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Pozvánka na turnaj
ve stolním tenise
7. 11. 2021
Správa účelových zařízení ve spolupráci
s TJ Slavoj Český Těšín – oddíl stolního tenisu zve všechny milovníky tohoto sportu
na amatérský turnaj, který se uskuteční
v naší sportovní hale na ul. Svojsíkové
7. listopadu 2021 od 8:00. Turnaj je určen
pro děti i dospělé, kteří budou následně rozděleni do jednotlivých kategorií
podle věku. Registrace nutná na info@
suzct.cz nebo na tel.: 731 492 814 a to
do 31. 10. 2021.
Pět nejlepších z každé kategorie bude mít
možnost se zúčastnit zdarma turnaje pro
registrované hráče, který se bude konat
21. 11. 2021. Turnaj zároveň slouží k náboru nových adeptů do TJ Slavoj Český Těšín
– oddíl stolního tenisu. Na místě bude pro
hráče zajištěn pitný režim i drobné občerstvení.
S sebou halovou obuv, pálku a dobrou náladu! Pravidla pro vstup do Sportovní haly
jsou umístěné na www.suzct.cz.
Aneta Huczalová, SÚZ Český Těšín

Amatérské závody v inline bruslení
12. 9. 2021 v areálu na Frýdecké

V neděli 12. září 2021 proběhl již třetí ročník
amatérského závodu v inline bruslení v areálu
na Frýdecké. Akce se zúčastnilo bezmála třicet
nadšených dětí v doprovodu ještě nadšenějších
rodičů. Počasí bylo nádherné, a proto nic nebránilo bojům o medaile. Soutěžilo se ve třech
věkových kategoriích, z niž nejmladší účastnici
bylo pouhých pět let. Pro děti byl připravený
závod ve sprintu na 100 m, vytrvalostní závod

na 500 m, slalom a štafeta. Po celou dobu děti
doprovázel trenér, který šel dětem ukázkově
příkladem. Za každou disciplínu obdrželi závodníci body a po jejich sečtení mohli být vyhodnoceni ti nejlepší v každé věkové kategorii.
V kategorii 4-7 let se na třetí příčce umístil Vojta
Svobodník, druhé místo získal Filip Lipus a zlatou medaili vyhrála Gabriela Horváthová. V druhé kategorii 8-11 let dívek získala bronzovou
medaili Natálie Rozmusová, stříbro Elizabeta
Sajdoková a zvítězila Nela Nogowczyk. Kategorii kluků 8-11 let ovládli Jonáš Sajdok bronz, stříbro získal Jindra Harok a zvítězil Tobias Nogowczyk. V nejstarší kategorii dívek i kluků 12-15
let se na třetím místě umístil Dominik Scheon,
druhou medaili získala Eliška Martynková a tuto
kategorii ovlála Magdaléna Rozmusová. Zvlášť
oceněny byly i jednotlivé týmy štafety, na které čekala sladká odměna a dětské šampaňské.
Gratulujeme!
Moc děkujeme všem zúčastněným i jejich rodičům za krásně strávené odpoledne ve sportovním duchu a těšíme se na příští rok!
Aneta Huczalová, SÚZ Český Těšín

Historická budova
Muzea Těšínska
Hlavní třída 115/15, 737 01 Český Těšín | +420 558 711 866 | ceskytesin@muzeumct.cz | www.muzeumct.cz
Otevírací doba: út–ne 9.00–17.00
LISTOPAD

13.–14. 11. | 9–17h Deskohrátky
Tematické deskové hry v prostředí, ve kterém jste je ještě nehráli. Vzdělání a zábava v muzeu.
24. 11. | 13–17h
Genealogická poradna
Zajímá vás genealogie, začínáte pátrat po svých předcích? Přijďte si nechat poradit, jak začít.
Objednávejte se na konkrétní hodinu na e-mailu petra.nevelosova@muzeumct.cz
27.–28. 11. | 9–17h Čtyři neděle do Vánoc – povídání o adventu
Přijďte si vyrobit adventní věneček nebo adventní výzdobu
Muzeum Těšínska je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

KONCERT PRO SENIORY

Město Český Těšín srdečně zve seniory, kteří dovršili věku 65 let a jsou občany města Český Těšín, na koncert

VLADIMÍRA HRONA

3. 11. 2021 ve 14:00 a v 16:00 hod., kino Central v Českém Těšíně
Místo výdeje volných vstupenek:
		
Termín výdeje vstupenek:
Provozní doba TIC:
Bližší informace:
		

Turistické informační centrum (TIC) v budově kina Central,
p
ul. Štefánikova 17, Český Těšín
Vst u
20. 10. – 3. 11. 2021
ma
zda r
Po – Pá: 8:00 – 17:00 hod., So: 8:00 – 12:00 hod.
Bc. A. Loseová, tel. 553 035 302, e-mail: loseova@tesin.cz
mgr. B. Lisztwanová, tel. 553 035 301, e-mail: lisztwanova@tesin.cz

Vzhledem k nastalé situaci Vás musíme poprosit o dodržování všech platných protiepidemických opatření Ministerstva zdravotnictví České
republiky. Na místě samotném bude probíhat nutná kontrola očkovacích certifikátů. V případě, že účastník akce není očkován, připraveny budou
testovací sady pro provedení antigenního testu.

