
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Informace 
 
Novinky 
Vzhledem k tomu, že loňský školní rok výrazně omezila pandemie s distanční výukou, na 
řadu plánovaných lekcí nedošlo. Jsou nabízeny znovu a nechybí ani další novinky, jako je 
přírodovědná interaktivní lekce Hodina s hadem, Hygiena (ne)dávná nebo Modely aut, 
která změnila svět. V době uzavření muzea vznikla virtuální výstava Řemesla starého Frý-
dku, Místku a okolí a virtuální lekce Přehled dějin umění, které jsou k dispozici na webu 
muzea. Přehled dějin umění je vhodný úvod, který předchází „živým“ lekcím o dějinách 
umění. Umění se dále věnuje lekce Ex libris, lekce Zámecké portrétování, Fotograf Ota 
Landsberger i zážitková lekce Heroldovi učedníci umění erbovního. Přírodě jsou věnovány 
lekce Beskyde, Beskyde…, Hodina s hadem, Horský les, Parky na Frýdecko-Místecku a Po 
stopách brouka Pytlíka. Historii připomíná lekce Jízdní kolo, Hygiena (ne)dávná, Lidové 
stavby a umění, Polní práce našich předků, Textilní řemesla, Veselé Velikonoce, Život 
a opravy frýdeckého zámku a nejstarší minulost Frýdku a Místku. Z obvyklého dělení tro-
chu vybočuje lekce Do muzea! o zákulisí muzejní práce. Nechybí nabídka lekcí do škol, kde 
převažují témata pověstí, zvyků, ekologie, umění a památek, kdy je novinkou lekce Veřej-
ný prostor ve Frýdku-Místku. Vycházky po městě a jeho okolí doplňuje novinka – vycházka 
na Ondřejník. Lekce muzejních lektorů tak jako dříve doplňují lekce a vycházky odborníků 
z Úseku přírodovědného Muzea Beskyd. Změna programu – vzhledem k epidemické situ-
aci – vyhrazena. 
 
 

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 učeb-
ně či přednáškovém sále je nutno po zaplacení sejít parkem k budově ředitelství muzea. 
Viz Orientační foto vzadu. Vstupy do nové expozice Beskydy – příroda a lidé, 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 za-
jistíme). 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 
 

Hygiena (ne) dávná 
Podíváme se zábavnou formou na vývoj hygieny v našich zemích od středověku po sou-
časnost. Jak naši prapředkové získávali vodu, jak s ní hospodařili, jak a kde se myli, jaké 
měli koupelny a co teprve záchody! Trochu zabrousíme i do péče o zevnějšek a účesy.  
 

• Muzejní učebna 
• Září až prosinec 2021  
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 

Jízdní kolo – retro silniční a závodní kola 
Po třicetiletém období, kdy na trzích zcela dominovala trekingová a horská kola, znovu na-
růstá zájem o silniční cyklistiku a silniční kola. Synonymem silničního a závodního kola se 
v Československu stal Favorit, jehož export se realizoval do 38 zemí světa. Malá výstava 
přibližuje klasická silniční a závodní kola, postavená na ocelových rámech, která nebyla vy-
robena v Číně nebo na dálném východě. Vystaveny jsou i unikáty, které jsou v ČR v jedi-
ném exempláři. V rámci programu se žáci zábavnou formou seznámí s vývojem velocipédů 
až k dnešním typům jízdních kol. Zkusíme kolo rozebrat i složit. 
 

• V přednáškovém sále Zeleného domu 
• Od 14. září do 15. října 2021 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Beskyde, Beskyde… 
Turistika je fenoménem beskydské oblasti. Ve programu bude přiblížena problematika po-
čátků beskydské turistiky – první útulny, chaty a jejich vybavení, založení Beskidenvereinu, 
Klubu českých turistů, Pobeskydské jednoty slezské, turistické stezky a jejich značení, 
mapy, průvodci, dobové turistické vybavení, zimní sporty, cykloturistika, významná turis-
tická centra, proměny obcí v souvislosti s rozmachem turistiky a lázeňství. 
 

• V expozici Beskydy – příroda a lidé  
• Od 16. září do 22. prosince 2021 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

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 lekcí jsou pracovní listy. Na webu je i úvodní virtuální lekce – Přehled 
dějin umění. 



