Objevuj Český Těšín
bez hranic
Povinná rezervace míst, počet
účastniků je omezen (max. 30 os.)
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Český Těšín Štefánikova 17/27 737 01
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25.05.2021

10.07.2021

Přírodovědná procházka
podél řeky Olše - nábřeží Míru

Historické památky
staré Svibice

průvodce: Mgr. Daniel Křenek, Odbor
životního prostředí MÚ Český Těšín
Čas: 16.00
sraz: Čítárna a kavárna Avion,
Hlavní tř. 2061

Procházka zájemcům ukáže, které druhy
živočichů a rostlin se vyskytují na řece
Olši a v jejím okolí, jaké stromy rostou
v parku, jak je o ně pečováno a jací živočichové žijí v našem městě. Doporučujeme
vzít si s sebou dalekohled.

5.06.2021
Miasto książek - Město knih
Část II. Město knih - po stopách
knižní kultury v Českém Těšíně
průvodce: Jana Galášová, Městská
knihovna Český Těšín
Čas: 9.30
sraz: Čítárna a kavárna Avion,
Hlavní tř. 2061
doba trvání: cca 2 h

průvodce: Martin Podžorný,
TIC Český Těšín
Čas: 9.30
sraz: aut. zastávka Škola,
Pod Zvonek 875, Svibice
doba trvání: cca 1,5 h

17.07.2021
Český Těšín - město knižní tradice. Historie knižní kultury, tiskařství, knihkupectví,
knihovnictví. Osobnosti knižní kultury.
Vznik knihovních sbírek jako dokumentace
knižního kulturního dědictví v Českém
Těšíně a dokumentace regionální historie.
Podpora tradic.

Historické památky
v centru ČeskéhoTěšína
průvodce: Gabriela Budínská,
TIC Český Těšín
Čas: 9.30
sraz: ČSA 1
doba trvání: cca 2 h

30.06.2021

24.07.2021

Prohlídka evangelického kostela
apoštolů Petra a Pavla Na Nivách

Obchod a řemesla
v levobřežní části Těšína

průvodce: Martin Podžorný,
TIC Český Těšín
Čas: 16.00
sraz: před evangelickým kostelem,
Na Nivách 1
doba trvání: cca 1,5 h

Procházka zájemce zavede do míst, kde se
v minulosti podél potoka Šadový rozkládalo
historické centrum obce Svibice. Dozví se
o historii významných budov, které se dosud
zachovaly na dnešní ulici Pod Zvonek.

Komentovaná prohlídka evangelického kostela
apoštolů Petra a Pavla Na Nivách Slezské církve
evangelické augsburského vyznání v Českém
Těšíně. Zájemci se seznámí s historií této církevní
stavby včetně prohlídky interiéru kostela.

průvodce: Mgr. Pavlína Badurová,
Muzeum Těšínska
Čas: 9.30
sraz: Historická budova
Muzea Těšínska, Hlavní tř. 15
doba trvání: cca 2 h

3.07.2021

31.07.2021

Český a polský Těšín
pohledem fotografa

Po stopách Židů
v Českém Těšíně

průvodce: Martin Podžorný,
TIC Český TěšínTIC Český Těšín
Čas: 9.30
sraz: náměstí ČSA
doba trvání: cca 1,5 h
trasa: přeshraniční

průvodce: Gabriela Budínská,
TIC Český Těšín
Čas: 9.30
sraz: ul. Odboje 4
doba trvání: cca 2 h

Pod vedením profesionálního fotografa se
podíváte na město přes objektiv svého fotoaparátu nebo mobilu. Dostanete tipy na
fotografování zajímavých míst od celkových
panoramat po zapadlé uličky a drobné detaily.

Komentovaná prohlídka seznámí zájemce
s významnými stavebními památkami
i jednotlivými objekty v historickém centru
města, které bylo v roce 2014 vyhlášeno
Městskou památkovou zónou.

Od řemeslné dílny po průmyslový podnik
je námět procházky po místech spojených
s historií řemesel, průmyslových podniků
a obchodů od poloviny 18. století do 30.
let 20. století v levobřežní části města,
dnešního Českého Těšína.

Procházka vás povede po stopách svébytné
židovské komunity, která byla významnou
součástí města. Prohlédnete si dochované
památky v historickém centru včetně
synagogy a seznámíte se s několika ž
ivotními příběhy.

7.08.2021
Prohlídka města Těšína
s archeoložkou
průvodce: Mgr. Lucie Rucká,
Muzeum Těšínska
Čas: 9.30
sraz: náměstí ČSA
doba trvání: cca 2 h

18.09.2021
Archeologie - viditelné i neviditelné
pozůstatky v zemi. Nejkrásnější nálezy.
Zámecký vrch - pravěký a raně středověký vývoj, historie výzkumů, stavební
vývoj, hroby. Výzkum zaniklé židovské
synagogy, městské brány a popis
původního vzhled kostela. Doplněno
o nálezy na náměstí.

14.08.2021
Letniční obyčeje
a dožínky
průvodce: Mgr. Lucie Kaminská,
Muzeum Těšínska
Čas: 9.30
sraz: Dvorana Historické budovy
Muzea Těšínska, Hlavní tř. 15
doba trvání: cca 1,5 h

Dožínky v kontextu zvykoslovného roku od stavění májů přes letniční svátky
a obyčeje - jánské ohně a s nimi spojené
magické praktiky, svátky světců v letním
období, poutě, pracovní činnosti při sklizni
a dožínkové obřady a obyčeje.

18.08.2021
Prohlídka evangelického
kostela Na Rozvoji
průvodce: Martin Podžorný,
TIC Český Těšín
Čas: 16.00
sraz: před evangelickým kostelem,
Na Rozvoji
doba trvání: cca 1,5 h

Komentovaná prohlídka evangelického kostela
Na Rozvoji, který po vzniku města Český Těšín
sloužil německým luteránům, po druhé světové válce pak Českobratrské církvi evangelické.
Zájemci se seznámí s historií této církevní
stavby včetně prohlídky interiéru.

28.08.2021
Přírodovědná procházka
kolem vodní nádrže Hrabina
průvodce: Mgr. Daniel Křenek, Odbor
životního prostředí MÚ Český Těšín
Čas: 14.00
sraz: odstavná plocha u vodní nádrže
Hrabina při ul. Ostravská (49.74729N,
18.60481E)
doba trvání: cca 2 h

Procházka zavede zájemce k vodní nádrži
Hrabina, jejího okolí, do přilehlého příměstského lesíku u sídliště Mojská a ukáže, co
v tomto prostředí žije a roste.

Přírodovědné zajímavosti
v Českém Těšíně / noční prohlídka
průvodce: Mgr. Daniela Podstawková,
Muzeum Těšínska
Čas: 21.00
sraz: Historická budova Muzea
Těšínska, Hlavní tř. 15/ Doba
doba trvání: cca 2 h

Příroda kolem nás dokáže neustále překvapovat. Pojďme se podívat na prostředí, které
tak důvěrně známe, z jiného pohledu, za tmy.
Dozvíme se mnoho zajímavostí ze života
nočních zvířat, vysvětlíme si původ četných
mýtů a legend. Možná potkáme tvory, kteří

fot. Anna Michalik

mecenat:

organizatorzy:

Zamek Cieszyn jest instytucją kultury
współprowadzoną przez Samorząd
Województwa Śląskiego

