Informace
Novinky
Nabídka našich lekcí začíná letní výstavou o kočárcích. Žádané lekce Heroldových učedníků, Dějin umění a Života na frýdeckém zámku, doplňuje Kolem dokola na kole o cyklistickém fenoménu. Nová je výtvarná lekce Barevný svět umění a lekce Adventní vánoční bytosti, které představí tajuplné postavy předvánoční doby. Fanoušky pohlednic potěší Vánoční pozdrav z časů
pradědečka a prababičky. Nabídku prohlídek zámku doplní Zámkem se správcem Evženem. Regionální pohádky představí Svět pohádek a přírodovědná lekce Společenský život hmyzu nabídne pohled do hmyzí říše. Výtvarnému umění se věnuje lekce Jaroslav Homolka a hosté a lekce
v Zámeckém okruhu Zámecké portrétování. Poznáme Kouzelný svět kalendářů a popřejeme si
Veselé Velikonoce. Příští rok mají výročí vzniku hasiči v našem městě, což připomene lekce Hasiči na Frýdecko-Místecku. Židovské muzeum v Praze nám zapůjčí výstavu Barokní synagogy. Výstava s lekcí Habsburkové na Frýdku nás seznámí s posledními šlechtickými držiteli zámku.
V lekcích do škol najdeme novinku Sto let republiky. Tradiční už jsou lekce Jak se žije v EU,
Exodus pod Davidovou hvězdou, Znáte frýdecké a místecké ulice?, stejně jako Hrady a zámky
na Frýdecko-Místecku, Domácí pomocníci nebo Veselé Vánoce přeje Ježíšek. Uměním regionu
se zabývá Výtvarný Frýdek-Místek, aktuální je také Voda ve Frýdku-Místku, Teče voda, teče…
a Ekologie pro každý den. Nechybí pověsti. Nově se za přírodou podíváme při vycházce kolem
řeky Morávky, také nechybí procházka po Frýdku a Místku a výtvarným Frýdkem a Místkem.

Příchod na lekci
Při příchodu na lekci uhraďte cenu lekce na pokladně frýdeckého zámku. Pokud je lekce v zámecké expozici či výstavě, lektor Vás bude na pokladně čekat. 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
zámecké 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 (od ledna 2019 15 Kč) za žáka
Lekce ve škole
10 Kč (od ledna 2019 20 Kč) za žáka
Vycházka (do dvou hodin)
10 Kč (od ledna 2019 15 Kč) za žáka
Vycházka (přes dvě hodiny)
15 Kč (od ledna 2019 20 Kč) za žáka
Pedagogický doprovod má vstup zdarma.

Další informace
Studijní knihovna na 1. nádvoří zámku je po dobu rekonstrukce uzavřena – aktuální informace
budou průběžně na webu muzea. Termín dokončení revitalizace zámku a otevření expozice Beskydy – příroda a lidé bude oznámen na webu muzea. Tam jsou i přednášky pro veřejnost a seniory a další. Informace o lekcích také na stránce: www.muzeumbeskyd.com/lekce-pro-skoly/.

Lekce v muzeu
Kočárky aneb kdo se nevozil, jako by nebyl
Přijďte se s žáky podívat na končící výstavu, doplněnou výukovým programem. Princezka,
kukaň, osmipérák, také americký kočárek, sklápěcí vozík kočárek, vozík tažený zvířetem –
od 2. poloviny 19. století byly v těchto vynálezech převáženy velmi malé děti, aby mohly
být od narození více na zdravém vzduchu a to ve své přirozené poloze. Výstavu doplňují
dětské hračky, panenky a dobové fotografie.
• Ve výstavních síních
• Od 3. do 21. září 2018
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ
• 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 si navrhnout a nakreslit erb. Něco málo také o státní symbolice.
Znaky majitelů frýdeckého panství a erbovní pověsti. Nezapomeňte se trochu tepleji obléknout, dílna herolda je ukryta v chladném podzemí prastarého frýdeckého zámku.
• V zámeckém sklepení
• 10. září až 12. října 2018, 1. až 30. dubna 2019
• Délka lekce: 90 minut
• Pro 1. a 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 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
• V muzejní učebně, možno i do školy
• Od října do června

