
  
  



Informace 
 

Novinky 
Mezi nové lekce tentokráte patří Živé houby v muzeu, vedené mykologem ve stejno-
jmenné přírodovědné výstavě. Z lekcí, které přibližují řemesla, letos nabízíme Šmodr-
chání, které přede, splétá i uzluje, a truhlařiny se dotkneme také v Malovaném nábytku. 
Technice telefonní se věnuje lekce Haló, haló a plynutí času připomene lekce Kouzelný 
svět kalendářů. Archeologická lekce do školy Kde bydlely venuše? a lekce Zámkem se 
správcem Evženem nás přenesou do minulosti. Přírodě se věnuje lekce Motýli nebo 
lekce Ostravice, Morávka a jejich přítoky. Stále na webu muzea nabízíme virtuální vý-
stavu Řemesla starého Frýdku, Místku a okolí a virtuální lekci Přehled dějin umění. 
Tento Přehled dějin je vhodný úvod, který může předcházet „živým“ lekcím o dějinách 
umění. Dějiny umění letos tematicky doplňují lekce Národní divadlo a Staré sochy Frýd-
ku-Místku. Novinkou je také lekce Svět pohádek. Úsek přírodovědný pro vás připravuje 
speciální nabídku přírodovědných lekcí a vycházek, kterou vám v brzké době zašleme 
zvlášť. Učitelkám a učitelům nabízíme možnost individuální bezplatné exkurze s lekto-
rem expozicí Beskydy – příroda a lidé, která představí potenciál expozice pro využití ve 
výuce. Muzeum Beskyd si vyhrazuje právo na změnu programu. Těšíme se na vás! 
 

Organizace lekcí 
Objednání lekcí je možné telefonicky, e-mailem či osobně, vždy u lektora, který je u 
lekce uvedený. Je lépe objednávat co nejdříve (klidně na celý školní rok dopředu), roste 
tak šance, že bude vámi požadovaný termín volný. Při příchodu na lekci uhraďte cenu 
lekce na pokladně frýdeckého zámku. V případě zpoždění prosím informujte lektora. Po-
kud je lekce v zámecké či muzejní expozici nebo ve výstavních síních, lektor Vás bude na 
pokladně čekat. Na lekci v muzejní učebně či přednáškovém sále Zeleného domu je 
nutno po zaplacení lekce sejít k budově ředitelství muzea. Viz Orientační foto vzadu. Ex-
pozice v zámku i učebna mají k dispozici šatny. Vstupy do nové expozice Beskydy – pří-
roda a lidé, do muzejní učebny a výstavních síní (stejně tak i WC) jsou bezbariérové, je 
vhodné dát info předem. 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     25 Kč za žáka 
Lekce ve škole     30 Kč za žáka 
Vycházka (do dvou hodin)    25 Kč za žáka 
Vycházka (přes dvě hodiny)   30 Kč za žáka 
Pedagogický doprovod (2 osoby na skupinu) má vstup zdarma. 
 

Další informace 
Studijní knihovna na 1. nádvoří zámku je čtenářům prezenčně otevřena. Aktuální infor-
mace jsou na webu muzea, kde jsou i přednášky pro veřejnost a seniory a další. Podrob-
nosti o lekcích také na stránce: www.muzeumbeskyd.com/sluzby/lekce-pro-skoly/.  



Lekce v muzeu 
 

Proměny Frýdku-Místku 

Frýdek-Místek se za posledních 150 let proměnil k nepoznání, zmizela většina historické 
zástavby, kterou nahradila panelová sídliště, a dříve poklidné ulice a zákoutí dnes proti-
nají rušné víceproudé komunikace. Výstava přibližuje různé momenty, např. jak probí-
hala přestavba Frýdku a Místku, trhy a obchodování v minulosti, kdy začaly jezdit první 
autobusy, radniční budovy, obyvatele města a jejich počet, významné osobnosti a další. 
Doplněno další prezentací v učebně v expozici. 

• V expozici Beskydy – příroda a lidé  
• Od 5. do 16. září 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Živé houby v muzeu 

Živé exponáty jedlých, nejedlých i jedovatých druhů hub si budou moci účastníci opět 
zblízka prohlédnout během týdenní výstavy Živé houby v muzeu. Houby nasbírané před-
chozí dny v Beskydech a Podbeskydí bude představovat při komentovaných prohlídkách 
mykolog Ing. Jiří Lederer. Vzhledem ke krátkému trvání výstavy z čerstvých hub jsou 
k dispozici pouze termíny ve středu 7. září 2022 a v pondělí 12. září 2022.  

