročí založení Muzea 
Těšínska. Spolufinancováno z dotací města Český Těšín.
9. - 12. 12.  Než se vánoční stromeček poprvé 
rozsvítí… - výroba papírových řetězů a ozdob na vánoční 
stromeček, pro MŠ a veřejnost
16. - 19. 12.  Napichování jablíček - vánoční ozdoby 
na stůl nebo okenní parapet, pro MŠ, ZŠ a veřejnost
18. 12. 15.30 h  Kouzlo těšínských Vánoc
- beseda s etnografkou Mgr. Evou Hovorkovou o tradičních 
vánočních zvycích, výroba adventních věnečků, vánočních 
přání a svícnů. Spolufinancováno z dotací města Český Těšín.

Archeopark Chotěbuz-Podobora
(zkušební provoz)
735 61  Chotěbuz
% 558 761 227, fax: 558 761 223
e-mail: archeopark@muzeumct.cz
Od listopadu 2008 
do konce dubna 2009 zavřeno!

Kotulova dřevěnka
Hálkova 4, 736 01  Havířov-Bludovice
% 602 709 731
e-mail: kotulova_drevenka@muzeumct.cz
Od listopadu 2008 
do konce dubna 2009 zavřeno!

Všechny pobočky Muzea Těšínska budou 
v době od 24. prosince 2008 do 5. ledna 2009 uzavřeny!

Přejeme Vám pohodové Vánoce 
a úspěšný rok 2009!

http://www.muzeumct.cz


Výstavní síň Muzea Těšínska
(bezbariérový vstup)
Masarykovo náměstí 10
733 01  Karviná-Fryštát
% 596 311 425, karvina@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá: 9-12.30 h a 13-17 h, 
so: 9-13 h, ne: 13-17 h

Výstavní síň Muzea Těšínska 
Mariánské náměstí 14
739 91  Jablunkov 
% 558 359 533
e-mail: jablunkov@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá: 9-12.30 h a 13-17 h, 
so: 9-13 h, ne: 13-17 h 

Stálá expozice 

Z minulosti Jablunkova a okolí

Akce pro veřejnost

Výstavní síň Muzea Těšínska
Musaion (bezbariérový vstup)
Dělnická 14, 736 01  Havířov
% 596 813 456
e-mail: havirov@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá: 9-12.30 h a 13-17 h, 
so: 9-13 h, ne: 13-17 h

Výstava do 11. ledna 2009

Pro děti připraveny pracovní listy „Muzeum hrou“.
Sladký život čokolády 
Výstavy do 31. ledna 2009

Výstava od 11. listopadu 2008 (vernisáž v 17 h) do 28. února 2009

Putovali poutníci
Výstava představí zejména poutní obrázky, kramářské 
tisky, pohlednice a fotografie. Součástí jsou také středověké 
poutní odznaky, suvenýry a drobné devocionálie i řemeslné 
ukázky lidové zbožnosti, kterými se pokusí přiblížit historii 
poutí a poutních tradic v období slávy a rozvoje, ale
i útlumu a nepřízně světské moci a připomenout atmosféru 
putování do míst blízkých i vzdálených.

Muzeum o muzeu 
Výstava je věnována 60. výročí založení Muzea Těšínska 
a 100. výročí narození L. Báči, jeho zakladatele. Představí historii, 
jednotlivé sbírkové fondy a činnosti zastoupené v muzeu. 
Pro děti a mládež jsou připraveny pracovní listy o MT. 

Výstava představuje svět zrakově handicapovaných lidí, jejich 
život v minulosti i v dnešních dnech, specializované školství, 
osobnosti i společnosti, které pomáhají těmto lidem usnadnit 
život aj. Je možno shlédnout řadu originálních historických 
předmětů, pomůcek, knih a dalších zajímavostí i ze současnosti. 
Texty jsou na výstavě i v Braillově písmu.
Součástí výstavy je interaktivní koutek pro děti.
Po celou dobu výstavy „Psaní a luštění Braillova písma“.

Výstava vypráví o historii čokoládového nápoje, o cestě 
kakaového prášku světem a jeho významu v mayských 
a aztéckých kulturách, kde kakaové boby bývaly i platidlem. 
Expozice objasňuje záhady pěstování kakaových bobů 
a technologii výroby čokolády. Exponáty pochází z MT, 
Slezského zemského muzea, Muzea Beskyd Frýdek-Místek 
a Muzea v Bruntále, které výstavu připravilo.
Po celou dobu výstavy „Vyměňme si čokoládové recepty“.

