Informace
Novinky
Pro letošní nabídku jsme připravili přírodovědné lekce Jak semena putují krajinou a Mechorosty neznámé? Po třech letech se opět na zámku objeví řezbáři na
svém Řezbářském trienále. K výročí Karla IV. připravujeme lekci Zakladatel Karel
IV. Vánocům je věnováno několik lekcí – schopnosti tvorby z ovoce a přírodnin
rozvine lekce Vánoční vrkoče a zahrádky, Skleněná krása Vánoc zase přiblíží
křehkost ozdob z perliček a skla. Do škol nabízíme Veselé Vánoce přeje Ježíšek.
Historii (ne)všedních věcí se věnují lekce Co se skrývá v muzeu? o zákulisí muzejní práce a lekce Spoutaný obraz a zvuk. Výtvarnému umění jsou zasvěceny
lekce Karel Lepík – dívky v krajině snů a Pohádkový svět Vlasty Švejdové. Zážitek
cestování v čase do doby královského herolda nabídne lekce Heroldovi učedníci
umění erbovního. Literaturu regionu zase přibližuje lekce Literáti Pobeskydí – Literární klub Petra Bezruče. Na léto nabízíme rozšířený výklad k výstavě 750 let
Frýdku-Místku. Také letos nabízíme také lekce Dějin umění, pověsti různých regionů a nechybí ani několik vycházek, ze kterých jsou výjimečné vycházky na Židovský hřbitov ve Frýdku a Pojďte s námi prozkoumat jarní přírodu.

Příchod na lekci
Při příchodu na lekci na pokladně frýdeckého zámku uhraďte cenu lekce. Pokud je
lekce v zámecké či muzejní expozici, lektor si Vás na pokladně vyzvedne. Na lekci
v muzejní učebně je nutno sejít parkem k budově ředitelství muzea. Viz Orientační foto. Vstupy do muzejní učebny a výstavních síní (stejně tak i WC) jsou bezbariérové. Do muzejních expozic 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 našeho zámku sídlí odborná, regionálně zaměřená studijní knihovna.
Informace o lekcích také na stránce: www.muzeumbeskyd.com/lekce-pro-skoly/.
Na webu najdete i nabídku vzdělávacích programů pro veřejnost a seniory.

Lekce v muzeu
Jak semena putují krajinou
Cestování a pohyb si většinou spojujeme s člověkem nebo s živočichy. Prostřednictvím
semen však dokážou putovat i rostliny. V pouštních, arktických a vysokohorských oblastech využívají semena k pohybu hlavně vzdušné proudy. Veliké vzdálenosti, často i několik set kilometrů, urazí semínka prostřednictvím vodních toků. Dalšími přepravci semen mohou být různí živočichové, například savci, ptáci nebo hmyz. Správa Krkonošského národního parku na toto téma připravila atraktivní výstavu, kterou doplňujeme
výukovým programem, různými kvízy a soutěžemi.
• V muzejních výstavních síních
• Od 9. září do 4. listopadu 2016
• 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)

Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá
Studijní výstava, doplněná výukovým programem přiblíží různé druhy domácích pomocníků, pomocí kterých si lidé dříve usnadňovali domácí práce. Některé pomůcky a
strojky si mohou žáci i vyzkoušet a zasoutěží si při určování neznámých předmětů. Např.
můžete vyzkoušet praní v ruční pračce, pražení žitovky, žehlení litinovou žehličkou i
různé historické pomocníky na výchovu dětí.
• V přednáškovém sále v Zeleném domě
• Od 26. září do 11. listopadu 2016
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Zakladatel Karel IV.
K letos připomínanému výročí narození Karla IV. se připojujeme lekcí, která si všímá zakladatelských aktivit panovníka hlavně v oblasti architektury a umění. Připomeneme si
různé slavné stavby, jejichž vznik Karel inicioval, s těsnou návazností na další umělecká
odvětví. Typově je zakladatelské dílo Karlovo velmi rozmanité a široké. Přiblížíme si palác a katedrálu na Pražském hradě, kamenný most, univerzitu, kláštery i kostely, celé
Nové město Pražské, ale i hrady Karlovy po celé Římské říši – neopomeneme ani jeho
slavný Karlštejn. Pracovní list.
• V muzejní učebně
• Říjen 2016 a leden až červen 2017
• Délka lekce: 50 minut
• Pro 1. od (3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Řezbářské trienále
Muzeum pravidelně pořádá Beskydské trienále řezbářů, kde své práce představují řezbáři z Frýdku-Místku a okolí. Komentovaná prohlídka 9. ročníku výstavy nabídne i setkání se řezbářem, se kterým povykládáme o jeho tvorbě a podíváme se tak na řezbářské
řemeslo pěkně zblízka.
• Ve výstavních síních
• Od 3. do 6. října 2016
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Dějiny umění
Umění provází člověka odnepaměti a potkáváme ho v naší zemi na každém kroku
v podobě kulturních památek – zámků, kostelů, domů, obrazů, soch nebo třeba parků.
Cyklus lekcí o dějinách umění v našich zemích nám zábavnou formou představí umělecké slohy 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
Gotika
Renesance
Baroko

Klasicismus a empír
Romantismus a historismus
Secese
Moderní architektura

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

Vánoční vrkoče a zahrádky
Uvidíme a vyzkoušíme, jak naši předkové zdobívali o Vánocích své domovy pomocí dekorací a postaviček ze sušeného ovoce, zimostrázu a barevných pentlí. Přiblížíme si
prostou, přirozenou, ale přitom působivou krásu vrkoče, polazu, ježků a světů, zahrádky,
fíkové panenky a čertů ze švestek. Na tvůrčí dílničku, která je součástí lekce, je nutno
přinést s sebou různé sušené ovoce a větší jablko či housku jako základ dekorace. Výborné by byly také větvičky zimostrázu.
• V muzejní učebně
• Listopad až prosinec 2016
• Délka lekce: 60 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Skleněná krása Vánoc – vánoční ozdoby
První vánoční ozdoby ze začátku 20. století byly velmi jednoduché, postupně se jejich
výroba zdokonalila natolik, že se staly samostatným výrobním artiklem. V současné době existují v České republice tři největší výrobní družstva zabývající se výrobou foukaných vánočních ozdob. Jsou to Irisa Vsetín, v. d., Slezská tvorba Opava, v. d. a Vánoční
ozdoby DUV – Dvůr Králové nad Labem, v. d. Z malých firem např. Lyra Decor, s. r. o. Nový Jičín a Pavel Svačina z Ostravy–Hošťálkovic. Jedinou firmou, která se u nás od 20. let
20. století nepřetržitě zabývá tradiční výrobou korálkových ozdob a má významné postavení na zahraničním trhu, je firma Rautis, a. s. z Poniklé u Jilemnice. Do dnešního dne
existuje odhadem na 10 000 druhů a variant perličkových ozdob a dalších 10 000 kusů
různého dekoru na foukaných baňkách. Výukový program přiblíží historii i současnost
výroby skleněných vánočních ozdob v ČR a některé ozdoby si žáci sami zkusí vyrobit.
• V muzejních výstavních síních
• Od 28. listopadu 2016 do 2. února 2017
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Co se skrývá v muzeu?
Lekce probíhající ve výstavě Poklady a kuriozity z depozitářů, která nás seznámí s tím,
jak vlastně muzeum funguje. Jak se nějaký předmět stane muzejní sbírkou a čím je pro
společnost vlastně významný, zjistíme, co se pak s ním děje dále. Co dělají konzervátoři,
jak pracuje archeolog, co to je depozitář… Nahlédneme do zákulisí muzejní práce a uvidíme řadu zajímavých, nikdy předtím nevystavených exponátů. Některé muzejní činnosti si i zkusíme.
• Ve výstavních síních
• Leden až únor 2017
• Délka lekce: 50 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Život a opravy frýdeckého zámku
Lekce nás během procházky po Zámeckém okruhu frýdeckého zámku seznámí s jeho
téměř 700 let dlouhým vývojem i tím, jak se na tomto sídle žilo. Během staletí zámek
mnohokrát prošel přestavbami a opravami – tak jako nyní. A co teprve požáry? Při prohlídce navštívíme také ledovnu v zámeckém parku. Lekci je také možné podle zájmu
zaměřit na umělecké slohy či historické stavební konstrukce.
• Zámecký okruh
• Leden až červen 2017
• Délka lekce: 60 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Spoutaný obraz a zvuk, aneb zítra bude kino
Studijní výstava přiblíží řadu historických přístrojů a pomůcek, které se v minulosti používaly při záznamu a reprodukci obrazu a zvuku – některé z nich si žáci budou moci vyzkoušet. Např. krystalka, historické radiopřijímače, kotoučové magnetofony, co se ukrývá uvnitř magnetofonu, mixážní pult, jak hraje šelaková deska, je kompaktní disk opravdu věčný, filmová kamera a projektor, nejstarší analogová televize, apod. V průběhu
programu se žáci pomyslně přenesou do starého kina, ve kterém se budou promítat
ukázky historických dokumentů z Frýdku-Místku nebo osmdesát let staré reklamy
z místních kin, vyzkouší si tvorbu reklam.
• V přednáškovém sále v Zeleném domě
• Od 13. března do 28. dubna 2017
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Karel Lepík – dívky v krajině snů
Doc. Karel Lepík, akademický malíř, rodák z Metylovic mnoho let žije a tvoří ve FrýdkuMístku. V prosinci roku 2015 oslavil již své 75. narozeniny. Dlouholetý vysokoškolský
učitel kresby a malby na Ostravské univerzitě, sám studoval na pražské Akademii u proslulého figuralisty profesora Karla Součka a také u bytostného krajináře, malíře a grafika
Doc. Jiřího Johna. Lepíkovy obrazy jsou skutečným svátkem pro oko (kultivovaná a sugestivní barevnost a harmonicky vyvážená kompozice), musíme k nim přistupovat jako k
lyrické básni nebo k malé hudební skladbě. Výukový program přiblíží tvorbu tohoto poněkud opomíjeného a ignorovaného výtvarníka, známého vitalitou a osobitým pohledem na svět kolem nás.
• Ve výstavních síních
• Od 17. března do 14. dubna 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)