• Ve výstavních síních 
• Středa 7. září 2022 v 9.00, 10.00, 11.00 a 13.00 hodin a pondělí 12. září v 9.00, 10.00, 11.00, 
13.00, 14.00 a 15.00 hodin  
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (603 767 002) 

 

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 přitažlivou formou představí umělecké slohy v nejrozmanitější po-
době. Seznámíme se s největšími umělci doby a přiblížíme i dobové myšlení, módu a ži-
votní styl. Součástí jsou pracovní listy. Na webu je virtuální úvodní Přehled dějin umění. 

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

• V muzejní učebně či v areálu zámku, možno i do školy 
• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekcí: 45-60 minut 
• Pro 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (603 767 002) 



Haló, haló 

Mobilní telefon je dnes nezbytným doplňkem každého teenagera. Vytáčený nebo tlačít-
kový telefonní přístroj pevné linky dnes už používá málokdo. Klasický telefon s pevně in-
stalovaným telefonním přístrojem a drátovou linkou ke každému účastníkovi se během 
20. století velmi rozšířil a v roce 2009 bylo po světě 1,3 miliardy telefonních stanic. Od 
konce 20. století jej postupně vytlačují mobilní telefony s bezdrátovým přenosem sig-
nálu a od roku 2013 mezi nimi převažují tzv. chytré telefony (smartphony). Mezi produ-
centy mobilních telefonů dnes zůstaly evropské značky Motorola, Nokia a kupodivu 
české společnosti VERO a Jablotron. Mezi bývalé výrobce patří Benq Siemens, Telefun-
ken, TESLA Telecom a další. Přijďte se podívat na výstavu Haló?!, která přibližuje vývoj 
telefonických zařízení za posledních sto let.  

• Ve výstavních síních  
• Od 26. září do 18. listopadu 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Život a opravy frýdeckého zámku  

Lekce nás během procházky po Zámeckém okruhu frýdeckého zámku seznámí s jeho 
téměř 700 let dlouhým vývojem i s tím, jak se na tomto sídle žilo. Během staletí zámek 
mnohokrát prošel přestavbami a opravami. 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 
• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 60 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (603 767 002) 

 

Polní práce našich předků 

Tato lekce v interaktivní expozici Beskydy – příroda a lidé nám představí základní čin-
nosti našich předků, kteří se živili převážně zemědělstvím. Zaměříme se na polní práce, 
které je třeba udělat, aby se na poli urodilo – orání, vláčení, setba, sklizeň… Poznáme 
hlavní druhy nástrojů pro polní práce a základní druhy obilí.  

• Expozice Beskydy – příroda a lidé 
• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (603 767 002) 

 

Beskyde, Beskyde 

Turistika je fenoménem beskydské oblasti. V rámci programu bude přiblížena problema-
tika počátků beskydské turistiky – první útulny, chaty a jejich vybavení, turistické spolky, 



značení cest, mapy a průvodci, dobové turistické vybavení, zimní sporty, cykloturistika, 
významná turistická centra, proměny obcí související s rozmachem turistiky a lázeňství. 

• V expozici Beskydy – příroda a lidé  
• Od 24. října do 2. prosince 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Národní divadlo 

Poznejme historii a uměleckou výzdobu Národního divadla v Praze! Na stavbě a jeho vý-
zdobě se podíleli nejvýznamnější čeští umělci „mladé generace“. Symbol našeho národa 
však musel přečkat i nejednu těžkou chvíli. Využití pracovního listu. 

• V muzejní učebně, možno i do školy 
• Od října 2022 do června 2023  
• Délka lekcí: 45-60 minut 
• Pro 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (603 767 002) 

 

Zámkem se správcem Evženem  

Z doby před první světovou válkou se zde ocitl zámecký správce Evžen Helm, který nás 
provede frýdeckým zámkem jeho excelence Fridricha Habsburského a přiblíží, jak to 
v jeho době na zámku vypadalo, co se na zámku zmodernizovalo a co je v naší době ji-
nak. Snad přidá i nějaké ty drby o arcivévodovi a jeho slavném císařském rodu.  

• Zámecký okruh 
• Od října 2022 do června 2023  
• Délka lekce: 60 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (603 767 002) 

 

Motýli 

Vědecké pojmenování Lepidoptera zavedl Carl Linné, zakladatel moderní systematické 
biologie, a je odvozeno z řeckých slov lepidos (šupina) a pteron (křídlo). Vedle blanokříd-
lých, dvoukřídlých a brouků patří motýli k nejpočetnějším hmyzím řádům. Jsou rozšířeni 
na všech světadílech s výjimkou Antarktidy, druhové bohatství je nejvyšší v tropických 
oblastech a směrem k chladnějším klimatickým pásům klesá. V České republice bylo do-
posud popsáno přibližně 3 400 druhů motýlů. V naší přírodě za posledních sto let ubylo 
přibližně 30 % motýlů. Na vině je především automobilová doprava, průmysl a zeměděl-
ství. Nejmarkantnější je pak tento jev v městských a průmyslových aglomeracích a v lo-
kalitách s intenzivně využívanou zemědělskou krajinou.  