Černobílý svět   

dle dohody Putovali poutníci - komentovaná prohlídka 
s autorkou výstavy Bc. Martou Holouškovou, pro veřejnost
11. - 20.11.  Jablunkovský džbánek 
- výstava výtvarných prací ze soutěže, vstup zdarma
12. - 30. 11.  
Pozdrav z pouti - literární soutěž, podělte se s námi o svůj 
nejhezčí zážitek z návštěvy poutě, rozsah 1 stránka A4
Symboly Vánoc - výtvarná soutěž na téma Vánoce, 
nejzdařilejší obrázky budou odměněny 
2. a 3. 12.  Perníkové radosti 
- tvorba tradičních vánočních ozdob z perníku, nutno objednat 
se nejpozději do 25. 11. 2008
2. - 19. 12.  
Adventní kalendář 
- výroba adventních kalendářů z papíru 
Betlémy - netradiční výroba betlémů z papíru
Když zazní zvoneček 
- ozvláštněte si vánoční stromeček zvonečky a hvězdami, které 
si u nás vyrobíte, pro děti MŠ
Neobyčejná dekorace obyčejného ubrousku 
- zdobení ubrousků
PF 2009 
- vytvořme pro své blízké novoroční přání
Třpytivý stromeček 
- společné tvoření vánočních stromečků z papíru, pro MŠ

Na všechny akce konané ve VS se, prosíme, předem nahlaste. 
Pokud není uvedeno jinak, akce jsou určeny ZŠ a veřejnosti.
Veškerý materiál k akcím k dispozici ve výstavní síni.

Akce pro veřejnost

Akce pro veřejnost
listopad 2008  Když se řekne muzeum 
- 2. kolo vědomostní olympiády k 60. výročí založení Muzea 
Těšínska. Pro 2. stupeň ZŠ a nižší ročníky gymnázií. Projekt je 
spolufinancován Magistrátem města Karviná (MMK).
6., 13., 27. 11. a 4. 12.  Než napadne sníh - povídání 
o tom, co vše se dělo kdysi na vesnici před příchodem zimy
14. 11. Přednáška restaurátora historického 
nábytku - přednáší Jaroslav Jakubek, ve 13 h pro SŠ 
a v 15.30 h pro veřejnost 
25. 11. 9 h a 11 h  Jak to se lnem bylo 
- přednáška Mgr. Leszka Richtera o zpracování lnu i vlny 
včetně prezentace, pro školy i veřejnost 
9 - 19. 12.  Poezie Vánoc 
- povídání o adventním a vánočním čase, zvycích a obyčejích 
na Těšínsku. Projekt je spolufinancován MMK.
Na termínech akcí je možno se telefonicky dohodnout. 
Pokud není uvedeno jinak, akce jsou pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ.
Muzeum pro Karvinou - 3. ročník (spolufinancováno MMK):
9. 11. 14 h Velká Karviná - Staré Město, Fryštát, Doly 
a další městské části, beseda o historii a současnosti města. 
22. 11.  Vlastivědná exkurze - prohlídka kostela 
sv. Petra z Alkantary s výkladem, průjezd vylidněnou Solcou, 
procházka po obloukovém mostě a lázeňském parku v Darkově. 
Přihlášky od 4. do 11. 11. 2008 ve VS.
30. 11. 14 h  Putujeme Karvinskem 
- beseda na téma obce a města, jejich zajímavosti a památky
7. 12. 15 h  Tradiční setkání u stromečku 
- vánoční zvyky a obyčeje, koledy, báje a pověsti z regionu, 
vánoční překvapení. Akce je vhodná pro rodiny s dětmi od 7 let.
Besedy a exkurzi povede Mgr. Libuše Kolková.