Klasicismus a empír
Romantismus a historismus
Secese
Moderní architektura

• Délka lekcí: 45-60 minut
• Pro 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
• Říjen 2018 až duben 2019
• Délka lekce: 60 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Kolem dokola na kole
Bicykl, velocipéd, jízdní kolo, je jednostopé vozidlo poháněné silou lidských svalů. Na našem území bylo několik desítek výrobců jízdních kol, 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 jízdních kol, představíme i některá unikátní jízdní kola, např. Griffon
z Tour de France 1939, Avion Cycles z letiště Praha-Kbely, kola Baťa, Zbrojovka, Ogar,
první závodničku Favorit z roku 1954, dětské kolo Pionýr a další.
• V přednáškovém sále v Zeleném domě
• Od 31. října do 30. listopadu 2018
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Adventní a vánoční bytosti
Na škubačkách se dříve v adventním čase scházeli lidé a práci si zpestřovali hrami, příběhy
a písničkami. Také se ale objevovaly maskované bytosti, které nejednou malým dětem
naháněly čirou hrůzu! Nejenom čert s Mikulášem, zde chodívaly Matičky, jinde Barborky,
Lucie, Ambrož, ale i děsivá štědrovečerní Perechta… Třemi králi vánoční svátky končily.
Poznáme tyto tradiční bytosti a za některé se i přestrojíme…
• Muzejní učebna
• Od 6. listopadu do 19. prosince 2018
• Délka lekce: 45-60 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Barevný svět umění
Lektorský program je připraven k interaktivní výstavě Barevný svět, připravenou Muzeem
regionu Valašska ve Valašském Meziříčí. Lekce nahlíží na barvu očima fyzika, přírodovědce i umělce. Z čeho se barvy vyrábí a na co všechno se dají využít? Jak zachází s barvami
malíř, jak barvíř a jak se mění pod rukama keramikovi? Jak je možné, že si tiskař vystačí
jen se třemi barvami? A proč nebývá v reklamách na počítače hnědá barva? Dětem přiblížíme uměleckou, psychologickou a řemeslnou roli barvy v životě člověka a nabídneme
možnost vyzkoušet si poučky z učebnic prakticky. Tomu pomůžou jak interaktivní hříčky
a aplikace, tak originální umělecká díla, autentické sbírkové předměty i živé rostliny.
• Ve výstavních síních
• Od 12. do 23. listopadu 2018
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod, Mgr. Kamila Valoušková (558 628 001, kl. 51)