• V expozici Beskydy – příroda a lidé  
• Od 7. listopadu 2022 do 13. ledna 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 



Šmodrchání 

Lekce nás pomocí interaktivní výstavy Šmodrchání seznámí s řemesly provazníka, prým-
kaře a popružníka. Provazy se zhotovují z rozmanitých rostlinných i živočišných materi-
álů. Jaké uzly užívají horolezci a záchranáři? Ukázka lezeckého vybavení, řemeslných ná-
strojů i výrobků. S různými druhy provazů a lan se naučíme uzlovat nebo plést náramek!  

• V muzejní učebně  
• Od 7. listopadu 2022 do 20. ledna 2023 
• Délka lekcí: 45-60 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (603 767 002) 

 

Betlémy 

Tradice stavění betlémů v období Vánoc pochází z velmi vzdálených dob. K nám se bet-
lémy dostaly z Itálie přes Alpy a přes německou oblast poměrně pozdě, pravděpodobně 
jako odraz duchovního působení slavné kolínské katedrály, ve které uctívali hrob legen-
dárních sv. Tří králů. Jesličky a betlémy na Frýdecko-Místecku vznikaly v městském i ven-
kovském prostředí, bez výhrady povětšinou vyřezáváním z lipového dřeva, v konečné 
podobě byly opatřeny barevnou polychromií. Kompozice frýdeckých a místeckých bet-
lémů podléhala vlivu nedalekého příborského betlémářství. Odtud byla převzata malo-
vaná obrazová pozadí, perspektivně rozšiřující plochu i hloubku scény. V domácím pro-
středí se často stavěly papírové betlémy původem z Frenštátu, které opožděně odrážely 
módu pozdního empíru. Nejmladší z nich měly figury již ve valašských krojích. Výstava 
přiblíží výběr historických betlémů ze sbírek Muzea Beskyd, včetně slavného betlému 
Ludvíka Langa a jeho potomků, dále zde uvidíte také reprezentativní výběr prací součas-
ných betlémářů. Program se zaměření na tradici lidových Vánoc a stavění betlémů.  

• Ve výstavních síních  
• Od 5. prosince 2022 do 5. ledna 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Staré sochy Frýdku-Místku 

V našem městě lze vypátrat řadu prastarých soch se zajímavými osudy. Zachycují větši-
nou světce, které naši předkové uctívali jako ochránce před požáry nebo třeba morem. 
Poznáme naše nejzajímavější svaté – sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Šebestiána, 
sv. Barboru nebo zemské patrony sv. Václava a Vojtěcha, jejich ikonografii a povíme si 
legendy, které se k jejich životu váží. I samotné sochy často měly zajímavou historii, byly 
uctívány i poškozovány, kradeny, opravovány a restaurovány, ale také cestovaly po 
městě z místa na místo. Tušíte třeba kde stojí socha sv. Rocha? Součástí pracovní list. 

• V muzejní učebně 
• Od ledna do června 2023  
• Délka lekcí: 45-60 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (603 767 002) 



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, za-
čali 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 kalen-
dářů bude doplněna promítáním a také besedou. Žáci zkusí navrhnout vlastní kalendář. 

• V muzejní učebně  
• Od 30. ledna do 3. března 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 
 

Beskydy – území šelem 

Území CHKO Beskydy je v rámci Evropské unie vyhlášeno jako evropsky významná loka-
lita, mimo jiné právě z důvodu výskytu medvěda hnědého, vlka obecného, rysa ostrovida 
a kočky divoké. Podle statistických údajů se v Beskydech vyskytuje kolem desítky rysů, 
zhruba pět až deset vlků a patrně jenom jeden medvěd. Vyskytuje se zde také vydra 
říční, jezevec lesní, kuna lesní a skalní a další lasicovité šelmy. Výukový program v expo-
zici a učebně přiblíží řadu zajímavosti ze života beskydských šelem. 

• V expozici Beskydy – příroda a lidé  
• Od 13. února do 24. března 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Karel Lepík 

Doc. Karel Lepík, akademický malíř, rodák z Metylovic, mnoho let žije a tvoří ve Frýdku-
Místku. V prosinci roku 2022 oslaví již své 82. narozeniny. Dlouholetý vysokoškolský uči-
tel kresby a malby na Ostravské univerzitě, sám studoval na pražské Akademii u proslu-
lého figuralisty profesora Karla Součka a také u bytostného krajináře, malíře a grafika, 
doc. Jiřího Johna. Lepíkovy obrazy jsou skutečným svátkem pro oko, mají kultivovanou 
a sugestivní barevnost a harmonicky vyváženou kompozici, musíme k nim přistupovat 
jako k lyrické básni nebo k malé hudební skladbě. Výukový program přiblíží tvorbu to-
hoto výtvarníka, známého vitalitou a osobitým pohledem na svět kolem nás. 