Heroldovi učedníci umění erbovního
Staneme se učedníky přímo v pracovně královského herolda 17. století, který nás zasvětí do pravidel tvorby městských i šlechtických erbů. Účastníci zakusí na vlastní kůži atmosféru starých dob a pokusí se si navrhnout vlastní erb s erbovní pověstí. Něco málo o
státní symbolice. Znaky majitelů frýdeckého panství. Erbovní pověsti. Nezapomeňte se
trochu tepleji obléknout, pracovna herolda je ukryta v chladném podzemí prastarého
frýdeckého zámku.
• V zámeckém sklepení
• Od dubna do června 2017
• Délka lekce: 90 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Pohádkový svět Vlasty Švejdové
Lekce nás provede tvorbou brněnské výtvarnice a ilustrátorky Vlasty Švejdové, která je
určena dětem. Vlasta Švejdová ilustrovala desítky knih pro děti, řadu učebnic, dvě knížky i napsala. Spolupracovala také s filmem a televizí, zde třeba na pohádce O bojácném
Floriánkovi. Bohatá je i její volná tvorba, která rovněž ukazuje její hlavní zájem o člověka a jeho sny a příběhy. My se z její bohaté tvorby zaměříme především na ilustrace pohádek, říkadel a hádanek.
• Ve výstavních síních
• Od května do 16. června 2017
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. stupeň ZŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Mechorosty neznámé?
Interaktivní výstava Mechorosty – latimérie mezi rostlinami nás seznámí s opomíjeným
mikrosvětem mechorostů zábavnou a hravou formou. Pro děti i dospělé jsou připraveny
kvízy, sami si mohou vyzkoušet, jak mechorosty přijímají živiny či kolik vody jsou
schopny zadržet. Výstavu povyšují umělecké makrofotografie i mikrofotografie mechorostů od Štěpána Kovala, originální druhohorní zkameněliny mechorostů a nechybí ani
živé mechorosty.
• Ve výstavních síních
• Od 8. května do 16. června 2017
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Literáti Pobeskydí – Literární klub Petra Bezruče
Výstava a doprovodný výukový program přiblíží žijící členy Literárního klubu Petra Bezruče, např. Emila Adamce, PhDr. Josefa Bartoně, JUDr. Václava Cichoně, Augustina Drabinu, Ing. Jiřího Figuru, Františka Martina Gistingera, Emu Trpěnou – Emílii Kozubíkovou,
Ing. Ivanu Návratovou, Ing. Vítězslava Orama, Dajanu Zápalkovou a Olgu Tlučkovou. Pokračovat budeme v Zeleném domě, kde se žáci seznámí s ukázkami tvorby dalších regionálních autorů, např. Josef Bilana-Šinovského, Toniho Tilla, Fritze Bichterleho, Vítězslava Závady, Terezie Závodné, Mgr. Miloslav Olivy, Mgr. Jiřího Stáhalíka, Jasny Karasové,
Mgr. Jaromír Šlosara, Olgy Szymanské, Milana Švihálka a Ing. Stanislava Sohra.
• Ve výstavních síních
• Od 12. května do 2. června 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)