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

 

• V muzejní učebně či v areálu zámku, možno i do školy 
• Září 2021 až červen 2022 
• 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. 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 
• Září 2021 až červen 2022  
• Délka lekce: 60 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 

Hodina s hadem 
Chcete poznat hady, které můžete pozorovat v naší přírodě? Víte, jak se chovat při setkání 
s nimi? Dozvědět se zajímavosti o jejich životě? Přijďte do Muzea Beskyd, kde se dozvíte 
mnoho zajímavého z jejich života. Součástí lekce je zapojení dětí prostřednictvím interak-
tivit a seznámení s živým hadem.  
 

• V expozici Beskydy – příroda a lidé  
• Říjen 2021 až červen 2022 
• Délka lekce: 45–60 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Bc. Zuzana Hlaváčová (558 628 001, kl. 42) 

 

Lidové stavby a umění – co mohou prozradit 
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 Beskyd je rozeseto množství lidových staveb, sezónních i trva-
lých, obytných a hospodářských. Doplňují je sakrální stavby, zvonice a technické stavby. 
Provázejí je také plastiky lidových tvůrců v božích mukách a kaplích. Doplněno výstavou 
z tvorby soudobých řezbářů Frýdecko-Místecka. 
 

• V expozici Beskydy – příroda a lidé  
• Od 11. října do 22. prosince 2021 



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

 

Do muzea! 
Jak vlastně muzeum funguje a k čemu je? Kdo v něm pracuje a co tam vlastně všichni ti 
lidé dělají? Nejen na tyto otázky odpoví lekce, při které zkusíme i něco z muzejnických čin-
ností, třeba i z činností archeologa nebo konzervátora. Zkusíme odhalit i příběhy dnes už 
tajuplně vypadajících předmětů, které se do muzea dostaly. 
 

• Muzejní učebna a expozice Beskydy – příroda a lidé 
• Říjen 2021 až červen 2022  
• Délka lekce: 60–120 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 

Horský les  
Horské lesy se zcela liší od ostatních lesů na našem území. Je plný spadaného dřeva, mla-
dých stromků a mnoha druhů živočichů. Přijďte k nám do Muzea Beskyd nahlédnout do 
tohoto světa, který je čím dál vzácnější. Dozvíte se jaké zvířata v takovém lese žijí a proč je 
tak důležité jej ochraňovat.  
 

• V expozici Beskydy – příroda a lidé  
• Říjen 2021 až červen 2022 
• Délka lekce: 45–60 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Bc. Zuzana Hlaváčová (558 628 001, kl. 42) 

 

Polní práce našich předků 
Tato lekce v nové 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. Provede nás při tom posta-
vička mladíka Leopolda. 
 

• Expozice Beskydy – příroda a lidé 
• Říjen 2021 až červen 2022  
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 

Vánoční a novoroční pozdravy významných osobností 
Jenom na čtyři týdny pro Vás vystavíme unikátní vánoční a novoroční pozdravy prezidentů 
Václava Havla, Václava Klause, Miloše Zemana, významných osobností, rektorů vysokých 
škol, hejtmanů, primátorů měst, Svatého stolce, arcibiskupů, vědeckých ústavů, výtvar-
níků a dalších. Nezapomeneme ani na práce lidí s hendikepem. Přiblížíme tradici novoroč-
ních pozdravů a jejich současnou podobu, rozsvítíme vánoční stromek s moderními ozdo-
bami, ukážeme si, jaké dárky chtěly děti dříve a jaké požadují dnes, napíšeme dopis Ježíš-
kovi. Doplněno výukovým listem a návodem na moderní novoročenku. 
 



• V přednáškovém sále Zeleného domu 
• Od 22. listopadu do 22. prosince 2021 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Fotograf Ota Landsberger 
Fotograf Ota Landsberger (1955–2017) patřil mezi nejlepší fotografy v našem kraji. Jen 
málokdo tuší, že jeho předkové zakládali ve Frýdku a v Místku v 19. století první textilní 
továrny. Jako fotograf fotil pro všechny podniky na území města, v roce 1988 se pravdě-
podobně stal prvním soukromníkem ve Frýdku-Místku. Fotografoval v Polsku, v Kosovu, 
v rodném města, fotil Beskydy, jako první začal fotit události tzv. Sametové revoluce ve 
Frýdku-Místku, fotil pro Občanské fórum, fotil prezidenta Václava Havla a další osobnosti. 
Byl prodchnutý životním optimismem, nikdy si nestěžoval a nepatřil k lidem, kteří vzpomí-
nají na staré dobré časy. Na místeckém náměstí měl malý krámek s fotografickými potře-
bami a fotoateliér. V rámci komentované prohlídky výstavy se seznámíte s životními 
osudy a tvorbou tohoto výjimečného fotografa a člověka. 
 