• Ve výstavních síních  
• Od 13. února do 10. března 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 
 
 



Domácí pomocníci 

Studijní výstava, doplněná výukovým programem, přiblíží různé druhy domácích pomoc-
níků, 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. vy-
zkouší si praní v ruční pračce a na valše, mletí žitovky, žehlení litinovou žehličkou, různé 
kuchyňské strojky a další předměty. 

• V přednáškovém sále Zeleného domu 
• Od 27. března do 28. dubna 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 
 

Malovaný nábytek 

Lekce ve velké výstavě Malovaný nábytek nás provede různými regiony naší republiky 
pomocí rozmanitě zdobeného nábytku. Poznáme typické motivy jednotlivých oblastí a 
seznámíme se též s truhlářským řemeslem a jeho nástroji. 

• Ve výstavních síních 
• Od dubna do června 2023  
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (603 767 002) 

 

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 atmo-
sféru starých dob a pokusí se si navrhnout a nakreslit erb. Něco málo také o státní sym-
bolice. Znaky majitelů frýdeckého panství a erbovní pověsti. Nezapomeňte se tepleji ob-
léknout, dílna herolda je ukryta v chladném podzemí prastarého frýdeckého zámku. 

• V zámeckém sklepení 
• Od dubna do června 2023 
• Délka lekce: 90 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (603 767 002) 

 

Svět pohádek 

Regionální pohádky a pověsti a jejich sběratelé a vypravěči. Pohádkové motivy v tvorbě 
regionálních autorů, literátů a výtvarníků. Doplněno studijní výstavou pohádkových kní-
žek, sborníků pověstí a ilustracemi. Žáci si zkusí sami vymyslet nějakou pohádku a ostat-
ním ji povyprávějí. 

• V přednáškovém sále Zeleného domu 
• Od 9. května do 16. června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 



Silniční a závodní kola 

Synonymem silničního a závodního kola se v Československu stal Favorit, který vznikl 
v roce 1953 odloučením od Esky Cheb. O kola Favorit byl obrovský zájem ve světě, ex-
port se realizoval do 38 zemí světa. V roce 2001 dosáhla celková produkce kol Favorit 
čísla 2 500 000 kusů (modely F1–F27). Ve velmi omezených počtech se do Českosloven-
ska dovážela kola jiných značek (pouze pro závodníky vyšší třídy nebo jako individuální 
dovoz), teprve po roce 1989 došlo k uvolnění dovozu jízdních kol ze západní Evropy 
a z celého světa. Výstava přibližuje klasická silniční a závodní kola, která nebyla vyrobena 
v Číně nebo na Dálném východě, a také slavné převážně evropské výrobce těchto kol, 
např. české firmy Kovařík, Rozzo, Fort, Štěrba, Šírer, zahraniční Bianchi, Pinarello, De 
Rosa, Francesco Moser, Mino Denti, Colnago, Schauff, Mars a další.  

• Ve výstavních síních  
• Od 25. června do 29. června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 
 

Lekce ve škole 
 

Kde bydlely venuše? 

Jak se vyhledávají a zkoumají archeologické památky. Přírodní podmínky v době pra-
věku, památky na dobu ledovou. Tábořiště neandrtálských lovců ve Štramberku, jak vy-
padali pravěcí lovci a způsob jejich života, slavné venuše z našeho území – Věstonická, 
Petřkovická, soška Brněnského muže, osídlení v okolí Frýdku-Místku na konci doby ka-
menné, první zemědělci – lineární kultura, kultura s moravskou malovanou keramikou, 
doba bronzová a lužická kultura, nálezy bronzových pokladů, hradiště období popelnico-
vých polí a púchovské kultury, pravěká observatoř v Třinci, Keltové na Hukvaldech a 
v Kopřivnici, nálezy z období římského císařství z okolí Frýdku-Místku. Do školy přive-
zeme také ukázky archeologických nálezů, např. římskou cihlu, pazourkové úštěpy a ná-
stroje a zlomky keramiky. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Hrady, hrádky, tvrze a zámky 