750 let Frýdku-Místku
Záměrem rozsáhlé výstavy je přiblížit proměny města od jeho založení do aktuální přítomnosti. Podnětem k oslavám 750. výročí vzniku města je písemná zmínka o před-

chůdci 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. Na výstavu můžete přijít také v době prázdnin a na začátku příštího školního roku 2017/2018. Zahájení výstavy proběhne 29. 6. 2017 v 17.00 hod. v dolních
výstavních síních frýdeckého zámku. Rozšířený výklad objednávejte u autora výstavy
Mgr. Poláška.
• Ve výstavních síních
• Od 30. června do 10. 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)

Lekce ve škole
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)

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? Jací 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)

Moravskoslezské Beskydy
Jak Beskydy ke svému názvu přišly, Beskydy na starých mapách, pásemné utváření tohoto pohoří, významné beskydské vrcholy, 42. let CHKO Beskydy, výskyt chráněných

rostlin a živočichů, jak vypadal život beskydských osadníků 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)

Beskydské vrcholy
Vydáme se pomyslně na některé hory a kopce Moravskoslezských Beskyd – na Velký
Javorník, Radhošť, Tanečnici, Kněhyni, Lysou horu, Smrk, Ondřejník, Bílý Kříž, Stolovou,
Prašivou, Ropici, Javorový vrch nebo na další. Každý z beskydských vrcholů je něčím pozoruhodný – přírodovědně, historicky nebo na něm stojí zajímavá stavba, je hojně nebo
málo navštěvován turisty.
• Září až červen
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Katzenheim – kočičí domov
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 blízkosti. Frýdek-Místek nemá žádný
útulek pro dočasné umístění zatoulaných, lidmi opuštěných a hendikepovaných zvířat.
Také 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)

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)

