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HISTORICKÁ BUDOVA MUZEA TĚŠÍNSKA
Hlavní třída 115/15, Český Těšín | ceskytesin@muzeumct.cz

+420 558 711 866 | www.muzeumct.cz

Kopřiva. Plevel, který šatil
10. března, 17:00

přednáška KMT, přednáší PhDr. Václav Michlička, Ph. D.

Seznamte se, prosím – Černá kněžna
8.–13. března, 10:00–16:00 | jarní prázdniny v muzeu | přijďte si 

poslechnout, jak to s Černou kněžnou vlastně bylo… Ve tvůrčích dílnách 
si Černou kněžnu vyrobíme a můžeme si zahrát i divadlo

Muzeum trojmezí – prezentace nově vznikající pobočky 
Muzea Těšínska v Jablunkově

17. března, 17:00 | prezentuje historik MT PhDr. David Pindur, Ph. D.

Velikonoce a jarní obyčeje v lidové tradici
24. března, 17:00 | přednáška KMT,  

přednáší etnografka MT Mgr. Lucie Kaminská

Návštěva v knihtiskařské dílně – K příležitosti 430. 
výročí narození J. A. Komenského a J. Třanovského

23. března, 13:00–17:00 | na vlastní kůži si můžete vyzkoušet 
knihtiskařskou práci z dob počátku knihtisku a vyrobit si vlastní tisk; 
poutavé povídání o historii psaných a tištěných knih a mnoho dalšího

Deskohrátky
26.–27. března, 9:30–16:00 | Přijďte si s námi zahrát deskovky,  

které ukrývá naše muzejní deskovnička

Genealogická poradna
30. 3., 13:00–17:00 | 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

ARCHEOPARK CHOTĚBUZ-PODOBORA
archeopark@muzeumct.cz | +420 552 309 133

www.archeoparkchotebuz.cz, www.muzeumct.cz

 Papírová kouzla
5.–6. března, 9:00 – 15:00 | Přijďte se přesvědčit, že do tajů japonské 

techniky skládání papíru, tzv. origami, se lze bezezbytku ponořit 
i na našem slovanském hradišti

Jako v pravěké jeskyni
16.–17. března, 9:00 – 15:00 | Chtěli byste se vrátit do dob, kdy lidé žili 

v jeskyních? Přijďte k nám vyzdobit stěny nástěnnými malbami

Zábavná věda
19. března, 9:00 – 15:00 | Vyzkoušejte si, jaké to je, stát se na chvíli 

malým vědcem. Po celý den budou nachystány zábavné vědecké pokusy 
a experimenty pro malé i velké

Expozice, jak ji neznáte
20. března, 11:00 a 14:00 | 

Komentovaná prohlídka expozice v budově. Na akci je nutné se předem 
rezervovat na výše uvedených kontaktech

Jsme na Facebooku, Instagramu i Youtube.  
Přinášíme informace (nejen) z Těšínska z minulosti 

i současnosti, informujeme o dění v muzeu a našich aktivitách.
@muzeumtesinska

Více informací a propozice k turnaji 
INFO@SUZCT.CZ   |   +420 731 492 814   |   WWW.SUZCT.CZ

Zimní stadion 
Český Těšín
Týmy se utkají ve dvou skupinách 
a poté bude následovat playoff.

8:30 skupina A 
12:30 skupina B

16:00 čtvrtfinále  
18:30 semifinále
20:00 finále

SOBOTA 12. 3. 2022 OD 8:30

POHÁR SÚZ

LEDNÍ HOKEJ

SÚZ 2022

4

Startovné 7 000 Kč/tým
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