Na Frýdecko-Místecku, Novojičínsku a v okolí Ostravy je historicky doloženo kolem 130 
šlechtických sídel – středověkých hrádků, tvrzí, hradů a zámků. Některé z nich, např. Hu-
kvaldy, Starý Jičín, Šostýn, Štramberk a Stará Ves nad Ondřejnicí přetrvaly až do dneš-
ních časů. Hodnotná a zajímavá šlechtická sídla přiblíží výukový program – jak se tyto 
hrady a tvrze stavěly, jak probíhalo jejich obléhání, život na šlechtických sídlech i v jejich 



podhradí. Do školy přivezeme archeologické nálezy – zlomky středověké keramiky, re-
konstrukce kachlů a další zajímavosti. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Co mohou prozradit lidové stavby 

Staré roubené chalupy a zděné domy vypovídají o sociálním postavení někdejšího vlast-
níka, zcela jiné možnosti měl při tvorbě svého obydlí fojt a sedlák, jiné pasekář v horách 
nebo chalupník. V krajině je rozeseto množství lidových staveb, sezónních i trvalých, 
obytných a hospodářských. Jak se dříve žilo u fojta v Chlebovicích, staré chalupy v Palko-
vicích, dřevěné zvoničky na Morávce, jak se znovu stavěl kostel v Ostravě-Hrabové, kap-
ličky v Domaslavicích, Šmiřákův mlýn v Kozlovicích, poslední roubené stodoly ve Staříči, 
jak dříve vypadalo vybavení na statku, venkovská domácnost dříve a dnes. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Ondrášek – pán Lysé hory 

Jak dříve žili beskydští zbojníci, šverci a auseři. Prvním zbojníkem byla Eva Chlopčíková 
z Nové Vsi, zbojník Ondráš z Janovic se správně jmenoval Fuciman, pověsti o zbojnících a 
zbojnických pokladech. Doplněno promítáním doprovodných obrázků, projekce DVD. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 
 

Jak se žije v Evropské unii 

Ve 27 členských státech Evropské unie žije 7,3 % světové populace, 507,7 milionů obyva-
tel. Výukový program přiblíží Evropský parlament, evropské instituce, členské země, je-
jich obyvatele, problém migrace a další. Představíme také některé europoslance za ČR. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 5. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Doprava ve Frýdku-Místku 

Obyvatelé Frýdku-Místku se konečně dočkali dostavby obchvatu města. Jak se nejprve 
stavěl průtah mezinárodní silnice E7 (dnes E462) Frýdkem-Místkem, proč došlo k vý-
stavbě jižní varianty obchvatu, co zbrzdilo výstavbu a dokončení obchvatu o více jak dva-
cet let. Jak se vyvíjela soukromá a veřejná doprava v našem městě. Aut už je tolik, že je 



není kde parkovat – jaké změny můžeme čekat. Autobusová doprava zdarma, zdravý po-
hyb pěšky a na kole versus dojíždění autem.    

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

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 ji-
nak, než žili před sto lety.  

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 
 

Frýdecké a místecké památky 19. a 20. století 

Na přelomu 19. a 20. století prodělal Frýdek a Místek zásadní proměnu – vyrostlo množ-
ství veřejných budov, škol, a především industriálních objektů, v dalším období pod-
statná část z nich ustoupila moderní výstavbě a přestavbě města. V nadcházejícím ob-
dobí se znovu připravuje zásadní proměna podoby města – developerské společnosti 
skupují bývalé továrny a plánují jejich asanaci, připravuje se revitalizace sídliště Riviéra, 
řeší se dílčí dostavby na území města. Existuje historická paměť našeho města.  

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 4. třídy) a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

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 po-
mocníky přineseme do školy.  

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Výtvarný Frýdek-Místek, výtvarné Pobeskydí 

Plastiky Pilnost a Spořivost raškovického rodáka Františka Skotnici na nás shlížejí z fa-
sády 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 Syřinek maloval frýdeckou synagógu… 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 Masopus-
tem, Vilémem Kamenickým, Otto Fuskem, Josefem Langem a dalšími.  

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 
 

Když nestačí hráze – povodně 

V roce 2022 uplynulo 25 let od největší a nejničivější povodně 20. století na našem 
území. Povodeň v povodí řek Moravy a Odry proběhla ve dnech 5.– 16. 7. 1997 a stala se 
součástí katastrofy evropských rozměrů. Povodeň postihla 536 měst a obcí ve 34 okre-
sech. Záplavy připravily o život 50 lidí a způsobily materiální škody přes 63 miliard korun. 
Velké škody byly způsobeny také na Frýdecko-Místecku i v městě samotném. Výukový 
program přiblíží historické záběry z povodní z konce 19. a 1. poloviny 20. století, mapy 
povodňových škod, historická protipovodňová regulační opatření a vodní stavby ve Frý-
dku-Místku a v okolí. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Kam s ním? 

