
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

Výstava do 31. října 2008 

Slepice nebo vejce? Reklama nebo
výrobek

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

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

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.

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

Stálé expozice

Kouzelný svět tramvají
Tradice hornictví na Karvinsku

Pro děti a mládež připraven doprovodný program.

ZPRAVODAJ

ZÁŘÍ - ŘÍJEN
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 nebo 
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.

září 2008  Malované město - namalujte budovu, památku 
města nebo vystavený exponát. Nejhezčí práce odměníme 
a vystavíme. Pro děti a mládež do 16 let, vyhodnocení v prosinci.
13. - 21. 9.  Dny evropského kulturního dědictví
- vyplňování pracovních listů „Muzeum hrou“
19. 9. 13-16 h   Střípky z historie Těšínska
- prohlídka výstavy doplněna zábavným testem v rámci 
projektu „Poklady z těšínské truhly“, pro děti
říjen 2008 - nechejte se inspirovat fotografickou výstavou 
a nakreslete obrázek tramvaje, která jezdila v Těšíně v letech 
1911 - 1921. Pro 2. st. ZŠ, vyhodnocení v prosinci.
2. - 30. 10. (každý čtvrtek)  Komentovaná prohlídka 
výstavy Město Č. Těšín - expozicí Vás provede autorka 
výstavy Mgr. Nováková, termín a čas je nutno dohodnout 
na tel. VS nebo e-mailu program@muzeumct.cz, pro ZŠ a SŠ
14. - 17. 10.  Strašáčci v květináči - podzimní 
dekorativní výroba postaviček do květináčů, vše k dispozici
24. 10.  15.30 h  O těšínských tancích a krojích 
- přednáška Mgr. Slováčka o historii a vývoji těšínských 
lidových tanců a krojů, malé občerstvení, pro veřejnost, nutno 
přihlásit se předem na tel.: 558 761 227 (max. 25 osob)

Najít - zaměřit - vyfotit - doneste nám foto předmětu, 
který vystavujeme nebo který by se hodil mezi naše exponáty
Tajemství strojvedoucího Franty - ten z vás, kdo 
vyluští větu, co říká náš tramvaják, dostane zajímavou cenu
Zajímavosti z prázdnin - přivezli jste si z prázdnin 
zajímavý suvenýr? Přijďte k nám a vytvořte na něj jakýmkoliv 
způsobem svou vlastní reklamu. Nejzajímavější oceníme.
1. - 3. 10.  Domácí mazel - namalujte zvířátko, o které 
se doma staráte, nebo nám napište článek, jak byste pomohli 
opuštěnému zvířeti. Nejzdařilejší výtvory vystavíme a oceníme.

Kotulova dřevěnka
Hálkova 4, 736 01  Havířov-Bludovice
% 602 709 731
e-mail: kotulova_drevenka@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá: 9-12.30 h a 13-17 h 
so: 9-13 h, ne: 13-17 h

Lidové bydlení
Stálé expozice (z tech. důvodů otevřeno jen do 12. října 2008)

Tradiční zemědělství

Větrný mlýnek - pro ZŠ, SŠ připraveny pracovní listy 
Co je to? -  vědomostní kvíz, úspěšní budou odměněni
Chalupa či stodola? - skládání puzzle, pro veřejnost
Podzim je tady - výroba větrníčků či bramborových 
tiskátek, vše k dispozici, pro MŠ, ZŠ. Termín dle dohody.
Kaštánek a Kaštanka - výroba zvířátek a panáčků 
21. 9. Rok na dřevěnce - Dny EHD 
- beseda na téma „Jak se kdysi žilo“, pro veřejnost 
23. - 26. 9.  Včelařství - výroba medu 
- přednáška RNDr. Skarky, pro ZŠ. Termín nutno dohodnout.
1. 10.  Máme rádi zvířata - k Mezinárodnímu dni zvířat 
- živá domácí zvířátka a zajímavá beseda s PhDr. Pavlíkovou

8. 10.  Chystáme se na zimu… - soutěž dvoučlenných 
družstev v řezání dřeva, pro mládež, přihlášky do 1. 10. 2008

Akce pro veřejnost

Akce pro veřejnost

Akce pro veřejnost (pro MŠ, ZŠ a rodiny s dětmi)

http://www.muzeumct.cz
mailto:program@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 od 25. září 2008 (vernisáž v 17 h) do 31. ledna 2009

Výstava do 12. října 2008

Těšínské stříbrné šperky
Nikde jinde u nás nenosil venkovský lid tolik stříbrných ozdob 
a šperků jako právě na Těšínsku. Zprvu městský oděv pronikl 
v 18. století na venkov a s různými úpravami se prosadil jako 
lidový kroj. V nezměněné podobě se dochovaly jeho kovové 
doplňky, výrobky profesionálních zlatníků, kteří působili 
v Těšíně, Jablunkově i dalších menších městech. Výstava 
prezentuje největší sbírku těchto oděvních doplňků v ČR.
Po celou dobu výstavy doprovodný program.