Kouzelný svět kalendářů
Přirozenými časovými intervaly se řídí život většiny živočichů a rostlin na Zemi. Člověk
si na rozdíl od živočichů plynutí času uvědomuje. V dobách, kdy se lidé naučili počítat,
začali čas také měřit a postupně vytvořili první kalendáře. Znáte rčení „Kalendář – starý
lhář?“ A co termíny sluneční den, lunární měsíc a tropický rok? Pojďme se přenést do
kouzelného světa starých i nových kalendářů, které poskytují zajímavou výpověď o době, ve které vznikly. Beseda bude doplněna společnou prohlídkou historických, regionálních i současných kalendářů, promítáním a výukovým listem.
• Září až červen
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Veselé Vánoce přeje Ježíšek
Mnoho zvyků a obyčejů spjatých s obdobím Vánoc vymizelo. V současnosti nám tento
tajemný čas evokují především dva velmi podstatné atributy: vánoční stromek a dárky.
Vánoce v minulosti vypadaly zcela jinak než jak vypadají dnes. Také dárky se v běžných
domácnostech dávaly jenom skromné a většinou praktické. Pojďme si přiblížit vánoční
čas v dobách minulých. Dárky nosí Ježíšek nebo je chystají rodiče? Máte představu, jak
vypadá Ježíšek? A jaké dárky si dávali naši předkové? Doplněno malou studijní výstavkou a výukovým listem, na závěr žáci napíšou dopis Ježíškovi a zazvoní na Ježíška.
• Od 14. listopadu do 21. prosince 2016
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Veselé Velikonoce
Velikonoce a lidové zvyky, tentokráte v tvorbě významných českých malířů a ilustrátorů
(Mikoláš Aleš, Josef Lada, Alena Ladová, Marie Fišerová-Kvěchová, Vilém Wünsche, Ladislav Dryák a další). Zazní také napínavé příběhy ze starých časů – velkopáteční pověsti o
pokladech, příběhy o Moraně a další. Do školy také přivezeme ukázky různých druhů
pomlázek, voskařské práce, malované perníky a malovaná vajíčka.
• Od 20. března do 14. dubna 2017
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Svět pohádek a pověstí
Regionální pohádky a pověsti a jejich sběratelé a vypravěči. Pohádkové motivy v tvorbě
regionálních autorů, literátů a výtvarníků. Doplněno studijní výstavkou pohádkových
knížek, sborníků pověstí a ilustracemi. Žáci si zkusí sami vymyslet nějakou pohádku a
ostatním ji povyprávějí.

• 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 lidových vypravěčích z našeho kraje, ukázky dialektu. Vybrat si můžete ze 178 příběhů z Frýdku-Místku a
jeho blízkého okolí. Objednejte si do školy vypravěče a autora několika knih a publikací
na toto téma.
• 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 pověsti
Za dávných časů před očima prostých lidí, kteří žili v Beskydech i Pobeskydí, 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)

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. Připravujeme 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)

Šlechtická sídla
Na Frýdecko-Místecku a Novojičínsku je historicky doloženo kolem 130 šlechtických
sídel – středověkých hrádků, tvrzí, hradů a zámků. Některé z nich, např. Hukvaldy, Starý
Jičín, Šostýn a Štramberk přetrvaly až do dnešních časů. Vybraná šlechtická sídla přiblíží
výukový program – jak se tyto hrady a tvrze stavěly, jak probíhalo jejich obléhání, život

na šlechtických sídlech i v jejich podhradí. Doplněno data projekcí a ukázkami archeologických nálezů.
• 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)

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 Schauenburku, který pochází
z 29. 11. 1267. V letech 1402-1581 byl Místek spolu s okolními osadami připojen k
Frýdecku, které tehdy patřilo těšínským Piastovcům. Později byl Místek součástí hukvaldského panství, dominia olomouckého biskupství. 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 přestavbou. 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 spousty aut, malé krámky,
obchůdky a stánky nahradily supermarkety a hypermarkety. 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)

Náš domov – krajina našeho domova
Orientace v místní krajině, historie a současnost obcí na Frýdecko-Místecku. Nejvýznamnější sídla, důležité objekty, památky, kulturní a přírodní zajímavosti. Žáci si budou
moci prohlédnout ukázky starých map, archeologické nálezy, vzorky přírodnin z různých
míst regionu, apod.
• Září až červen
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ
• 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 milionů obyvatel. Výukový program přiblíží cestu na jednání Evropského parlamentu, evropské instituce, členské země, jejich obyvatele, české europoslance a další.
• 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)