Ekologické myšlení je zadarmo – hlavním nepřítelem přírody je líný, konzumně uvažující 
člověk. Co všechno jsou lidé schopni vysypat do lesa, jak nakoupit, abychom museli vy-
hodit co nejméně, co se stane se starým autem, kam jde příspěvek na ekologickou li-
kvidaci starých domácích spotřebičů, naučte se třídit odpad. Aktuální záběry z různých 
míst našeho města a také z areálu Frýdecké skládky. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Voda 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. Někte-
rých si ani nepovšimnete, řada vodních toků a bývalých náhonů je dnes v městě zatrub-
něna. Jaký význam má voda v krajině pro život ve městě. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 



Ostravice, Morávka a jejich přítoky  

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 pa-
mátky v našem regionu. Peřeje a meandry na vodních tocích, ochrana před velkými vo-
dami – ochranné hráze, malé a velké beskydské vodní nádrže, jak se bráníme znečištění 
vodních toků. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Moravskoslezské Beskydy 

Jak Beskydy ke svému názvu přišly, Beskydy na starých mapách, pásemné utváření to-
hoto pohoří, významné beskydské vrcholy, výskyt chráněných rostlin a živočichů, jak vy-
padal život beskydských osadníků v minulosti, beskydská turistika a další.  

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 
 

Pohádky z Beskyd a Pobeskydí 

Regionální pohádky, jejich sběratelé a vypravěči, pohádkové motivy v tvorbě regionál-
ních výtvarníků. Doplněno ukázkami pohádkových knížek a ilustrací. Přineseme do školy 
i dříve populární sešity „Pírka ptáka Ohniváka“. Žáci si zkusí sami vymyslet nějakou po-
hádku a ostatním ji povyprávět. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

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.  

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

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 ho-
rách. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Hledám kočičí domov 

Frýdek-Místek jako jedno z mála měst v kraji vynakládá každoročně několik set tisíc ko-
run v rámci péče o zdivočelé, opuštěné a hendikepované kočky domácí. Na ulici Sokol-
ské v kolonii Lipina ve Frýdku se nachází kočičí depozit „Neposedné tlapky“. 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 vskrytu žijí v naší blíz-
kosti. Jak můžeme kočkám vytvořit skutečný kočičí domov. Koťátko v paneláku a na za-
hrádce, malí kočičí akrobati, ulovená myš – dárek ve vaší posteli, kam s poraněnou koč-
kou, návod na chov kočky, charta na ochranu práv zvířat a další. Doplněno video a data 
projekcí. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 
 
 
 

Vycházky 
 

Pojďte s námi po Frýdku, Pojďte s námi po Místku 

Významné objekty a jejich pozorování z různých stanovišť, základní znalosti o městě, ori-
entace v zastavěném území, hlavní ulice, konfrontace starší a současné podoby města 
prostřednictvím dobových fotografií, čtení z plánu a mapy. Poloha města v krajině, čle-
nění povrchu města, vodní toky, komunikace. Minulost a přítomnost, prohlídka nejvý-
znamnějších památek. Za odměnu strašidelné pověsti, vážící se ke konkrétním místům.  

• Od září 2022 do června 2023 za příznivého počasí 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Veřejný prostor ve Frýdku, veřejný prostor v Místku 

Kvalita veřejného prostoru významnou měrou ovlivňuje vizuální podobu Frýdku-Místku. 
Skrze veřejný prostor také poznáváme kulturní hodnoty města, povahu jeho obyvatel i 
jednotlivých lidi. Bez atraktivních veřejných prostranství, která zvou k účasti na společ-
ném dění a umožňují pestrou škálu činností, by město nebylo městem, ale pouhým shlu-
kem staveb. Vycházky po Frýdku a po Místku přiblíží řadu zajímavých historických 



památek a uměleckých děl, včetně novodobých realizací. Pokusíme se Vás s některými 
seznámit (např. plastiky a drobné realizace Františka Juráně, Viléma Kocycha, Oldřicha 
Fidricha, Tomáše Kučery, Miroslava Rybičky, Sylvy a Lubora Lacinových, stavby Oskara 
Neumanna a Adolfa Barona a další).  

• Od září 2022 do června 2023 za příznivého počasí 
• Délka lekce: 45 minut 
• Může proběhnout i v odpoledních hodinách 
• Pro 1. (od 4. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 
 

Pojďte s námi proti proudu Morávky 

Soutok Ostravice s Morávkou, tradiční zástavba ve Starém Městě, přirozené porosty říč-
ních niv, geologický vývoj, říční stupně a peřeje, meandry řeky Morávky. Pozůstatky pla-
vebních kanálů a starších protipovodňových úprav. Orientace v krajině v okolí města, po-
zorování z různých stanovišť, práce s mapou, určování rostlin, dřevin a živočichů. Žáci vy-
zkoušejí rýžování nerostů z říčních náplav. Nazpět do Frýdku vlakem ze zastávky Dobrá. 