Vánoční pozdrav z časů pradědečka a prababičky
Jenom na pár dnů pro Vás vystavíme unikátní nejstarší vánoční a novoroční pozdravy z let
1890-1925, na kterých uvidíte Mikuláše, čerty, Ježíška, andělíčky, vánoční stromky, dárky,
radující se děti a dospělé, vánoční obyčeje, koledy a další. Doplníme vánočním stromem
s historickými ozdobami, betlémem, historickou nadílkou a určitě ochutnáme tradiční
brutvaňok a bryju. Zazpíváme si místní koledy. Doplněno výukovým listem k vánočním
obyčejům.
• V přednáškovém sále v Zeleném domě
• Od 11. do 21. prosince 2018
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Zámkem se správcem Evženem
Přeneseme se do doby před první světovou válkou a zámecký správce Evžen Helm nás
provede frýdeckým zámkem jeho excellence Fridricha Habsburského a ukáže, jak to v té
době na zámku vypadalo, co se na zámku zmodernizovalo a přidá snad i nějaké ty drby
o arcivévodovi a jeho slavném císařském habsburském rodu. Neopomene ani nastínit
starší historii zámku.
• Zámecký okruh
• Leden až červen 2019
• Délka lekce: 60 minut
• Pro 1. stupeň ZŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Svět pohádek
Regionální pohádky a pověsti a jejich sběratelé a vypravěči. Pohádkové motivy v tvorbě
regionálních autorů, literátů a výtvarníků. Doplněno studijní výstavou pohádkových knížek, sborníků pověstí a ilustracemi. Žáci si zkusí sami vymyslet nějakou pohádku a ostatním ji povyprávějí.
• V přednáškovém sále v Zeleném domě
• Od 9. ledna do 8. února 2019
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Společenský život hmyzu
Program bude probíhat ve výstavě, kterou připravili známí entomologové Klára a Pavel
Bezděčkovi z Muzea Vysočiny v Jihlavě. Výstava představuje úžasný svět miniaturních,
avšak o to zajímavějších tvorů. Na výstavě kromě fotografií a makrofotografií také uvidíte
modely mraveniště a termitiště, nebo skutečné hmyzí domečky. K vidění bude i několik
druhů exotického hmyzu v insektáriích, jako například strašilka ďábelská nebo šváb velkokřídlý. Dozvíte se, co se děje během roku ve včelím úle a kromě historických včelích úlů
a povídání o životě včelího společenstva se seznámíte i s dalšími zajímavostmi a tajemstvími, kterými je tento hmyz opředen. Pro školy bude k dispozici mnoho interaktivních
prvků a zajímavých her.
• Ve výstavních síních
• Od 21. ledna do 15. února 2019
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Jaroslav Homolka a hosté
Jaroslav Homolka, rodák z Příbrami, již několik desetiletí žije a působí ve Frýdku-Místku
a bezesporu patří k výrazným osobnostem výtvarného Pobeskydí. K blížícím se osmdesátinám malíře, grafika a ilustrátora Muzeum Beskyd připravuje soubornou výstavu, na které budou zastoupeni také jeho kamarádi a kolegové výtvarníci, se kterými dlouhá léta učil
na SOU ve Frýdku-Místku. Výstava žákům přiblíží tvorbu tohoto výborného výtvarníka se
svébytným a lehce ironickým pohledem na svět. Vystaveny budou motivy z Jižních Čech,
Šumavy, Podkrkonoší i z oblíbených Palkovických hůrek, ale také ilustrace a grafické listy.
• Ve výstavních síních
• Od 4. února do 1. března 2019
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. (od 4. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Zámecké portrétování
Portrét patří k nejoblíbenějším žánrům výtvarného umění vůbec. Představíme si základní
pravidla a postupy při zhotovování portrétu, nahlédneme do historie portrétu, jak k němu
přistupovali umělci v různých uměleckých obdobích. Uvidíme též kopie slavných obrazů,
které si nechávali zámečtí páni malovat. Lekce bude probíhat v Zámecké expozici, kde
budeme studovat přímo originální historické portréty a tak jako dříve umělečtí tovaryši
zkusíme i my kresbu portrétu podle modelu nebo historické předlohy.
• Zámecký okruh
• Od 11. února do 29. března 2019
• Délka lekce: 120 minut
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

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. Společná prohlídka historických, regionálních i současných kalendářů bude doplněna promítáním a také besedou. Doplněno výukovým listem. Zkusíme si vytvořit vlastní
kalendář.
• V muzejní učebně
• Od 11. února do 15. března 2019
• 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. Vystavíme také ukázky různých druhů pomlázek,
voskařské práce, malované perníky a malovaná vajíčka. Výukový list, žáci si vyzkouší nazdobit velikonoční palmu.
• V přednáškovém sále v Zeleném domě
• Od 25. března do 17. dubna 2019
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Hasiči na Frýdecko-Místecku
Výstava přibližuje historii i současnost dobrovolných i profesionálních hasičských záchranných sborů – ve Frýdku byl hasičský sbor založen již v roce 1872 v Místku o dva roky
později. V roce 2019 slavíme 50 let od vzniku Veřejného požárního útvaru ve FrýdkuMístku, dnešní Hasičské stanice územního odboru Frýdek-Místek (C – 2 – AS). Ve FrýdkuMístku se také nachází Odborné učiliště požární ochrany Frýdek-Místek, které slouží jako
středisko pro vzdělávání a výcvik profesionálních hasičů.
• Výstavní síně frýdeckého zámku
• Od 29. března do 31. května 2019
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Barokní synagogy
Výstava, připravená Židovským muzeem Praha, poprvé podrobněji mapuje skupinu dosud
málo známých architektonických památek českých zemí – židovských synagog, které plnily funkci center náboženského a společenského života i vzdělávání. Představeny jsou právě nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy ze 17. a 18. století. Výstavu doplňuje množství autentických předmětů, používaných při bohoslužbách.
• Výstavní síně frýdeckého zámku
• Od 5. dubna do 24. května 2019
• 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)

