
  



Informace 

Novinky 
Z důvodu celkové rekonstrukce expozice Beskydy – příroda a lidé není tato 
expozice do začátku roku 2019 přístupná. Odměnou za trpělivost nám bude mo-
derní a interaktivní expozice, která bude i součástí našich muzejních lekcí. 
Rekonstrukce může dočasně přinášet omezení provozu, což budeme řešit opera-
tivně. Ještě pár dní je možno navštívit lekci 750 let Frýdku-Místku. Historii 
bicyklů se věnuje lekce s výstavkou V jedné stopě a lekce Habsburkové na 
Frýdku přibližuje majitele zámku v 19. století. Zažít atmosféru zámecké sklep-
ní dílny 17. století můžeme opět s Heroldovými učedníky umění erbovního. 
Lekce Antonín Kroča nám ukáže dílo tohoto malíře. K vánoční pohodě přispěje 
lekce s ochutnávkou Než vypukne vánoční hodování. Závěr zimy patří lekci 
Ačkoli je zima, máme teplo… o vytápění od pravěku po dnešek. Řemeslům je 
věnována lekce Pod mlynářovou čapkou. Nechybí ani lekce Život a opravy 
frýdeckého zámku a cyklus Dějin umění. Lekce do škol nově doplňuje lekce 
Významné objevy 20. století a aktuální Svědkové dávných časů o dřevěných 
kostelech a stavbách. Nechybí zde už tradiční lekce o pověstech, přírodě 
zdejšího regionu a ekologii, které obohacuje lekce o výtvarnících Krajina 
Beskyd. V nabídce jsou vycházky po městě a opět je možné vyrazit na průzkum 
Frýdeckého lesa s odbornicemi přírodovědného úseku Muzea Beskyd. 
 

Příchod na lekci 
Při příchodu na lekci uhraďte cenu lekce na pokladně frýdeckého zámku. Po-
kud je lekce v zámecké expozici či výstavě, lektor Vás bude na pokladně če-
kat. Na lekci v muzejní učebně či přednáškovém sále je nutno po zaplacení 
sejít parkem k budově ředitelství muzea. Viz Orientační foto vzadu. Vstupy do 
muzejní učebny a výstavních síní (stejně tak i WC) jsou bezbariérové. Do zá-
mecké expozice a také do přednáškového sálu v Zeleném domě vede schodiště - 
případné vynesení vozíčkáře zajistíme. Kapacita muzejní učebny je maximálně 
30 osob, přednáškového sálu Zeleného domu 40 osob. 
  

Ceny lekcí 
Lekce v muzeu     8 Kč za žáka 
Lekce ve škole    10 Kč za žáka 
Vycházka (do dvou hodin)  10 Kč za žáka 
Vycházka (přes dvě hodiny)  15 Kč za žáka 
Pedagogický doprovod má vstup zdarma. 
 

Další informace 
Na 1. nádvoří zámku sídlí odborná, veřejnosti přístupná prezenční studijní 
knihovna. Na webu jsou přednášky pro veřejnost a seniory a další. Informace 
o lekcích také na stránce: www.muzeumbeskyd.com/lekce-pro-skoly/.   



Lekce v muzeu 

750 let Frýdku-Místku 
Záměrem rozsáhlé výstavy bylo přiblížit proměny města od jeho založení do 
aktuální přítomnosti. Podnětem k oslavám 750. výročí vzniku města je písemná 
zmínka o předchůdci Místku, trhové osadě Friedeberku, v testamentu biskupa 
Bruna ze Schauenburku, který pochází z 29. listopadu 1267. První autentická 
zpráva o městě Frýdku pochází z 10. září 1339. Ve výstavě rovněž naleznete i 
prezentaci srovnávacích historických a současných pohledů na město. Prohlíd-
ku výstavy je možno doplnit krátkou vycházkou po historickém jádru Frýdku. 
 

• Ve výstavních síních 
• Od 30. června do 8. září 2017 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

V jedné stopě aneb od draissiny k bicyklu 
Bicykl, velocipéd, jízdní kolo, je jednostopé vozidlo poháněné silou lidských 
svalů. Na našem území bylo mnoho výrobců jízdních kol, například továrna J. 
Kohouta, Augustin Vondřich, Stadion, Praga, Tudor – pozdější Favorit, Es-Ka a 
další. Ročně se u nás vyrobilo až 200 000 jízdních kol. V rámci programu se 
žáci zábavnou formou seznámí s vývojem velocipédů až k dnešním typům jízd-
ních kol, představíme i historické koloběžky. Doplněno výukovým listem a vý-
stavou cca 25 historických kol zn. Koh-i-Noor, ČZ, Stadion, Velamos, Favorit, 
Eska, aj. Některé kola si žáci mohou vyzkoušet na nádvoří. 
 