listopad 2008  Narodil se Kristus Pán 
- malování betlémů, výtvarná soutěž pro školy a veřejnost, 
vyhodnocení 5. 12. 2008
5. 11.  9-11 h   Vítání prvňáčků aneb Muzeum hrou
- tradiční akce spojená s první návštěvou žáků ZŠ v muzeu
14. 11.  Než začne advent 
- komponovaný pořad na téma podzim na venkově, stará 
řemesla, lidová muzika, prodej krajových specialit
20. 11.  9-12.30 h   Předvánoční kouzlení - tvorba dárků 
27. 11.  9-16 h   Adventní výzdoba - ukázky, výroba 
dárků pro děti z MŠ pro zrakově postižené, host D. Straková
prosinec 2008  Vánoční přání 
- výroba PF a vánočních přání, pro školy a veřejnost
8. 12.  Muzeum dětem aneb Pečeme perníčky 
na Vánoce - pečení na ZŠ Žákovské pro místní děti 
9. 12.  Od adventu po Boží narození - 4. přednáška 
z cyklu „Lidový rok ve zvykoslovích“ s Martou Gelnarovou
12. 12.  Vánoční jarmark řemesel 2008 
- ukázky řemeslných a uměleckých technik s možností 
vyzkoušení, zakoupení výrobků, četní hosté
17. 12. 16.30 h  Gospelové Vánoce - vánoční koncert, 
host Ženský pěvecký sbor Šárka z Horní Suché, pro veřejnost

Pokud není uvedeno jinak, akce jsou určeny ZŠ a veřejnosti.

Regionální informační centrum  
Hlavní třída 15, 737 01  Český Těšín
% 558 711 866, itesin@muzeumct.cz
http://www.tesinsko-info.cz
Otevřeno: po, st: 8-12 h a 12.30-17 h, 
út, čt, pá: 8.30-12 h a 12.30-17 h,
sobota, svátky: 9-13 h



Výstavní síň Muzea Těšínska  
(DDM Orlová, příspěvková organizace) 
Masarykova třída 958
735 14  Orlová-Lutyně, % 596 531 205
e-mail: orlova@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá: 9-12.30 h a 13-17 h, 
so: 9-13 h, ne: 13-17 h

Stálá expozice

Orlová - minulost i současnost

celoročně Bylo nebylo 
- prohlídka expozice „Orlová - minulost i současnost“ spojená 
s dramatizací a výtvarným zpracováním karvinských pověstí 
(ZŠ, SŠ, veřejnost); současně psaní povídek na historické téma 
(veřejnost) 
Netradiční pexeso - zábavná hra, pexeso s obrázky 
rostlin a živočichů doplněné testem, pro rodiny s dětmi
Čí uši to jsou? - skládání obrázků velkých koček
18. - 23. 11.  Podzimní čarování - výroba podzimních 
dekorací z přírodnin a jiných materiálů, pro MŠ, ZŠ a veřejnost
27. 11.  Naše město 
- tradiční vědomostní test pro 3. třídy ZŠ
27. 11. Návrat do minulosti 
- přednáška archeologa Mgr. Ondřeje Tůmy o Slovanech, pro ZŠ
2. - 5. 12.  Čertíkova nadílka 
- výtvarná dílna pro MŠ a ZŠ
3. a 16. - 19. 12.  Lesní zvěř v zimním období 
- přednáška ekologa a zoologa Mgr. Jiřího Kristiana, pro ZŠ
9. - 10. 12.  Vánoční hvězdičky - zdobení stromečku 
hvězdičkami z různých materiálů, pro MŠ, ZŠ a veřejnost
11. - 14. 12.  Naježený kocourek 
- tvorba z papíru a vlny, pro MŠ, 1. st. ZŠ a veřejnost
16. - 19. 12.  Ježíškova dílna - výroba pokladničky nebo 
stojánku na tužky, materiál k dispozici

Expozice je věnována dějinám města, které bylo proslaveným 
střediskem obchodu a podnikání s různou úrovní služeb, spolkové 
činnosti až do současnosti v souvislosti s historií města Orlové. 
Přibližuje také hornictví, se kterým je město nerozlučně spjato.
Výstava do 28. února 2009

Výstava, zapůjčená ze Slezského zemského muzea, byla 
připravena ve spolupráci se ZOO Ostrava. Představuje 
vývoj kočkovitých šelem, jejich současné rozšíření, mnohé 
zajímavosti z jejich života, ale také ohrožení a ochranu těchto 
krásných zvířat. Vystaveny jsou vybrané dermoplastické 
preparáty kočkovitých šelem, lebky a kůže, doplněny mnoha 
informacemi, fotografiemi, kresbami a mapkami.
Po celou dobu výstavy pracovní listy, testy o kočkovitých 
šelmách, zábavné hry a soutěže. Vše dle domluvy s pedagogy. 