• Od září do října 2022, od dubna do června 2023 
• Celodenní vycházka, délka trasy 5-6 km 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Pojďte s námi na Metylovskou hůrku 

Vycházka do okolí Místku. Podél řeky Ostravice, Hodoňovický náhon, lidová architek-
tura, jak vzniklo centrum Salesiánů v Hodoňovicích, kde se dají sbírat pazourky, vytěžené 
pískovny, pravěké osídlení, vrchol Metylovské hůrky, osada Kamenec. Nazpět vlakem 
z Pržna nebo autobusem z Hodoňovic. 

• Od září 2022 do června 2023 
• Celodenní vycházka, délka trasy 7-8 km 
• Pro 1. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

 

Pojďte s námi na Štandl 

Vlastivědně a přírodovědně zaměřená vycházka do okolí města. Říčka Olešná, mokřady 
pod Štandlem, zaniklý středověký hrádek na Štandlu, zaniklá středověká osada Friede-
berk – Lipina, možnost pokračování vycházky směrem na Lysůvky a k přehradě Olešná. 

• Od září do října 2022, od dubna do června 2023 
• Celodenní vycházka, délka trasy 6-7 km 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727) 

  



Stručný přehled lekcí 
 
Lekce v muzeu 
Proměny Frýdku-Místku • Od 5. do16. září 2022• Mgr. Polášek  

Živé houby v muzeu • 7. září a 12. září 2022 • Mgr. Weissbrod  

Dějiny umění • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Weissbrod  

Románský sloh   Klasicismus a Empír  

Gotika    Romantismus a historismus 

Renesance    Secese 

Baroko    Moderní architektura 

Haló, haló • Od 26. září do 18. listopadu 2022 • Mgr. Polášek  

Život a opravy frýdeckého zámku • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Weissbrod  

Polní práce našich předků • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Weissbrod  

Beskyde, Beskyde • Od 24. října do 2. prosince 2022 • Mgr. Polášek  

Národní divadlo • Od října 2022 do června 2023 • Mgr. Weissbrod  

Zámkem se správcem Evženem • Od října 2022 do června 2023 • Mgr. Weissbrod  

Motýli • Od 7. listopadu 2022 do 13. ledna 2023 • Mgr. Polášek  

Šmodrchání • Od 7. listopadu 2022 do 20. ledna 2023 • Mgr. Weissbrod  

Betlémy • Od 5. prosince 2022 do 5. ledna 2023 • Mgr. Polášek  

Staré sochy Frýdku-Místku • Od ledna do června 2023 • Mgr. Weissbrod  

Kouzelný svět kalendářů • Od 30. ledna do 3. března 2023 • Mgr. Polášek  

Beskydy – území šelem • Od 13. února do 24. března 2023 • Mgr. Polášek  

Karel Lepík • Od 13. února do 10. března 2023 • Mgr. Polášek  

Domácí pomocníci • Od 27. března do 28. dubna 2023 • Mgr. Polášek  

Malovaný nábytek • Od dubna do června 2023 • Mgr. Weissbrod  

Heroldovi učedníci umění erbovního • Od dubna do června 2023 • Mgr. Weissbrod  

Svět pohádek • Od 9. května do 16. června 2023 • Mgr. Polášek  

Silniční a závodní kola • Od 25. června do 29. června 2023 • Mgr. Polášek  

 
 

Lekce ve škole 
Kde bydlely venuše? • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Hrady, hrádky, tvrze a zámky • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek 

Co mohou prozradit lidové stavby • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek 

Ondrášek – pán Lysé hory • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Jak se žije v Evropské unii • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Doprava ve Frýdku-Místku • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Znáte frýdecké a místecké ulice? • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Frýdecké a místecké památky 19. a 20. století • Září až červen 2023 • Mgr. Polášek 



Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Výtvarný Frýdek-Místek, výtvarné Pobeskydí • Září až červen 2023 • Mgr. Polášek  

Když nestačí hráze – povodně • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Kam s ním? • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Voda ve Frýdku-Místku • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Ostravice, Morávka a jejich přítoky • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Moravskoslezské Beskydy • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Pohádky z Beskyd a Pobeskydí • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Pověsti z Frýdku a Místku • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Beskydské pověsti • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Hledám kočičí domov • Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

 
 

Vycházky 
Pojďte s námi po Frýdku / Pojďte s námi po Místku 
• Od září 2022 do června 2023 za příznivého počasí • Mgr. Polášek  

Veřejný prostor ve Frýdku / Veřejný prostor v Místku 
• Od září 2022 do června 2023 za příznivého počasí • Mgr. Polášek  