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, Styria,
Hillman, Herbert & Cooper, Augustin Vondřich, Stadion, Praga, Tudor – pozdější Favorit,
Es-Ka a další. Ročně se u nás vyrobilo až 100 000 jízdních kol. V rámci programu se žáci
zábavnou formou seznámí s vývojem velocipédů až k dnešním typům jízdních kol, představíme i historické koloběžky. Doplněno výukovým listem a malou výstavkou.
• 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)

Historické motocykly
Motorizace je fenoménem doby – každý odrostlejší kluk touží po jízdě na rychlém a silném motocyklu. Nad starými motorkami se dnešní žáci spíše ušklíbají. Přitom
v minulosti Československo patřilo mezi přední výrobce motocyklů na světě. V rámci
programu se žáci podívají, jaké motocykly se u nás i jinde v minulosti vyráběly, dozví se
řadu zajímavostí z jejich provozu, pomyslně se přenesou na některé srazy majitelů motocyklů. Do školy také přivezeme modely některých motocyklů.
• Září až červen
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Dědeček veterán
V rámci programu se žáci podívají, s jakými auty se u nás dříve jezdilo a také jak se taková auta vyráběla, nahlédnou pod kapotu, uvidí také nadšence, kteří takovými auty
dodnes jezdí. Např. jak vypadal Záporožec, Wartburg, proč se automobilu Volga říkalo
carevna, za volantem starého Fiatu, jak dopadne havárie Trabantu, proč byla dříve auta
mnohem hezčí. Do školy přivezeme modely automobilů případně i další zajímavosti,
mimo zimní období můžeme přijet i veteránem k Vaší škole.
• Září až červen
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Vycházky
Židovský hřbitov ve Frýdku
Mimořádná komentovaná prohlídka židovského hřbitova na ulici Slezské ve Frýdku je
určena učitelům, žákům a studentům, na kterou mohou přijít i další zájemci. Prohlídku
připravuje Muzeum Beskyd Frýdek-Místek ve spolupráci s Židovskou obcí Ostrava,
Církví adventistů sedmého dne a Statutárním městem Frýdek-Místek. Na tuto prohlídku
je vstup volný, maximální délka jednotlivé prohlídky je 45 minut, vstup je hlavní branou
z ulice Slezská (30 m od zastávky MHD „U Gustlíčka“ – linky 2, 3, 6, 13, 16). Tato akce se
koná u příležitosti 77. výročí (21. 9. 1939) schválení nacistického plánu na vysídlení Židů z území připojených k Německé říši a zahájení první deportace evropských Židů (7.
10. 1939) z Moravské Ostravy, Frýdku a Místku do tábora v Nisku nad Sanem. Komentovaná prohlídka přiblíží jeden z nejlépe dochovaných židovských hřbitovů
v Moravskoslezském kraji. Tato akce má také symbolicky připomenout 486 obětí židovské národnosti z Frýdecko-Místecka v období nacistického holocaustu.
• Středa 21. září 2016 v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hod.
• 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)

Putování za Davidovou hvězdou
Naši zmizelí židovští sousedé opustili Frýdek a Místek již před více jak sedmdesáti lety a
jen málokdo z nich přežil holocaust. Pomyslně půjdeme hledat kameny zmizelých… Vycházka pro školy po stopách zmizelé židovské komunity ve Frýdku-Místku – kde stávala
synagoga, bývalá židovská škola, židovské továrny, obchody a živnosti.
• Celoročně mimo zimní období
• 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)

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 strašidelné pověsti, které se vážou ke konkrétním
místům. Připraveno k 750. výročí první písemné zprávy o našem městě.
• Od září do června
• 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)

Zmizelý duch frýdeckých obchodů a živností
Vycházka přiblíží historii vybraných stojících i zbořených objektů, např. bývalý obchodní
dům Baťa, Kafkova cukrárna, frýdecký pivovar – Lidová jídelna, kavárna Habsburg, tiskárna Orel, potraviny Ptáček, obchodní dům Hückel – Ripka – Škuta a další. Začátek vycházky na Zámeckém náměstí ve Frýdku.
• Od září do června mimo zimní období
• 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)