• V muzejní učebně 
• Od 18. září do 25. října 2017 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Heroldovi učedníci umění erbovního  

Staneme se učedníky hraběcího herolda poloviny 17. století, který nás přímo 
ve své dílně zasvětí do pravidel tvorby šlechtických erbů. Účastníci zakusí 
na vlastní kůži atmosféru starých dob a pokusí se navrhnout a nakreslit erb 
s erbovní pověstí. Něco málo také o státní symbolice. Znaky majitelů frýdec-
kého panství a erbovní pověsti. Nezapomeňte se tepleji obléknout, dílna he-
rolda je ukryta v chladném podzemí prastarého frýdeckého zámku. 
 

• V zámeckém sklepení 
• Říjen 2017 a květen až červen 2018 
• Délka lekce: 90 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 
 



Antonín Kroča 
Zajímavá osobnost malíře Antonína Kroči a jeho dílo vyvolává silné emoce. 
V retrospektivní výstavě Antonín Kroča a rodina budeme sledovat malířův 
umělecký vývoj v jednotlivých tématech, která ho dlouhodobě zajímají. Jedná 
se o krajinu, kytice, figuru, portrét a mnohé další. Budeme odkrývat jeho in-
spirační zdroje a hledat paralely ve světovém malířství nejen 20. století. 
Zkusíme si navzájem nakreslit portrét. Ve výstavě uvidíme také díla synů 
Antonína Kroči jr. a Petra Kroči, dále práce Milady Poliánové, Jany Kročo-
vé-Valčíkové a Heleny Sládkové. 
 

• Výstavní síně 
• Od 2. října do 10. listopadu 2017 
• Délka lekce: 40 minut 
• Pro 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 

Dějiny umění 
Umění potkáváme v naší zemi na každém kroku v podobě kulturních památek – 
zámků a hradů, kostelů, domů, obrazů, soch nebo třeba parků. Cyklus lekcí o 
dějinách umění v našich zemích nám zábavnou formou představí umělecké slo-
hy v nejrozmanitější podobě. Fotografie a DVD ukázky nás seznámí 
s největšími umělci doby a přiblíží i dobové myšlení, módu a životní styl. 
Součástí lekcí jsou pracovní listy. 
 

Románský sloh    Klasicismus a Empír 
Gotika     Romantismus a historismus 
Renesance     Secese 
Baroko     Moderní architektura 
 

• V muzejní učebně, možno i do školy 
• Od října do června 
• Délka lekcí: 45-60 minut 
• Pro 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 

Habsburkové na Frýdku 
Poznejme působení tohoto císařského rodu na frýdeckém zámku! Habsburkům 
frýdecký zámek patřil od roku 1798 až do roku 1918, tedy plných 120 let, během 
kterých byl zámek modernizován a opravován. Mezi majitele patřila dcera Ma-
rie Terezie Marie Kristina, ale i arcivévoda Albrecht Habsburský a jeho sy-
novec Fridrich, kteří to dotáhli na nejvyšší velitele rakousko-uherské armá-
dy. Oba prováděli na zámku řadu úprav a prakticky mu vtiskli nynější podo-
bu, kterou si přiblížíme na historických i současných záběrech. 
 

• V muzejní učebně 
• Od listopadu do června 
• Délka lekce: 45-60 minut 
• Pro 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 



Než vypukne vánoční hodování  
Výstava přiblíží proměny oslav vánočních svátků a vánočních symbolů 
z hlediska gastronomie. Ve výstavě budou interiérová dioramata, které bude 
doplňovat instalace ve vitrínách a doprovodné panely s texty a fotografie-
mi. Vystavena bude také kolekce historických kuchařek, receptářů a jednotli-
vých receptů na vánoční pokrmy, cukroví, apod., také vánoční pozdravy a no-
voročenky s gastronomickými motivy z období 1900-2016. Výstavní celek doplní 
stromečky s dobovými ozdobami a dárky pro děti i dospělé. V rámci doprovod-
ného výukového programu se žáci a studenti seznámí s některými regionálními 
recepty, ochutnají některé pokrmy (bryju, brutvaňok), naučí se některou míst-
ní koledu a vinšování v dialektu. 
 