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 
každodenní život aj. Na výstavě je možno shlédnout řadu 
originálních historických předmětů, pomůcek, knih a dalších 
zajímavostí i ze současnosti. Texty jsou na výstavě provedeny 
i v Braillově písmu.
Součástí výstavy je interaktivní koutek pro děti.

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, které dokreslují 
vše, co je s čokoládou spojené, pochází z Muzea Těšínska, 
Slezského zemského muzea, Muzea Beskyd Frýdek-Místek
a Muzea v Bruntále, které výstavu připravilo.
Po celou dobu výstavy „Vyměňme si čokoládové recepty“.

Černobílý svět   

Strom života - dokončení výtvarné akce z otisků dlaní 
návštěvníků, vystavení ve vstupním prostoru VS Musaion
Veselé moučníky 
- výroba netradičních ozdob na moučníky, ozdobme dobroty 
barevnými výtvory z papírů či filců připevněných na špejlích, 
vše k dispozici, pro MŠ, ZŠ a veřejnost
26. 9.  10 h  Svatováclavská legenda 
- přednáška PhDr. Pavlíkové, pro II. st. ZŠ a SŠ
1. 10. - 25. 11.  Sladký hrnek 
- soutěž o nejpěknější hrnek, doneste nám ukázat váš oblíbený 
hrnek na čokoládu, na ten nejoriginálnější čeká odměna, 
předání cen 27. 11. 2008, pro ZŠ a veřejnost
3. 10.  Mé oblíbené zvířátko - ke Světovému dni zvířat, 
výroba pohyblivých zvířátek a zvířecích masek z netradičního 
materiálu, vše k dispozici, s sebou pouze nůžky, pro MŠ a ZŠ
15. 10.  Od sklizně až po adventní čas 
- život našich předků, jejich práce na poli, příprava na zimu, 
obyčeje, pranostiky. Přednáška a beseda s folkloristkou Martou 
Gelnarovou z cyklu „Lidový rok ve zvykoslovích“, pro ZŠ a SŠ.
20. 10.  Čokoládové snění - uvolnění smyslů a relaxace při 
fantazijním malování čokoládou na papírový podklad, čokoláda 
na vaření nejen jako přísada sladkých pokrmů, ale také netradiční 
malířský prostředek, pro ZŠ, veřejnost

Muzeum bez hranic - napište nám (do 17. 10. 2008) 
krátké povídání o prázdninové návštěvě jakéhokoliv muzea. 
Nejlepší odměníme, max. formát A4. Pro vyšší st. ZŠ a SŠ. 
1. 9. - 24. 10.   Staň se na chvíli muzejníkem 
- doneste nám něco zajímavého, čím bychom obohatili muzejní 
sbírky. Nejoriginálnější odměníme, pro l. st. ZŠ a veřejnost. 
10. a 25. 9. + 10. a 30. 10.  Jak se kdysi žilo 
- povídání o životě lidí na Těšínsku, pro MŠ, ZŠ a SŠ
18. a 30. 9. + 15. 10.  Muzeum slaví 60. výročí  
- vyplňování pracovních listů k tématu založení MT, pro školy
říjen 2008 Když se řekne muzeum - 1. kolo 
vědomostní olympiády k 60. výročí založení MT. Výherci 
obdrží hodnotné ceny, pro 2. st. ZŠ a nižší ročníky gymnázií. 
3., 14. a 22. 10.  Podzim na Těšínsku - povídání 
o tom, co vše se muselo připravit na zimu, pro děti MŠ a l. st. ZŠ