Pojďte s námi proti proudu Morávky 
• Od září do října 2022, od dubna do června 2023 • Mgr. Polášek  

Pojďte s námi na Metylovskou hůrku 
• Od září 2022 do června 2023 • Mgr. Polášek  

Pojďte s námi na Štandl 
• Od září do října 2022, od dubna do června 2023 • Mgr. Polášek  
 
Exkurze expozicí Beskydy – příroda a lidé pro pedagogy • celoročně • Mgr. Weissbrod 
 
 
 

Kontakty 
 

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

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

 
 

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 
příspěvková organizace 
Hluboká 66, 738 01  Frýdek-Místek 
Telefon: 558 628 001 
www.muzeumbeskyd.com  



Výstavy a akce bez lekcí  
 

Hrátky se dřevem – ve výstavě 11. Beskydské trienále řezbářů 
(pouze pátek 16. 9. 2022 od 10.00 do 17.00 hodin) 

V rámci výstavy 11. Beskydské trienále řezbářů si žáci kromě prohlídky výstavy samotné 
mohou zkusit opracovat dřevo různým nářadím. Můžou se také s řezbáři v rámci malého 
jarmarku setkat či jejich výrobky zakoupit. Pro účast je nejlepší se objednat: marek.weis-
sbrod@muzeumbeskyd.com. 
 

11. Beskydské trienále řezbářů (16. 9.-6. 11. 2022) 

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek pokračuje v tradici řezbářských setkávání tvůrců z Česka, 
Slovenska a Polska. Od 16. do 18. 9. proběhne Řezbářský jarmark, vždy od 10.00 do 
17.00 hodin. 
 

Svět panenek Pavly Dobíškové (24. 11. 2022-22. 1. 2023) 

Ve výstavě budou představeny panenky sběratelky Pavly Dobíškové. Osvětlí i zrod pa-
nenky jako takové, kostýmy a doplňkové hračky. 
 

Dámy a pánové, zadejte se (16. 11. 2022-29. 1. 2023) 

Výstava mapující fenomén tanečních oživí vzpomínky na učení se základním krokům 
společenských tanců, ale i slušného chování.  
 

Sakrální architektura v Pobeskydí (jaro 2023) 

Doprovodná výstava návštěvníkům přiblíží nejkrásnější a nejvzácnější sakrální architek-
turu na Frýdecko-Místecku, především dřevěné a barokní zděné kostely. Vystaveny bu-
dou papírové modely, fotografie a průvodní texty. 
 

Vážky ve světě knih (1. 2.-2. 4. 2023) 

Výstava představí knihy o vážkách z celého světa, které doplní entomologické sbírky Mu-
zea Beskyd ukazující krásu a barevnou rozmanitost vážek. 
 

Rašeliniště a rašelinné louky v Beskydech (13. 4.-11. 6. 2023) 

Rašeliniště a rašelinné louky tvoří unikátní biotop, na který je svým výskytem vázána 
řada ohrožených mechorostů, hub, rostlin a živočichů. 
 

Exkurze pro pedagožky, pedagogy a vychovatelky (celoročně) 
Nabízíme individuální či skupinové bezplatné exkurze s lektorem expozicí Beskydy – pří-
roda a lidé. Exkurze představí potenciál a možnosti expozice pro využití ve výuce. Na ex-
kurzi je možné se domluvit s lektorem (Marek Weissbrod) kdykoli během školního roku.  
  



Kontakty 
 

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

Mgr. Bc. Marek Weissbrod - lektor 
603 767 002 
558 628 001, kl. 51 
marek.weissbrod@muzeumbeskyd.com 
 
 
 
 
 
 
 
Pdf verze této nabídky lekcí: 
 
https://www.muzeumbeskyd.com/files/skoly/katalog-2022-2023.pdf 

 
 
 
 
 
Virtuální výstava Řemesla starého Frýdku, Místku a okolí: 
 
https://exhibition.indihu.cz/view/remeslastarehoFrydkuMistkuaokoli2021/start 

 
 
 
 
 
 
Virtuální lekce Přehled dějin umění: 
 
https://exhibition.indihu.cz/view/prehled-dejin-umeni/start 

 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 
příspěvková organizace 
Hluboká 66, 738 01  Frýdek-Místek 
Telefon: 558 628 001  
www.muzeumbeskyd.com  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
Nabídku lekcí připravili: Jaromír Polášek a Marek Weissbrod 

Foto Frýdecký zámek (M. Weissbrod) a letecké foto ze sbírky Muzea Beskyd. 

  
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o. 

Úsek marketingu, programu a vnějších vztahů, srpen 2022. 

 

     muzeumbeskydfm       
 