• Ve výstavních síních 
• Od 11. prosince 2017 do 19. ledna 2018 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Pod mlynářovou čapkou 
Lekce, která nás provede historií mletí obilí od pravěku po současnost. Vy-
světlení principu, dělení mlýnů na vodní a větrné. Přiblížení mlýnů, které 
v minulosti stály ve Frýdku a Místku. Ukážeme si i mlýny, které proslavilo 
filmové plátno, a zahrály si ve filmech a pohádkách (hoslovický mlýn, dol-
ský, kuželovský ad.). Poznáme i mlynářské profese i stavitele mlýnů – seker-
níky. Také vyprávěné krajánkovské povídačky a mlynářské příhody. 
 

• V muzejní učebně 
• Od ledna do června 2018 
• Délka lekce: 45-60 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 

Život a opravy frýdeckého zámku  
U procházky po Zámeckém okruhu frýdeckého zámku se seznámíme s jeho téměř 
700 let dlouhým vývojem i životem na tomto sídle. Během staletí zámek mnoho-
krát prošel přestavbami a opravami – tak jako nyní. A co teprve požáry? Při 
prohlídce navštívíme také ledovnu v zámeckém parku. Lekci je také možné pod-
le zájmu zaměřit na umělecké slohy či historické stavební konstrukce. 
 

• Zámecký okruh 
• Od ledna do června 2018 
• Délka lekce: 60 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 

Ačkoli je zima, my máme teplo… 
Netradiční malá studijní výstava, doplněná studijním programem, přiblíží, jak 
lidé rozdělávali oheň, vařili, svítili a vytápěli svoje obydlí, a to od pra-
věku k dnešku. Ohniště, dýmná jizba, krb, kachlová kamna, litinová kamínka, 



sporák, lihová, plynová a elektrická topidla, jak se topilo dřívím, dřevěným 
uhlím, kamenným uhlím a také křesadla a různé historické zapalovače 
k rozdělávání ohně. Pily a sekery ke zpracování dřeva. Výukový list. 
 

• V přednáškovém sále v Zeleném domě 
• Od 26. února do 28. března 2018 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Lekce ve škole 

750 let Frýdku-Místku 
Podnětem k oslavám 750. výročí vzniku města je písemná zmínka o předchůdci 
Místku, trhové osadě Friedeberku, v testamentu biskupa Bruna ze Schauenbur-
ku, který pochází z 29. 11. 1267. Ve své současné podobě je Frýdek-Místek město 
mladé, jak dobou svého vzniku, tak i průměrným věkem obyvatel. Od šedesátých 
let minulého století probíhala v blízkém okolí města hlubinná těžba černého 
uhlí na velkodolech Paskov a Staříč a město samé prošlo dalekosáhlou pře-
stavbou. S městem také spojila svoje osudy také řada výtvarníků, hudebníků a 
literátů. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Znáte frýdecké a místecké ulice? 
Podoba Frýdku-Místku se za posledních sto let změnila k nepoznání. Zmizely 
křivolaké romantické uličky, místo procesí poutníků se řítí nekonečné spous-
ty aut, malé krámky, obchůdky a stánky nahradily supermarkety a hypermar-
kety. Také lidé dnes žijí úplně jinak, než žili před sto lety. Výukový list 
přiblíží proměny názvů ulic v našem městě. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Svědkové dávných časů  
– dřevěné kostely a lidové stavby 
Požár v noci na 2. 8. 2017 nás připravil o vzácný dřevěný kostel Božího těla 
v Gutech. Jak bude probíhat obnova kostela v Gutech, jak se znovu stavěl 
kostel v Ostravě–Hrabové, kaple a zvoničky Trojanovicích, poslední roubené 
stodoly ve Staříči a další. V krajině je rozeseto množství lidových staveb, 
sezónních i trvalých, obytných a hospodářských. Staré roubené chalupy vypo-



