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Ve dnech 17.19. září 2021 se usku-
tečnil jubilejní XX. ročník akce „Po-
klady z těšínské truhly“. Milovníci 
tradic a lidového umění se sešli 
po obou stranách řeky Olše a moh-
li navštívit řadu akcí, které připravi-
li organizátoři po ročním odkladu. 
Organizátoři Zamek Cieszyn a Stře-
disko volného času Amos v Českém 
Těšíně se společně zaměřili na tra-
dice starého řemesla, prezentaci 
a propagaci lidové kultury, tradic, 
zvyků a obyčejů na Těšínském 
Slezsku. Po roce jsme opět mohli 
nabídnout různá témata v oblasti 
lidové tvorby, historie i současné-
ho moderního umění. Proběhla 
řada kulturních a vzdělávacích 
akcí, které SVČ Amos připravilo 
se svými dlouholetými partnery: 
Městskou knihovnou, Muzeem Tě-
šínska, ETC z. s. a Člověkem na hra-
nici, z. s. v Českém Těšíně. 
Páteční odpoledne (17. 9.) patřilo 
především dětem – plné regionál-
ních hádanek, poznávaček a sou-
těží připravila Městská knihovna 

se českotěšínské závodnici Andrei 
Švrčkové dařilo také na Krajském 
přeboru v karate, kde popáté obhá-
jila zlato v disciplíně kata a zvítězila 
také v juniorské kategorii v disciplí-
ně kumite. Už teď se těšíme na další 
skvělé výsledky a krásnou repre-
zentaci města Český Těšín.

Trenéři ZÚ Karate SVČ Amos 
Foto: Archiv J. Švrček

Další úspěchy karatistky andrei Švrčkové 

poklady z Těšínské truhly

Objednávky přijímáme do

 10 hodin na tel.: 

737 964 941

Najdete nás na adrese

staroměstská  278, 
třinec 739 61

ROZVOZ OBĚDOVÉHO MENU
• Každý pracovní den výběr ze dvou polévek a třech hlavních chodů

CENA JE KONEČNÁ 
•(polévka, rozvoz a jednorázové obaly)

 120,-KČ

     

MASOVÁ KORÝTKA
•Cena 350,-/1KG 

•Objednávka 3 dny předem

Také je možnost si objednat 

vepřovou kýtu, kolena a další...

•Čas rozvozu mezi 10 – 13h dle domluvy

• Jídla jsou balená v zatavovaných miskách

• Možnost platit kartou a stravenkami 

Jídelníček na každý týden 

najdete na našich webových stránkách 

             www.mojemenicko.com

VÍCE INFORMACÍ NA TEL: 737 964 941
nebo na           moje meníčko

MOJE MENÍCKO

Havlíčkova. Muzeum Těšínska se 
připojilo výtvarnou dílnou pro 
mládež pod názvem „Koník z Da-
larny“ v historické budově Muzea 
Těšínska. 
Zahájení a Symbolické otevření 
Truhly proběhlo na nádvoří Zamku 
v Cieszynie. U příležitosti jubilea 
byli oceněni pracovníci, kteří již 
20 let stáli organizačně i metodic-
ky při přípravách této polskočes-
ké akce. Následovalo plenérové 
představení Wesele po naszymu, 
Stanislawa Wyspiańskiego, které 
nastudovali herci polské scény Tě-
šínského divadla společně s folk-
lórními soubory Olza a Zespołem 
Pieśni i Tańca Ziemi Cieszyńskiej 
im. J. Marcinkowej. 
Sobotní akce (18. 9.) v Českém Tě-
šíně nabídli návštěvníkům setkání 
s Taťánou Pavlovičovou, přední 
slovenskou perníkářkou, která re-
alizovala výstavu a workshop pro 
zájemce  cukráře. Odpoledne se 
zájemci o lidovou kulturu moh-
li setkat na akci „U nás lidově“ 

Již devadesátsedmkrát stanula 
na bedně karatistka SVČ Amos Čes-
ký Těšín, Andrea Švrčková. V sobo-
tu 18. 9. 2021 na Národním poháru 
v Praze získala bronzovou medaili 
v kumite juniorek a bronz v kata ji 
unikl o 0,4 bodů. I tento druhý le-
tošní start opět přinesl ovoce a pře-
jeme si, aby se brzy Andrei povedlo 
sté umístění. V době uzávěrky toho-
to čísla jsme dostali informaci, že 

doprovodnou akci 30. ročníku Me-
zinárodního divadelního festivalu 
BEZ HRANIC/BEZ GRANIC a „Tra-
mwaj Cieszyński wrócil!/Těšínská 
tramvaj se vrátila!“, které realizo-
val spolek Člověk na hranici. Dob-
rá mysl, pozitivní energie, láska 
a trpělivost se promítá do řemesla, 
které představila svou výstavou 
Tatiana Pavlovičová pod názvem 
„Medovníčky zo Záhoria“.
Celá akce vyvrcholila v neděli 
(19. 9.) na Zamku v Cieszynie, kde 
se uskutečnil Těšínský jarmark ře-
mesel. Setkání obyvatel obou měst 
tradičně proběhlo na nádvoří, kde 
předváděli svá řemesla a prodá-
vali lidové předměty tvůrci naše-
ho regionu Těšínského Slezska. 
Jarmark byl doplněn programem 
lidových kapel a folklórních sou-
borů (Bukóń, Jaworowe Skrzypce, 
Slezanek, Slezan, Torka, Kapela 
Wałasi). Nechyběla ukázka pečení 
jablečného štrúdlu v rámci Soutěže 
o těšínský jablečný štrúdl im. Kingi 
IwanekRiess a její vyhodnocení. 
Akce byla zakončena Ekumeniční 
modlitbou v Rotundě sv. Mikuláše 
a sv. Václava.
Děkujeme všem partnerům při 
přípravě a realizaci a městu Český 
Těšín za finanční podporu této vý-
znamné akce.

Šárka Klimoszová, SVČ Amos

v zahradě SVČ Amos. Návštěvníci 
mohli obdivovat řemeslné stánky 
nebo vystoupení našich předních 
folklórních souborů a kapel regi-
onu (Slezanek, Bukóń, Bezmiana, 
Rajwach). Součástí odpoledne byly 
připraveny workshopy pro děti 
i dospělé, aktivity pro nejmenší 
formou farmářské soutěžní cesty 
nebo jízdy na konících. Přivítali 
jsme retro průvod kočárků, který 
obohatil dění na této akci.
V rámci pokladů jsme realizovali 
tři výstavy. „Výstava plakátů“ jako 


