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PROHLÍDKA REKONSTRUOVANÉ VÝSTAVNÍ BUDOVY MUZEA TĚŠÍNSKA V ČESKÉM TĚŠÍNĚ
Zástupci Regionální rady rozvoje a spolupráce Třinec, města Český Těšín a řady dalších obcí a měst
z české části Těšínského Slezska měli díky vedení muzea jedinečnou možnost navštívit budovu Muzea
Těšínska v Českém Těšíně, kde probíhá rozsáhlá rekonstrukce. Ta se po mnoha letech příprav od
loňského roku proměňuje v moderní muzeum s expozicemi věnovanými vlastivědě a přírodovědě
Těšínského Slezska.
„V současné době jsou dokončovány rozsáhlé stavební úpravy budovy. Od příštího měsíce bude
následovat vybavování opravených prostor interiérovými prvky a následně přijde na řadu budování
nových expozic s řadou multimediálních prvků. Pro Moravskoslezský kraj je to jedna
z nejvýznamnějších investičních akcí. Celkové náklady projektu jsou bezmála 112 milionů korun,“
uvedl Lukáš Curylo, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro kulturu a památky.
„Předpokládáme, že první návštěvníky přivítáme na jaře příštího roku v rámci „záběhového“ provozu.
Slavnostní otevření nového muzea plánujeme na 28. července 2020, kdy uplyne rovných sto let od
rozhodnutí o rozdělení Těšínského Slezska mezi Polsko a Československo,“ doplnil ředitel muzea
Zbyšek Ondřeka.
Nejhonosnější budova nacházející se v centru Českého Těšína, pocházející z let 1884–1885, nabídne
návštěvníkům prostřednictvím stálých expozic pohled do života obyvatel Těšínského Slezska
v minulosti. A na co se můžeme konkrétně těšit? „Návštěvníci se v expozicích seznámí s přírodními
poměry, s počátky dolování uhlí, etnografickými, uměleckými a jinými sbírkami nebo rodem Piastovců
až po první republiku. Připravujeme edukační programy pro školní výpravy, ale i programy pro širokou
veřejnost. Nová bude i muzejní vědecká knihovna a velký prostor a zázemí získá muzejní pedagogika,“
říká historik Radim Jež, který je koordinátorem náročných příprav expozic.
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