vídají o sociálním postavení někdejšího vlastníka, zcela jiné možnosti měl 
při tvorbě svého obydlí fojt a sedlák, jiné pasekář v horách nebo chalupník.  
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Významné objevy 20. století 
Vynálezy a objevy, které změnily svět, např. synchronní motor (1902), elek-
trický psací stroj (1901), ofsetový tisk (1904), první rozhlasové vysílání na 
světě (1906), žárovka s wolframovým vláknem (1908), radar (1931), suché kopíro-
vání – základ xeroxu (1937), fotovoltaický solární článek (1954), pravidelné 
letecké spojení mezi Evropou a USA (1954), první satelit Země (1957), laserová 
technika (1958), barevná televize PAL (1961), první počítačová síť ARPAnet – 
předchůdce internetu (1969), první odeslaný e-mail (1976), první počítač IBM-
PC (1981), první on-line komerční připojení na internet (1993) a další. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Zlatý pták a jiné příběhy 
Regionální pohádky, jejich sběratelé a vypravěči, pohádkové motivy v tvorbě 
regionálních výtvarníků. Doplněno ukázkami pohádkových knížek a ilustrací. 
Přineseme do školy i dříve populární sešity „Pírka ptáka ohniváka“. Žáci si 
zkusí sami vymyslet nějakou pohádku a ostatním ji povyprávět. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá 
Výukový program přiblíží různé druhy domácích pomocníků, pomocí kterých si 
lidé dříve usnadňovali domácí práce (valchy, pračky, staré sporáky, trouby, 
žehličky, mandly, šicí stroje apod.). Žáci si zasoutěží při určování neznámých 
předmětů – některé drobné pomocníky přineseme do školy. Výukový list. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Ejhle světlo! 
Výukový program doplněný malou putovní výstavkou mapuje vývoj různých 
způsobů osvětlování a druhů svítidel – od louče, olejového kahánku a svíček 
k petrolejovým a plynovým lampám, žárovkovým svítidlům, lampám a lustrům, 
pouličnímu osvětlení a současným moderním zdrojům světla. Pět minut ekologie 



– jak máme správně svítit, abychom nepoškozovali svůj zrak a také jak je 
možno ušetřit při svícení drahou elektrickou energii. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

První světová válka 
Blíží se sté výročí od ukončení tzv. Velké války. Vzpomínky na 1. světovou 
válku očima pamětníků, muži na frontě, jak se žilo ve Frýdku a v Místku ve 
válečných letech, československé legie zničily na Sibiři bolševický odpor, 
26. 10. 1918 prof. T. G. Masaryk vyhlásil ve Filadelfii nezávislost českoslo-
venského národa, vznik ČSR bez krveprolití, bojový počátek nové republiky ad. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Beskydské pověsti 
Za dávných časů před očima prostých lidí, kteří žili v Beskydech i Pobes-
kydí, defilovaly desítky druhů různých místních strašidel, tehdy ještě za 
nocí po obloze létali ohniví draci, na mezích hořelo zlato zakletých pokladů 
a zbojníci zcela svobodně chodili po horách. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Ptáci na krmítku 
Ptáci vnášejí do pošmourných zimních dní radost a oživení. Kromě sýkorek 
přilétají brhlíci, hýli, zvonci, stehlíci, vrabci, strakapoudi… Pod krmítkem 
najdeme červenky a pěnkavy. Občas nám do krmítka přiletí i vzácný host ze 
severu. Pokud zimující ptáky přikrmujete, pomůžete jim ve zdraví přežít zimu. 
Oni se vám na oplátku předvedou v celé své kráse pěkně zblízka – za oknem 
je spatříte tak, jak byste je v lese, třebas s dalekohledem, těžko hledali. Po 
našem programu určitě poznáte 20-30 druhů běžných ptáků a budete si vědět 
rady, jak jim v těžkém zimním období pomáhat. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Voda ve Frýdku-Místku  
Teče voda, teče i ve Frýdku-Místku. Možná ani netušíte, že kromě dvou řek 
jsou zde další potoky, potůčky, tovární a mlýnské náhony, vodní nádrže a 
rybníky a dokonce státem chráněný Novodvorský močál. Některých si ani ne-