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. Lekce ve stejnojmenné výstavě přiblíží slavné majitele, mezi
které patřila krátce i dcera Marie Terezie Marie Kristina, ale i arcivévoda Albrecht Habsurský a jeho synovec Friedrich, kteří to dotáhli na nejvyšší velitele rakousko-uherské armády. Oba prováděli na zámku řadu úprav a prakticky mu vtiskli nynější podobu, kterou si
přiblížíme na historických i současných záběrech. Také uvidíme zachovalé exponáty
z jejich časů.
• Ve výstavních síních
• Od 4. do 27. června 2019
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. (od 4. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51)

Lekce ve škole
Sto let republiky – 1918-2018
Významné události ve Frýdku-Místku v letech 1918-2018, např. provolání vzniku republiky na Albrechtově náměstí, návštěvy prezidentů ve Frýdku-Místku, okupace města – boj
o Čajánkova kasárna, demolice synagogy, události roku 1968 a další. Doplněno dataprojekcí a ukázkami autentických předmětů.
• 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 milionů obyvatel. Výukový program přiblíží Evropský parlament, evropské instituce, členské země, jejich
obyvatele, problém migrace a další.
• Září až červen
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. (od 4. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Exodus pod Davidovou hvězdou
Neznámé skutečnosti z historie židovského osídlení na Frýdecko-Místecku, židovské firmy
a živnosti, tragické osudy Židů v období holocaustu, dochované i zmizelé židovské památky ve Frýdku-Místku a další. Soudobé projevy antisemitismu. Doplněno data projekcí,
ukázky autentických předmětů.
• 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)

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)

Hrady a zámky na Frýdecko-Místecku
Na okrese Frýdek-Místek je historicky doloženo 74 šlechtických sídel – drobných středověkých opevnění, hrádků, tvrzí, hradů a zámků. Jak vznikl hukvaldský hrad, Štandl a Friedeberk – Lipina, na pohraničním hrádku na Bílé, zámky v Paksově a Staré Vsi nad Ondřejnicí, Hrádky ve Frýdlantu nad Ostravicí, jablunkovské šance a další. Doplněno video a data
projekcí, 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)

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)

Veselé Vánoce přeje Ježíšek
Oslavu Vánoc si dnes nedovedeme představit bez ozdobeného a nasvíceného stromečku
a hromady dárků. 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. Doplněno promítáním a výukovým listem, do
školy přivezeme také řadu historických předmětů.
• Září až červen
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Výtvarný Frýdek-Místek, výtvarné Pobeskydí
Plastiky Pilnost a Spořivost raškovického rodáka Františka Skotnici na nás shlížejí s fasády
někdejší místecké radnice, bývalou záložnu zdobí plastiky Franty Úprky, na sídlišti Riviéra
chátrá výtvarný objekt Miroslava Rybičky, ve výškovém domě u někdejšího Krymu žil krajinář Bedřich Holáček, proč dnes nikdo nekupuje obrazy uznávané Elišky Servátkové, zapomenutý Karel Siřinek maloval frýdeckou synagogu… V rámci výukového programu se
žáci seznámí i s tvorbou dalších významných výtvarníků z našeho regionu, např. Ferdišem
Dušou, Janem Václavem Sládkem, Janem Hrnčárkem, Josefem Masopustem, Vilémem
Kamenickým, Otto Fuskem, Josefem Langem a dalšími.
• 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)

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 nepovšimnete, 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)

Teče voda, teče...
Příběhy beskydských potůčků, potoků, říček a řek. Jak lidé dříve využívali energii tekoucí
vody ke splavování dřeva, pohonu mlýnů, pil a hamrů. Dochované vodní technické památky v našem regionu. Peřeje a meandry na vodních tocích, ochrana před velkými vodami – ochranné hráze, malé a velké beskydské vodní nádrže, jak se bráníme znečištění
vodních toků.
• 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, 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)

Ekologie pro každý den
Začněme se chovat ekologicky – naše planeta není na jedno použití! Ekologické myšlení je
zadarmo – hlavním nepřítelem přírody je líný, konzumně uvažující člověk. Co všechno
jsou lidé schopni vysypat do lesa, jak nakoupit, abychom museli vyhodit co nejméně, co
se stane se starým autem, kam jde příspěvek 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)

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)

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.
• 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)

