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Letošního Národního zahájení už 
18. ročníku Festivalu muzejních 
nocí se zhostilo Muzeum Těšínska. 
Do prostor Kulturního a společen-
ského střediska Střelnice přijali 
u příležitosti této prestižní udá-
losti pozvání vzácní hosté. Národ-
ním zahájením, které se každý rok 
uskutečňuje ve spolupráci s Aso-
ciací krajů ČR a zvoleným krajem 
České republiky za finanční pod-
pory Ministerstva kultury začíná 
svátek muzejníků, který připadá 
každoročně na 18. května a kdy 
mohou tyto instituce prezentovat 
kulturní dědictví zvláště atrak-
tivním způsobem. Součástí bylo 
poděkování zástupcům muzeí, 
oceněných v letošním roce v rámci 
20. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis, hostům, kteří 
akci podporují, a především více 
než 600 institucím, které se do le-
tošního ročníku přihlásily. Partner-
ství festivalu a jeho slavnostního 
zahájení přijala Asociace krajů 
ČRV, záštitu nad akcí převzali hejt-
man Moravskoslezského kraje Ivo 

Český Těšín otevřel kouzelnou noc muzeí

Vondrák a starostka města Český 
Těšín Gabriela Hřebačková. „Je mi 
velkou ctí, že mohu být součástí 
akce, která umožní všem nadšen-
cům nahlédnout nejen do muzej-
ních prostor trochu jinak. Mimo 
ty tradiční objekty jsme v Českém 
Těšíně zpřístupnili v rámci muzej-
ní noci všem zájemcům budovu 

radnice, kde je prováděla histo-
rička Lenka Nováková. Ti pak měli 
možnost navštívit také večerní 
Avion, Turistické informační cen-
trum nebo budovu Kulturního 
a společenského střediska Střel-
nice. Jsem ráda, že lidé pozvání 
přijali v tak hojném počtu, a že je 
historie našeho města zajímá“, 

Krásné jarní slunečné dny si užili 
naši senioři již tradičně na ozdrav-
ném pobytu v Luhačovicích. Mě-
síc květen nabídl všem nádherné 
počasí, rozkvetlou lázeňskou ko-
lonádu a nezapomenutelné pro-
cházky kolem přehrady. A pokud 
zrovna padlo pár kapek deště, 
užili si všichni relaxaci v hotelovém 
wellness centru.
Město Český Těšín pořádá ozdrav-
né pobyty pro seniory již od roku 
2003. Wellness hotel Pohoda je 
situován v klidné části Luhačo-
vic, nedaleko známé Pozlovické 
přehrady. Nabízí svým hostům 
komfortní ubytování, wellness 
centrum, moderní gastronomii 
a příjemnou obsluhu. Procházky 
do okolí Luhačovic jsou vítaným 

Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín – Luhačovice 2022
čovic, kterou si mohli senioři naše-
ho města užít plnými doušky.
Ozdravného pobytu se účastní 
senioři, kteří mají trvalé bydliště 
na území města Český Těšín, dovr-
ší v daném roce 65 a více let věku, 
slaví životní nebo manželské ju-
bileum. Ozdravný pobyt je vyjma 
příspěvku ve výši 500 Kč poskyto-
ván účastníkům včetně dopravy 
zdarma. 
Senioři byli velmi spokojeni, nešet-
řili slovy chvály Wellness hotelu Po-
hoda a vyjádřili ocenění a poděko-
vání městu Český Těšín za realizaci 
našeho již tradičního ozdravného 
pobytu.

Mgr. Jana Rodáková,  
Odbor sociální
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aktivním odpočinkem. Lázeňská 
kolonáda prošla v uplynulých le-
tech celkovou rekonstrukcí a láká 

ke každodenní návštěvě. Léčivé 
prameny jsou nedílnou součástí 
celkové relaxace a atmosféry Luha-

řekla starostka Gabriela Hřebačko-
vá. Muzejní noc pro veřejnost zahá-
jil v podvečer na dvoře Historické 
budovy Muzea Těšínska slavnostní 
výstřel z repliky historického děla 
za přítomnosti stovek návštěvníků. 
Pro ty byla připravena pestrá na-
bídka, která prezentovala tradiční 
řemesla, patřící k našemu regio-
nu. Hosté se tak mohli seznámit 
s prací dráteníků, řezbářů, ševců, 
tiskařů, alchymistů, krejčových či 
zbrojířů. Všechno doprovázel kul-
turní program v podání souboru 
Slezan a žáků Základní umělecké 
školy Pavla Kalety v Českém Těší-
ně. Komentované prohlídky byly 
připraveny nejen v muzeu, ale 
také ve všech pobočkách Městské 
knihovny, v Těšínském divadle, 
Požární zbrojnici, kostelích nebo 
v původní budově Prochaskovy 
tiskárny. Stejně bohatou nabídku 
připravilo Muzeum Śląska Cieszy-
ńskiego.
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