1. 9. - 15. 10.  Podzim na vesnici - výtvarná soutěž, 
namalujte krásy podzimu na vesnici či jiný podzimní zážitek. 
Vyzdobíme si VS, na nejhezčí čeká odměna, pro žáky ZŠ.
1. 9. - 15. 10.  Příběh Muchomůrky - literární soutěž 
na téma „Co vše se dá zažít při sběru hub“. Své výtvory ozdobte 
sušenými plody, spadaným listím apod. Max. formát 1 A4, 
nejlepší práce budou odměněny a vystaveny, pro žáky I. st. ZŠ.
1. 9. - 31. 10.  Jablunkovský džbánek - tradiční soutěž 
pro žáky I. st. ZŠ, zaměřena na výtvarné zpracování lidových 
písní, výstava všech prací proběhne od 11. do 20. 11. 2008
1. 9. - 31. 10.  Zlato, stříbro, drahokamy 
- literární soutěž na téma „Není všechno zlato, co se třpytí“; 
nejlepší práce budou odměněny na slavnostním vyhlášení 
21. 11. 2008 v kinosále jablunkovské radnice, max. formát A4, 
pro žáky II. stupně ZŠ
24. - 25. 9.  Perličky jako obrázek 
- přijďte si z perliček vyrobit originální obrázek podle vlastního 
šperku nebo se nechejte inspirovat výstavou o špercích, vše 
potřebné k dostání ve VS, pro žáky ZŠ i veřejnost 
31. 10.  9, 10, 11 a 13 h  Lesní zvěř v zimním období 
- přednáška Mgr. Kristiána, pro ZŠ a veřejnost

Na všechny akce se, prosíme, předem nahlaste. 

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.

28. 10.  9 h  Setkání ke vzniku republiky 
- beseda s účastníky II. odboje a komentovaná prohlídka

stálá expozice

Okupace a odboj na Těšínsku
Pro ZŠ, SŠ připraveny pracovní listy o II. světové válce.

Regionální informační centrum  
Hlavní třída 15, 737 01  Český Těšín
% 558 711 866, itesin@muzeumct.cz
http://www.muzeumct.cz/info
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

Akce pro veřejnost

Akce pro veřejnost

Akce pro veřejnost



Výstava do 28. září 2008

Autogramy českých a světových 
osobností ze sbírky Jiřího Hanibala

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

celoroční projekt ke stálé expozici  Bylo nebylo   
- prohlídka expozice „Orlová - minulost i současnost“ spojená 
se psaním povídek na historické téma, pro veřejnost
Doprovodný program (od 21. 10. 2008):
Jaké zvíře jsem? - kdo první pomocí nepřímých otázek 
odhalí název zvířete zvítězí a odnese si malou pozornost, pro ZŠ
Na jakou šelmu myslím? - soutěžní hra, úkolem je 
uhodnout název šelmy podle její charakteristiky, pro školy
Pexeso - zahrajeme si pexeso s obrázky rostlin a živočichů 
do 28. 9.  Je libo husí brk či PC? - příležitost vyzkoušet 
si nejrůznější pisátka - husí brky, pera plnící i namáčecí...
do 28. 9. O kom se to mluví? - soutěžní hra, poznávání 
osobností dle životopisů a hledání jejich podpisů, pro 2. st. ZŠ, SŠ  
1. - 30. 9.  Dobrý nápad se cení - navštívili jste nebo sníte 
o výstavě, kterou byste rádi viděli? Napište nám své nápady.
6. - 14. 9.  Para hry 
- netradiční soutěžení v duchu paralympijských her. Nejlepší 
obdrží vstupenku do Archeoparku, pro ZŠ, max. 30 osob.
23. - 26. 9.  Když si písmenka povídají 
- mohou být písmenka kamarádi? A jakou mají barvu? 
Nakreslete příběh o tom, jak si písmenka povídají, vše 
k dispozici ve VS, pro MŠ a 1 tř. ZŠ.

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 od 21. října 2008 (vernisáž v 17 h) do 15. 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 budou vybrané dermoplastické 
preparáty kočkovitých šelem, lebky a kůže, doplněny mnoha 
informacemi, fotografiemi, kresbami a mapkami.

Vzácné kočkovité šelmy ze sbírek
Slezského zemského muzea

Akce pro veřejnost

Výstava do 28. září 2008

Autogramy českých a světových 
osobností ze sbírky Jiřího Hanibala

Výstavní síň Muzea Těšínska  
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Masarykova třída 958
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e-mail: orlova@muzeumct.cz
Otevřeno: út-pá: 9-12.30 h a 13-17 h, 
so: 9-13 h, ne: 13-17 h
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Výstava od 21. října 2008 (vernisáž v 17 h) do 15. 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 budou vybrané dermoplastické 
preparáty kočkovitých šelem, lebky a kůže, doplněny mnoha 
informacemi, fotografiemi, kresbami a mapkami.