povšimnete, řada z nich je dnes v městě zatrubněna. Jaký význam má voda 
v krajině pro život ve městě. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Beskydské přehrady a nádrže 
Jak se lidé naučili zadržovat vodu v krajině, kam zmizely místecké rybníky, 
jak je možné, že ještě před sto lety bylo v oblasti Beskyd více jak 50 malých 
vodních nádrží. Přehradní nádrže Šance, Morávka, Žermanice, Těrlicko, Olešná, 
malé vodní nádrže Maxův klaus, Fridrichův klaus, Lučovec, Blato, Panská ná-
drž, Velký klaus, Černý klaus a další. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Moravskoslezské Beskydy 
Jak Beskydy ke svému názvu přišly, Beskydy na starých mapách, pásemné 
utváření tohoto pohoří, významné beskydské vrcholy, 44 let CHKO Beskydy, 
výskyt chráněných rostlin a živočichů, jak vypadal život beskydských osad-
níků v minulosti, beskydská turistika a další.  
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Kočka – domácí tygr 
Na každém kroku potkáváme kočky domácí – elegantní šelmy, které nezapřou 
duši divokého tygra. Obyčejné přítulné Míci, s láskou chované a krmené, a 
také bezpočet toulavých zdivočelých koček, které vskrytu žijí v naší blízkos-
ti. Frýdek-Místek nemá žádný útulek pro dočasné umístění zatoulaných, lidmi 
opuštěných a hendikepovaných zvířat. Též o kočičí seniory již nikdo nejeví 
zájem. Jak bychom se měli starat o naše mazlíčky, aby se nikdy neocitli na 
ulici.  
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Pověsti z Frýdku a Místku 
Jak tyto příběhy vznikaly, jak se liší jednotlivé formy lidové prózy, o li-
dových vypravěčích z našeho kraje, ukázky dialektu. Vybrat si můžete ze 178 
příběhů z Frýdku-Místku a jeho blízkého okolí.  
 



• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Co vše roste a žije v lese  
Jak vznikne les, lesní porosty v Beskydech a jejich historie, druhová 
skladba a funkce. Poznáte jednotlivé druhy stromů, jejich listy a plody? Ja-
cí živočichové žijí v lese a kde je můžeme spatřit, význam lesa pro člověka, 
jak se máme v lese chovat. Doprovodná projekce, vzorky dřevin a keřů. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Ekologie pro každý den 
Začněme se chovat ekologicky – naše planeta není na jedno použití! Ekologic-
ké myšlení je zadarmo – hlavním nepřítelem přírody je líný, konzumně uva-
žující člověk. Co všechno jsou lidé schopni vysypat do lesa, jak nakoupit, 
abychom museli vyhodit co nejméně, co se stane se starým autem, kam jde pří-
spěvek na ekologickou likvidaci starých domácích spotřebičů, naučte se třídit 
odpad.  
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Jak se žije v Evropské unii 
Ve 28 členských státech Evropské unie žije 7,3% světové populace, 507,7 milio-
nů obyvatel. Výukový program přiblíží cestu na jednání Evropského parla-
mentu, evropské instituce, členské země, jejich obyvatele, české europoslance ad. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 5. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 
 

Mile bývalo u dědečka a babičky na Vánoce 
Významné svátky a obyčeje v období od sv. Ondřeje do sv. Tří králů. Jak se 
lidé dříve chystali na Vánoce, zimní dětské hry a zábavy, co nesmělo chybět 
v tradičním betlému, jak se zdobily první stromečky v našem kraji, vánoční 
nadílka před sto lety, vánoční pranostiky a vinšování, koledy našich předků. 
 

• Od 20. listopadu do 20. prosince 2017 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 



Krajina Beskyd – obrazy výtvarníků 
Na začátku roku 2018 si 13. ledna připomeneme 130 let od narození frýdlant-
ského rodáka, malíře a grafika Ferdiše Duši. V rámci výukového programu se 
žáci seznámí s životními osudy a s tvorbou tohoto výjimečného malíře a gra-
fika, který byl členem řady výtvarných a kulturních spolků a také 
s tvorbou dalších významných výtvarníků z našeho regionu, Bedřichem Holáč-
kem, Janem Václavem Sládkem, Janem Hrnčárkem, Eliškou Servátkovou, Josefem 
Masopustem, Vilémem Kamenickým, Otto Fuskem a dalšími.  
 

• Leden až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 
 
 

ycházky pro školy 

Pojďte s námi prozkoumat jarní přírodu! 
Přímo v terénu, na okraji Frýdku, budeme objevovat jednotlivé složky lesního 
ekosystému. Prohlédneme si stromy, které zde rostou, a určíme si je podle lis-
tů, kůry, případně plodů a pupenů. Také se podíváme, jaké byliny lze v jarní 
přírodě nalézt. Popovídáme si, jak funguje takový les, jaké živočichy v něm 
můžeme najít, co žije na stromech a ve stromech. Budeme hledat hmyzí obyva-
tele lesa a s trochou štěstí uvidíme i nějaká větší zvířata. Sraz je ve Frýd-
ku u laviček na Zátiší. Nezapomeňte si vhodnou obuv!  
 