Kočičí domov
Obyčejná přítulná Míca, s láskou chovaná a krmená, která se dříve rozvalovala na něčí
sedačce, může skončit na ulici mezi toulavými a zdivočelými kočkami, které v skrytu žijí
v naší blízkosti. Jak vytvořit kočkám skutečný kočičí domov. Koťátko v paneláku a na zahrádce, malí kočičí akrobati, ulovená myš – dárek ve vaší posteli, kam s poraněnou kočkou, návod na chov kočky, charta na ochranu práv zvířat a další. Doplněno video a data
projekcí.
• Září až červen
• Délka lekce: 45 minut
• Pro 1. stupeň ZŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

Vycházky pro školy
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.
• Září až červen (za příznivého počasí)
• 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)

Podzimní vycházka kolem řeky
Přírodovědná exkurze kolem řeky Morávky a Ostravice. Projdeme se po levém břehu řeky
Morávky, dojdeme na soutok s Ostravicí a skončíme u nově opraveného splavu U Žida.
Představíme si chráněné území Profil Morávky, povíme si o významu řek a vody obecně.
Seznámíme se s jejich faunou a stromy rostoucími na březích. Dozvíme se něco o štěrkových náplavech, rybích přechodech, přirozených a regulovaných říčních korytech a podobně.
• Sraz: pěší most přes řeku Morávku ve Frýdku (viz mapka)
• Říjen 2018
• Délka lekce: 90-120 minut
• Délka trasy: 1,5 km
• Pro 1. (od 2. třídy) a 2. stupeň ZŠ
• Ing. Petra Juřáková, Mgr. Kateřina Janová (558 628 001, kl. 41, 43)

Výtvarný Frýdek, Výtvarný Místek
Veřejnému prostoru ve Frýdku-Místku je věnována čím dál tím větší pozornost, najdeme
v něm řadu zajímavých historických památek a uměleckých děl, včetně novodobých realizací. Pokusíme se Vás s některými seznámit (např. plastiky Františka Juráně, Viléma Kocycha, stavby Oskara Neumanna a Adolfa Barona a další).
• Duben až červen 2019
• Délka lekce: 45 minut (Může proběhnout i v odpoledních hodinách)
• Pro 1. (od 5. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33)

StruČný pŘehled muzejních lekcí
Lekce v muzeu
Kočárky aneb kdo se nevozil, jako by nebyl • Od 3. do 21. září 2018 • Mgr. Jaromír Polášek
Heroldovi učedníci umění erbovního • 10. září až 12. října 2018, 1. až 30. dubna 2019 • M.Weissbrod
Dějiny umění • Od října do června • Mgr. Marek Weissbrod
Románský sloh
Gotika

Klasicismus a Empír
Romantismus a historismus

Renesance

Secese

Baroko

Moderní architektura

Život a opravy frýdeckého zámku • Říjen 2018 až duben 2019 • Mgr. Marek Weissbrod
Kolem dokola na kole • Od 31. října do 30. listopadu 2018 • Mgr. Jaromír Polášek
Adventní a vánoční bytosti • Od 6. listopadu do 19. prosince 2018 • Mgr. Marek Weissbrod
Barevný svět umění • Od 12. do 23. listopadu 2018 • Mgr. M. Weissbrod, Mgr. Kamila Valoušková
Vánoční pozdrav z časů pradědečka a prababičky • Od 11. do 21. prosince 2018 • Mgr. J. Polášek
Zámkem se správcem Evženem • Leden až červen 2019 • Mgr. Marek Weissbrod
Svět pohádek • Od 9. ledna do 8. února 2019 • Mgr. Jaromír Polášek
Společenský život hmyzu • Od 21. ledna do 15. února 2019 • Mgr. Jaromír Polášek
Jaroslav Homolka a hosté • Od 4. února do 1. března 2019 • Mgr. Jaromír Polášek
Zámecké portrétování • Od 11. února do 29. března 2019 • Mgr. Marek Weissbrod
Kouzelný svět kalendářů • Od 11. února do 15. března 2019 • Mgr. Jaromír Polášek
Veselé Velikonoce • Od 25. března do 17. dubna 2019 • Mgr. Jaromír Polášek
Hasiči na Frýdecko-Místecku • Od 29. března do 31. května 2019 • Mgr. Jaromír Polášek
Barokní synagogy • Od 5. dubna do 24. května 2019 • Mgr. Jaromír Polášek
Habsburkové na Frýdku • Od 4. do 27. června 2019 • Mgr. Marek Weissbrod