Vzácné kočkovité šelmy ze sbírek
Slezského zemského muzea

Akce pro veřejnost

Výstava do 28. září 2008

Autogramy českých a světových 
osobností ze sbírky Jiřího Hanibala

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

celoroční projekt ke stálé expozici  Bylo nebylo   
- prohlídka expozice „Orlová - minulost i současnost“ spojená 
se psaním povídek na historické téma, pro veřejnost
Doprovodný program (od 21. 10. 2008):
Jaké zvíře jsem? - kdo první pomocí nepřímých otázek 
odhalí název zvířete zvítězí a odnese si malou pozornost, pro ZŠ
Na jakou šelmu myslím? - soutěžní hra, úkolem je 
uhodnout název šelmy podle její charakteristiky, pro školy
Pexeso - zahrajeme si pexeso s obrázky rostlin a živočichů 
do 28. 9.  Je libo husí brk či PC? - příležitost vyzkoušet 
si nejrůznější pisátka - husí brky, pera plnící i namáčecí...
do 28. 9. O kom se to mluví? - soutěžní hra, poznávání 
osobností dle životopisů a hledání jejich podpisů, pro 2. st. ZŠ, SŠ  
1. - 30. 9.  Dobrý nápad se cení - navštívili jste nebo sníte 
o výstavě, kterou byste rádi viděli? Napište nám své nápady.
6. - 14. 9.  Para hry 
- netradiční soutěžení v duchu paralympijských her. Nejlepší 
obdrží vstupenku do Archeoparku, pro ZŠ, max. 30 osob.
23. - 26. 9.  Když si písmenka povídají 
- mohou být písmenka kamarádi? A jakou mají barvu? 
Nakreslete příběh o tom, jak si písmenka povídají, vše 
k dispozici ve VS, pro MŠ a 1 tř. ZŠ.
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Archeopark Chotěbuz-Podobora
(zkušební provoz)
735 61  Chotěbuz
% 558 761 227, fax: 558 761 223
e-mail: archeopark@muzeumct.cz
Otevřeno: 
út-pá: pro předem objednané
so-ne: 9-17 h (poslední vstup v 16 h)

Vstupné: Děti do 6 let - zdarma, děti od 6 do 15 let - 25 Kč,
 studenti, důchodci - 25 Kč, dospělí - 50 Kč,
 rodinné vstupné (2 dospělí a 2 děti) - 100 Kč,
Speciální cena: vstupné + příplatek 20 Kč za osobu
Držitelé průkazek DK Čtyřlístek, ZTP, ZTP/P, KPVU 
- 50% sleva. Průvodce osoby s průkazem ZTP/P - zdarma.
Bez předložení průkazky nebude sleva poskytnuta!

7. 9.  10 h a 14 h  Zahrajme si na archeology
- přijďte si k nám vyzkoušet, jak těžkou práci archeolog má, 
hledání a poznávání replik v písku, pro děti 
14. 9.  10 h a 14 h  O nejlepšího lučištníka 
- soutěž pro malé i velké, na nejlepšího lučištníka čeká odměna
28. 9.  Za legendou o sv. Václavovi (speciální cena) 
- doprovodný program SHŠ Tizon, představení budou v 10 h, 
12 h a 14 h, ukázka dobového obchodu, zbrojařské dílny… 
Prohlídky každou celou hodinu, poslední prohlídka ve 13 h.
28. 9.  16 h  Polní mše ke cti sv. Václava 
- přímo v akropoli, ve spolupráci s Římskokatolickou farností 
Český Těšín, vstupné dobrovolné   
12. 10.  10-13 h  Nadaný Slovan - výtvarná soutěž 
o nejhezčí kresbu Archeoparku, na nejzajímavější obrázek 
čeká odměna, vše k dispozici v AP, pro děti a mládež
19. 10.  9-12 h  Zvířátka, jak je Slované neznali
- vytváření zvířátek z kaštanů, žaludů, listů a různých 
přírodních materiálů, vše k dispozici v AP, pro děti
28. 10.  Brány Archeoparku se zavírají 
- rozloučení se sezónou 2008, na konci prohlídky každého 
čeká malé překvapení
1. 11. 2008 - 30. 4. 2009 
Archeopark Chotěbuz-Podobora uzavřen!

Muzeum Těšínska zve k návštěvě Kotulovy dřevěnky 
a Archeoparku, kde si návštěvníci mohou s odborným výkladem 
prohlédnut, jaký život vedli naši předci. V neděli 21. 9. na vás 
čeká příjemné překvapení v podobě zlevněného vstupného.

Slezské dny (13. - 14. 9. 2008)
V těchto dnech pořádá Matice slezská tradiční Slezské dny 
v Národopisném areálu v Dolní Lomné. Muzeum Těšínska 
zde návštěvníkům nabídne řadu zajímavých publikací, brožur 
a propagačního materiálu formou stánkového prodeje.

Dny evropského kulturního 
dědictví (13. - 21. 9. 2008) 

Akce pro veřejnost
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