• Frýdecký les 
• Květen 2018 
• Délka vycházky: cca 180 min. (dle domluvy, počasí, apod. Minimálně však 120 min.) 
• Pro 2.-7. třídu ZŠ 
• RNDr. M. Roháčová, Ph.D. (558 628 001 kl. 42), Mgr. K. Janová (kl. 43), Ing. P. Juřáková (kl. 41) 

 

Pojďte s námi po Frýdku, Pojďte s námi po Místku 
Významné objekty a jejich pozorování z různých stanovišť, základní znalosti 
o městě, orientace v zastavěném území, hlavní ulice, konfrontace starší a 
současné podoby města prostřednictvím dobových fotografií, čtení z plánu a 
mapy. Poloha města v krajině, členění povrchu města, vodní toky, komunikace. 
Minulost a přítomnost, prohlídka nejvýznamnějších památek. Za odměnu straši-
delné pověsti, které se vážou ke konkrétním místům. Připraveno k 750. výročí 
první písemné zprávy o našem městě. 
 

• Září až červen 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)  



tručný přehled muzejních lekcí  

Lekce v muzeu 
 

750 let Frýdku-Místku • Od 30. června do 8. září 2017 • Mgr. Jaromír Polášek  

V jedné stopě aneb od draissiny k bicyklu • Od 18. září do 25. října 2017 • Mgr. Polášek 

Heroldovi učedníci umění erbovního • Říjen 2017, květen až červen 2018 • Mgr. Weissbrod  

Antonín Kroča • Od 2. října do 10. listopadu 2017 • Mgr. Marek Weissbrod  

Dějiny umění• Od října do června • Mgr. Marek Weissbrod  

Románský sloh    Klasicismus a Empír 

Gotika     Romantismus a historismus 

Renesance     Secese 

Baroko     Moderní architektura 

Habsburkové na Frýdku • Od listopadu do června • Mgr. Marek Weissbrod  

Než vypukne vánoční hodování • Od 11. prosince 2017 do 19. ledna 2018 • Mgr. J. Polášek  

Pod mlynářovou čapkou • Od ledna do června 2018 • Mgr. Marek Weissbrod  

Život a opravy frýdeckého zámku • Od ledna do června 2018 • Mgr. Marek Weissbrod  

Ačkoli je zima, my máme teplo… • Od 26. února do 28. března 2018 • Mgr. J. Polášek  

 

Lekce ve škole 
 

750 let Frýdku-Místku • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Znáte frýdecké a místecké ulice? • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Svědkové dávných časů – dřev. kostely a lid. stavby • Září až červen • Mgr. J. Polášek  

Významné objevy 20. století • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Zlatý pták a jiné příběhy • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Ejhle světlo! • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

První světová válka • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek 

Beskydské pověsti • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Ptáci na krmítku • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Voda ve Frýdku-Místku • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  



Beskydské přehrady a nádrže • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Moravskoslezské Beskydy • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Kočka – domácí tygr • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Pověsti z Frýdku a Místku • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Co vše roste a žije v lese • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Ekologie pro každý den • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Jak se žije v Evropské unii • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

Mile bývalo u dědečka a babičky na Vánoce • Od 20. list. do 20. pros. 2017 • Mgr. Polášek  

Krajina Beskyd – obrazy výtvarníků • Leden až červen • Mgr. Jaromír Polášek  

 

Vycházky pro školy 
 

Pojďte s námi prozkoumat jarní přírodu! • Květen 2018 • RNDr. M. Roháčová, Ph.D. 

Mgr. K. Janová, Ing. P. Juřáková  

Pojďte s námi po Frýdku, Pojďte s námi po Místku • Září až červen • Mgr. J. Polášek  

 
 

 
 
 
 
 
 

Kontakty 
 

Mgr. Jaromír Polášek - 603 505 727 - jaromir.polasek@muzeumbeskyd.com 

Mgr. Bc. Marek Weissbrod - 603 767 002 - marek.weissbrod@muzeumbeskyd.com 

RNDr. Magda Roháčová, Ph.D. - 731 158 295 - magdalena.rohacova@muzeumbeskyd.com 

Mgr. Kateřina Janová - 558 628 001, kl. 43 - katerina.janova@muzeumbeskyd.com 

Ing. Petra Juřáková - 558 630 453 - petra.jurakova@muzeumbeskyd.com 

 

  Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace 

  Hluboká 66, 738 01  Frýdek-Místek 

  Telefon: 558 628 001, 558 630 051 

  E-mail: info@muzeumbeskyd.com 

  www.muzeumbeskyd.com  



Výstavy bez lekcí 

Živé houby v muzeu (7. 9.–12. 9. 2017) 
 

Živé houby z Beskyd a Podbeskydí budou opět po roce k vidění ve výstavní 
síni Frýdeckého zámku. Pouze týden potrvá výstava, během které si návštěvní-
ci budou moci zblízka prohlédnout a porovnat nejrůznější druhy jedlých, ne-
jedlých i jedovatých hub. Živé exponáty, nasbírané předchozí dny v Besky-
dech a Podbeskydí, budou doplněny fotografiemi od předních regionálních 
mykologů.  
 
Výstava bude výjimečně otevřena také v pondělí 11. 9. 2017 od 9 do 16 hodin, 
její součástí bude mykologická poradna.  

 

ZZZzima (23. 11. 2017–18. 2. 2018)  
 

Výstava nám přiblíží přírodu v zimním období. Jakým způsobem překonávají 
nepříznivé podmínky živočichové i rostliny? Víte, jak přezimuje taková sed-
mikráska nebo papratka? V jaké podobě zimu přečká motýl nebo kam se ukryje 
skokan? Která zvířata mají zimní spánek, která se přestěhují do teplých kra-
jin a co dělají pro přežití ti ostatní? Je období vegetačního klidu k něčemu 
dobré? Na podobné otázky najdete odpovědi na této výstavě. 
 
Pozor, pozor! Máte „básnické střevo“? Potom budeme rádi, když složíte nějakou 
básničku o zimě či zimní přírodě a pošlete nám ji do 15. 10. 2017 na e-mail 
BarvyBeskyd@muzeumbeskyd.com. Básničky vystavíme, aby si je mohli přečíst 
všichni návštěvníci výstavy. 

 

Betlémy (14. 12. 2017-2. 2. 2018) 
 

Výstava představí tradiční betlémy našeho regionu, od historických exponátů 
po díla současných tvůrců. Nebude chybět ani frýdecký Langův betlém. 

 

Masožravé rostliny (jaro 2018) 
 

Masožravé rostliny jsou raritou v rostlinné říši tím, že převrací vztah 
v potravním řetězci rostlina-živočich. Masožravky dokážou hmyz nejen lapit, 
ale svými orgány jej i strávit. Výstava představí rostliny z celého světa, 
prostřednictvím textových a obrazových panelů i živých rostlin. K vidění 
budou špirlice, heliamphory, láčkovky, rosnolisty, rosnatky, australské trpas-
ličí rosnatky, tučnice a mucholapky. 
  



ontakty 

Mgr. Jaromír Polášek  
603 505 727 
558 628 001, kl. 33  
jaromir.polasek@muzeumbeskyd.com 
 
 

Mgr. Bc. Marek Weissbrod 
603 767 002 
558 628 001, kl. 51 
marek.weissbrod@muzeumbeskyd.com 
 
 

RNDr. Magdaléna Roháčová, Ph.D. 
731 158 295 
558 628 001, kl. 43 
magdalena.rohacova@muzeumbeskyd.com 
 
 

Mgr. Kateřina Janová  
558 628 001, kl. 43 
katerina.janova@muzeumbeskyd.com 
 
   

Ing. Petra Juřáková 
558 630 453 
558 628 001, kl. 41 
petra.jurakova@muzeumbeskyd.com   Pdf verze této nabídky lekcí zde: 
 
 
 
 

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 
příspěvková organizace 
Hluboká 66, 738 01  Frýdek-Místek 
Telefon: 558 628 001, 558 630 051 
E-mail: info@muzeumbeskyd.com 
www.muzeumbeskyd.com  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nabídku lekcí připravili: Jaromír Polášek, Marek Weissbrod a pracovnice ÚPV. 
Fotografie: sbírková fotografie 2. nádvoří kolem roku 1900, 

současná fotografie nádvoří roku 2017 (M. Weissbrod) 
a letecké foto ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek. 

 

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o. 
Úsek marketingu, programu a vnějších vztahů, srpen 2017. 