Naše stromy
Vycházka do Zámeckého parku, parku Jižní svahy a Komenského sadů přiblíží naše běžné listnaté a jehličnaté dřeviny a jejich stanoviště, habitus, listy, plody, kůra, hospodářské využití a další zajímavosti. Zároveň si žáci prohlédnou ukázky vzorků dřeva, požerky
škůdců a v mobilních nádobách několikaleté stromky – javor mléč, klen a babyka, buk,
dub, habr, jilm, jasan, lípa, jedle, smrk, borovice, modřín, tis, jeřáb, dřezovec a další.
• Od května do června 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)

Pojďte s námi prozkoumat jarní přírodu!
I na okraji města lze objevit zajímavou přírodu. Přesvědčíte se o tom při procházce Frýdeckým lesem – prohlédneme a určíme si stromy, které zde rostou, naučíme se poznávat byliny, které v jarním lese nalezneme, popovídáme si, jak funguje takový les a představíme si živočichy, kteří v něm žijí. Sraz je ve Frýdku u laviček na Zátiší.
• Frýdecký les
• Duben 2017
• Délka vycházky: cca 180 min.
• Pro 2.-7. třídu ZŠ
• RNDr. M. Roháčová, Ph.D. (558 628 001 kl. 42), Mgr. K. Janová (558 628 001 kl. 43), Ing. P.
Juřáková (558 630 453, 558 628 001, kl. 41)

Stručný přehled muzejních lekcí
Lekce v muzeu
Jak semena putují krajinou • Od 9. září do 4. listopadu 2016 • Mgr. Jaromír Polášek
Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá • Od 26. září do 11. listopadu 2016• Mgr. J. Polášek
Zakladatel Karel IV. • Říjen 2016 a leden až červen 2017 • Mgr. Marek Weissbrod
Řezbářské trienále • Od 3. do 6. října 2016 • 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

Vánoční vrkoče a zahrádky • Listopad až prosinec 2016 • Mgr. Marek Weissbrod
Skleněná krása Vánoc – vánoční ozdoby • Od 28. listopadu 2016 do 2. února 2017 • Mgr. J. Polášek
Co se skrývá v muzeu? • Leden až únor 2017 • Mgr. Marek Weissbrod
Život a opravy frýdeckého zámku • Leden-červen 2017 • Mgr. Marek Weissbrod
Spoutaný obraz a zvuk, aneb zítra bude kino • Od 13. března do 28. dubna 2017 • Mgr. J. Polášek
Karel Lepík – dívky v krajině snů • Od 17. března do 14. dubna 2017 • Mgr. J. Polášek
Heroldovi učedníci umění erbovního • Od dubna do června 2017 • Mgr. Marek Weissbrod
Pohádkový svět Vlasty Švejdové • Od května do 16. června 2017 • Mgr. Marek Weissbrod
Mechorosty neznámé? • Od 8. května do 16. června 2017 • Mgr. Marek Weissbrod
Literáti Pobeskydí - Literární klub Petra Bezruče • Od 12. května do 2. června 2017 • Mgr. J. Polášek
750 let Frýdku-Místku • Od 30. června do 10. září 2017 • Mgr. Jaromír Polášek

Vycházky
Židovský hřbitov ve Frýdku • 21. září 2016 v 9.00, 10.00, 11.00, 12.00 a 13.00 hod.• Mgr. J. Polášek
Putování za Davidovou hvězdou • Celoročně mimo zimní období • Mgr. Jaromír Polášek
Pojďte s námi po Frýdku, Pojďte s námi po Místku • Od září do června • Mgr. Jaromír Polášek
Zmizelý duch frýdeckých obchodů a živností • Od září do června mimo zimu • Mgr. J. Polášek
Naše stromy • Od května do června 2017 • Mgr. Jaromír Polášek
Pojďte s námi prozkoumat jarní přírodu! • Duben 2017 • RNDr. M. Roháčová, Ph.D., Mgr. K. Janová,
Ing. P. Juřáková