Vzácné kočkovité šelmy ze sbírek
Slezského zemského muzea

Akce pro veřejnost

Výstavní síň Muzea Těšínska  
(DDM Orlová, příspěvková organizace) 
Masarykova třída 958
735 14  Orlová-Lutyně, % 596 531 205
e-mail: orlova@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá: 9-12.30 h a 13-17 h, 
so: 9-13 h, ne: 13-17 h

Stálá expozice

Orlová - minulost i současnost

celoročně Bylo nebylo 
- prohlídka expozice „Orlová - minulost i současnost“ spojená 
s dramatizací a výtvarným zpracováním karvinských pověstí 
(ZŠ, SŠ, veřejnost); současně psaní povídek na historické téma 
(veřejnost) 
Netradiční pexeso - zábavná hra, pexeso s obrázky 
rostlin a živočichů doplněné testem, pro rodiny s dětmi
Čí uši to jsou? - skládání obrázků velkých koček
18. - 23. 11.  Podzimní čarování - výroba podzimních 
dekorací z přírodnin a jiných materiálů, pro MŠ, ZŠ a veřejnost
27. 11.  Naše město 
- tradiční vědomostní test pro 3. třídy ZŠ
27. 11. Návrat do minulosti 
- přednáška archeologa Mgr. Ondřeje Tůmy o Slovanech, pro ZŠ
2. - 5. 12.  Čertíkova nadílka 
- výtvarná dílna pro MŠ a ZŠ
3. a 16. - 19. 12.  Lesní zvěř v zimním období 
- přednáška ekologa a zoologa Mgr. Jiřího Kristiana, pro ZŠ
9. - 10. 12.  Vánoční hvězdičky - zdobení stromečku 
hvězdičkami z různých materiálů, pro MŠ, ZŠ a veřejnost
11. - 14. 12.  Naježený kocourek 
- tvorba z papíru a vlny, pro MŠ, 1. st. ZŠ a veřejnost
16. - 19. 12.  Ježíškova dílna - výroba pokladničky nebo 
stojánku na tužky, materiál k dispozici

Expozice je věnována dějinám města, které bylo proslaveným 
střediskem obchodu a podnikání s různou úrovní služeb, spolkové 
činnosti až do současnosti v souvislosti s historií města Orlové. 
Přibližuje také hornictví, se kterým je město nerozlučně spjato.
Výstava do 28. února 2009

Výstava, zapůjčená ze Slezského zemského muzea, byla 
připravena ve spolupráci se ZOO Ostrava. Představuje 
vývoj kočkovitých šelem, jejich současné rozšíření, mnohé 
zajímavosti z jejich života, ale také ohrožení a ochranu těchto 
krásných zvířat. Vystaveny jsou vybrané dermoplastické 
preparáty kočkovitých šelem, lebky a kůže, doplněny mnoha 
informacemi, fotografiemi, kresbami a mapkami.
Po celou dobu výstavy pracovní listy, testy o kočkovitých 
šelmách, zábavné hry a soutěže. Vše dle domluvy s pedagogy. 

Vzácné kočkovité šelmy ze sbírek
Slezského zemského muzea

Akce pro veřejnost

Výstavní síň Muzea Těšínska  
(DDM Orlová, příspěvková organizace) 
Masarykova třída 958
735 14  Orlová-Lutyně, % 596 531 205
e-mail: orlova@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá: 9-12.30 h a 13-17 h, 
so: 9-13 h, ne: 13-17 h