Lekce ve škole
Sto let republiky – 1918-2018 • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Jak se žije v Evropské unii • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Exodus pod Davidovou hvězdou • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Znáte frýdecké a místecké ulice? • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Hrady a zámky na Frýdecko-Místecku • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek

Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Veselé Vánoce přeje Ježíšek • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Výtvarný Frýdek-Místek, výtvarné Pobeskydí • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Voda ve Frýdku-Místku • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Teče voda, teče... • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Moravskoslezské Beskydy • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Ekologie pro každý den • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Zlatý pták a jiné příběhy • 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
Kočičí domov • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek

Vycházky pro školy
Pojďte s námi po Frýdku, Pojďte s námi po Místku • Září až červen • Mgr. Jaromír Polášek
Podzimní vycházka kolem řeky • Říjen 2018 • Ing. Petra Juřáková, Mgr. Kateřina Janová
Výtvarný Frýdek, Výtvarný Místek • Duben až červen 2019 • 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
Mgr. Kateřina Janová - 558 628 001, kl. 43 - katerina.janova@muzeumbeskyd.com
Ing. Petra Juřáková - 558 628 001, kl. 41 - 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
Výstava fotografií 56. ročníku Českobudějovického mapového okruhu
(27. 9.-28. 10. 2018)
Výstava fotografií fotosoutěže českých a slovenských fotoklubů, tzv. „Českobudějovického mapového okruhu“. Jedná se o fotosoutěž, které se v letošním roce zúčastnilo 13
amatérských fotoklubů z celé České a Slovenské republiky. Vernisáž 27. září 2018 v 17.00
hodin na frýdeckém zámku. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 29. září 2018 za přítomností autorů.

Z Frýdku do celého světa. Příběhy rodu Landsbergerů (22. 11. 2018-13. 1. 2019)
Členové rodiny Landsbergerů zasáhli v mnoha ohledech do dějin města, a to jak po stránce architektonické (např. výstavba nových budov), tak třeba kulturní či společenské. Osud
pak mnohé z nich pod různými záminkami zavál do různých koutů světa. Výstava ve spolupráci s FF OU v Ostravě u příležitosti 50. výročí od skonu významného historika starověku a asyriologa Benno Landsbergera (1890–1968).

Černobyl 30 let poté (33 let) (28. 2.-24. 3. 2019)
Výbuch 4. bloku jaderné elektrárny Černobyl, ke kterému došlo v noci 26. dubna roku
1986 v 1 hodinu a 23 minut tamního času, se do historie natrvalo zapsal jako největší katastrofa jaderné energetiky. Multimediální výstava Zóna událost po třiceti třech letech
připomněla. Vrátila návštěvníky nejen do minulosti, ale ve fotografiích Luďka Ovesného a
souboru skladeb Elišky Cílkové ukázala také současnou podobu Černobylu a zejména přilehlé oblasti Pripjať – města duchů v těsné blízkosti elektrárny, které bylo svými 47 500
obyvateli ze dne na den opuštěno.

Lenka Kovalová (22. 3.-19. 5. 2019)
Výstava výtvarnice Lenky Kovalové, členky výtvarné skupiny In Signum, představuje průřez její tvorbou u příležitosti jejího životního jubilea.

Loutky (14. 6.-15. 9. 2019)
Výstava představí fond loutek Muzea Beskyd prostřednictvím diorámat podle jednotlivých her a pohádek, které tento fond obsahuje. Třetí místnost bude interaktivní, zejména
pro dětského návštěvníka.

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

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

Ing. Petra Juřáková
558 628 001, kl. 41
petra.jurakova@muzeumbeskyd.com
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E-mail: info@muzeumbeskyd.com
www.muzeumbeskyd.com

OrientaČní foto

Nabídku lekcí připravili: Jaromír Polášek, Marek Weissbrod, Kateřina Janová a Petra Juřáková.
Fotografie: štuková výzdoba místností Zámeckého okruhu, 2018 (M. Weissbrod)
a letecké foto ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek.
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