Lekce ve škole
Ptáci na krmítku • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Co vše roste a žije v lese • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Moravskoslezské Beskydy • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Beskydské vrcholy • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Katzenheim – kočičí domov • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Ejhle světlo! • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Kouzelný svět kalendářů • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Veselé Vánoce přeje Ježíšek • Od 14. listopadu do 21. prosince 2016 • Mgr. J. Polášek
Veselé Velikonoce • Od 20. března do 14. dubna 2017 • Mgr. Jaromír Polášek
Svět pohádek a pověstí • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Pověsti z Frýdku a Místku • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Beskydské pověsti • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Šlechtická sídla • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
750 let Frýdku-Místku • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Znáte frýdecké a místecké ulice? • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Náš domov – krajina našeho domova • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Jak se žije v Evropské unii • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Od draissiny k bicyklu • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Historické motocykly • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Dědeček veterán • Září až červen • Mgr. Jaromír 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 (11. 9.–16. 9. 2016)
Živé houby z Beskyd a Podbeskydí budou opět po roce k vidění ve výstavní síni Frýdeckého zámku. Opět jen jeden týden potrvá výstava, během které si návštěvníci budou
moci zblízka prohlédnout a porovnat nejrůznější druhy jedlých, nejedlých i jedovatých
hub. Živé exponáty, nasbírané předchozí dny v Beskydech a Podbeskydí, budou doplněny fotografiemi od předních regionálních mykologů.

Školní obrázky (29. 9.-20. 11. 2016)
Představíme jednu z nejrozšířenějších učebních pomůcek. Školní obrázky zdobí třídy již
více než 150 let. V českých zemích je začal v letech 1856 – 1865 vydávat Karel Slavoj
Amerling. Jejich masová produkce přichází v 80. letech 19,. století, vrcholí v období První republiky, velmi významnou roli hrály i v budovatelské éře 50. let 20. století a svou
oblibu ve školách si uchovaly dodnes. Na výstavě budou k zhlédnutí např. nejstarší obrázky ze sbírky Muzea Beskyd, ale nejeden návštěvník bude moci zavzpomínat na svá
školní léta i nad obrázky z dob nedávno minulých.

Hmyz a jiná havěť zblízka (3. 11. 2016-jaro 2017)
Fotíte rádi? Podařilo se Vám zachytit například motýla se sosáčkem zabořeném v květu
nebo vystavujícího svá křídla, mravence spěchajícího do mraveniště, včelku dovádějící
v pylu nebo pavouka číhajícího na svou kořist? Až do konce září můžete zasílat své fotoúlovky hmyzu a podobné havěti. Vybrané fotografie budou vystaveny v arkádové chodbě u expozice Beskydy – příroda a lidé a autor vítězného snímku získá hodnotnou cenu.
Více informací o soutěži na www.muzeumbeskyd.com.

Památníčky – milé vzpomínky… (12. 1.-19. 2. 2017)
Drobné knížečky s rukopisnými vzkazy, verši nebo obrázky zachycují vzpomínky na dětská přátelství, na školní léta, na dobu vojenské služby. Jedná se výstavu ze sbírek MB
doplněnou památníčky ze soukromí z konce 19. století do 70. let 20. století. Většina dřívějších majitelů je anonymní, ale jsou mezi nimi památníčky známých regionálních
osobností (MUDr. A. Přecechtěl, A. Matula, A. Gojová).

Konfliktní druhy (7. 3.-26. 3. 2017)
Nová výstava Českého nadačního fondu pro vydru se zabývá tzv. konfliktními druhy zvířat – tj. druhy, které se dostávají do střetu se zájmy člověka.

Kontakty
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
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Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 558 628 001, 558 630 051
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Orientační foto

Nabídku lekcí připravili: Jaromír Polášek, Marek Weissbrod a pracovnice ÚPV.
Fotografie: barokní krov věže frýdeckého zámku (M. Weissbrod) a letecké foto
ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek.

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Úsek marketingu, programu a vnějších vztahů, srpen 2016.