Stálá expozice

Orlová - minulost i současnost

celoročně Bylo nebylo 
- prohlídka expozice „Orlová - minulost i současnost“ spojená 
s dramatizací a výtvarným zpracováním karvinských pověstí 
(ZŠ, SŠ, veřejnost); současně psaní povídek na historické téma 
(veřejnost) 
Netradiční pexeso - zábavná hra, pexeso s obrázky 
rostlin a živočichů doplněné testem, pro rodiny s dětmi
Čí uši to jsou? - skládání obrázků velkých koček
18. - 23. 11.  Podzimní čarování - výroba podzimních 
dekorací z přírodnin a jiných materiálů, pro MŠ, ZŠ a veřejnost
27. 11.  Naše město 
- tradiční vědomostní test pro 3. třídy ZŠ
27. 11. Návrat do minulosti 
- přednáška archeologa Mgr. Ondřeje Tůmy o Slovanech, pro ZŠ
2. - 5. 12.  Čertíkova nadílka 
- výtvarná dílna pro MŠ a ZŠ
3. a 16. - 19. 12.  Lesní zvěř v zimním období 
- přednáška ekologa a zoologa Mgr. Jiřího Kristiana, pro ZŠ
9. - 10. 12.  Vánoční hvězdičky - zdobení stromečku 
hvězdičkami z různých materiálů, pro MŠ, ZŠ a veřejnost
11. - 14. 12.  Naježený kocourek 
- tvorba z papíru a vlny, pro MŠ, 1. st. ZŠ a veřejnost
16. - 19. 12.  Ježíškova dílna - výroba pokladničky nebo 
stojánku na tužky, materiál k dispozici

Expozice je věnována dějinám města, které bylo proslaveným 
střediskem obchodu a podnikání s různou úrovní služeb, spolkové 
činnosti až do současnosti v souvislosti s historií města Orlové. 
Přibližuje také hornictví, se kterým je město nerozlučně spjato.
Výstava do 28. února 2009

Výstava, zapůjčená ze Slezského zemského muzea, byla 
připravena ve spolupráci se ZOO Ostrava. Představuje 
vývoj kočkovitých šelem, jejich současné rozšíření, mnohé 
zajímavosti z jejich života, ale také ohrožení a ochranu těchto 
krásných zvířat. Vystaveny jsou vybrané dermoplastické 
preparáty kočkovitých šelem, lebky a kůže, doplněny mnoha 
informacemi, fotografiemi, kresbami a mapkami.
Po celou dobu výstavy pracovní listy, testy o kočkovitých 
šelmách, zábavné hry a soutěže. Vše dle domluvy s pedagogy. 

Vzácné kočkovité šelmy ze sbírek
Slezského zemského muzea

Akce pro veřejnost



Cyklus přednášek
Zveme Vás na cyklus přednášek konaných v rámci oslav 
60. výročí založení Muzea Těšínska. 
Přednášky se konají vždy ve čtvrtek v 16 h v zasedací místnosti 
MT v Českém Těšíně, Pražská ul. 3/14 (bývalá speciální škola) 
a jejich autory jsou odborní pracovníci muzea.

Termíny a témata přednášek:
6. 11.  Pomocné vědy historické 
- Mgr. Pavlína Badurová, historička MT
13. 11.  Z minulosti muzejnictví na Těšínsku
a historie Muzea Těšínska 
- Mgr. Ilona Pavelková, historička MT 
20. 11.  Archeologické výzkumy v lokalitě
Chotěbuz-Podobora 
- Mgr. Ondřej Tůma, archeolog MT
27. 11.  Jablunkovské šance 
- Mgr. Martin Krůl, historik MT
4. 12.  Kramářské tisky 
- Bc. Marta Holoušková, knihovnice MT
11. 12.  Těšínské stříbrné šperky 
- PhDr. Jiřina Pavlíková, historička MT
18. 12.  Kouzlo těšínských Vánoc 
- Mgr. Eva Hovorková, etnografka MT, začátek v 15.30 h

Z důvodu omezené kapacity přednáškové místnosti 
doporučujeme rezervaci míst na tel. čísle: 558 761 221 nebo 
e-mailu: cesky_tesin@muzeumct.cz
Vstupné: dospělí 30,- Kč; děti, studenti a důchodci 15,- Kč
V ceně vstupného je zahrnuta i prohlídka výstavy Město Český 
Těšín a dlouhodobé výstavy Obrázky z minulosti Těšínského 
Slezska (shlédnutí výstav je možné pouze před přednáškou).

Památník životické tragédie 
v Havířově-Životicích 
Padlých hrdinů 47a
736 01  Havířov-Životice
% 596 434 138, zivotice@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá: 9-12.30 h a 13-17 h, 
so: 9-13 h, ne: 13-17 h 

Výstava do 31. března 2009

1918 - vznik republiky
Výstava k 90. výročí vzniku ČSR. Pomocí fotodokumentace 
a dobových předmětů každodenního života se pokouší 
vystihnout atmosféru doby 20. let 20. století. Pozornost je také 
zaměřena na prezidenta T. G. Masaryka. 
Po celou dobu výstavy doprovodný program pro veřejnost.
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