• Ve výstavních síních  
• Od 30. listopadu 2021 do 14. ledna 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Textilní řemesla  
Lekce přiblíží běžná i neobvyklá textilní řemesla, na která byste ve Frýdku a Místku před 
staletími narazili. Co to byly cechy? Přiblížíme si třeba předení, tkaní, plátenictví a souke-
nictví. Společné měli splétání vláken do příze. Důležité pro všechny bylo i provaznictví. Na-
učíme se i pár užitečných uzlů! Poznávací kvíz řemeslných nástrojů.  
 

• Muzejní učebna 
• Od 10. ledna do 25. února 2022  
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 

Proměny Frýdku-Místku 
Znáte Frýdek-Místek? Prostřednictvím dvojic historických a současných záběrů srovnání 
proměn konkrétních míst a ulic ve Frýdku-Místku v rámci tzv. socialistické přestavby 
města. Doprovodná muzejní lekce seznámí žáky a studenty se zásadními proměnami 
města – změna středověkého urbanistického celku v období průmyslové expanze, vý-
znamnými stavebními akcemi, některými památkově cennými objekty, přestavbou města 
v období socialismu. 
 

• V expozici Beskydy – příroda a lidé  
• Od 17. ledna do 29. dubna 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 



Ex libris 
Tvůrčí lekce ve stejnojmenné výstavě představí výtvarné téma ex libris, což je graficky po-
jatá značka, kterou si majitel označoval knihy své knihovny. Koukneme na jeho historické 
příklady i díla umělců, jako byl třeba Ferdiš Duša. Vyrobíme si své osobní ex libris. 
 

• Ve výstavních síních 
• Od 17. ledna do 25. března 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 

Parky na Frýdecko-Místecku 
Frýdecký zámecký park, městské parky ve Frýdku-Místku, zámecké parky v Staré Vsi nad 
Ondřejnicí, Paskově, Hnojníku, Ropici, arboretum v Jablunkově, zajímavé soukromé za-
hrady, botanická zahrada ve Staříči a další. Dřevinná skladba, živočichové, zahradní archi-
tektura, péče a údržba a využití. 
 

• V expozici Beskydy – příroda a lidé  
• Od 24. ledna do 17. června 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. 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 bu-
deme studovat přímo originální historické portréty, a tak jako dříve umělečtí tovaryši zku-
síme i my kresbu portrétu podle modelu nebo historické předlohy. 
 

• Zámecký okruh 
• Březen až duben 2022 
• Délka lekce: 120 minut 
• Pro 1. (od 3. třídy) a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51 

 

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, Ladi-
slav 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 vý-
robu velikonočního přání. 
 

• V přednáškovém sále Zeleného domu 
• Od 23. března do 13. dubna 2022 
• Délka lekce: 45minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 



Nejstarší minulost Frýdku-Místku 
Ze Štandlu u Místku pochází soubor kamenných nástrojů z období neolitu. Zlomky kera-
miky tzv. kultury s moravskou malovanou keramikou byly nalezeny ve Frýdku na Těšínské 
ulici. Lokalitu Lipina–Friedeberg nalezl v roce 1977 amatérský archeolog Milan Boris na zá-
kladě starších nálezů, jedná se o přímého předchůdce dnešního Místku. Trhová ves Jam-
nice, předchůdce města Frýdku, patrně vznikla jako slovanská osada ještě v závěru 
12. nebo v průběhu 13. století jako kupecká stanice na trase obchodní stezky z Moravy 
směrem na Těšín a Krakov. První zpráva o městě Frýdku pochází z 10. září 1337. Doplněno 
studijní výstavou ve výstavní chodbě, výstavou archeologických nálezů v učebně a promí-
táním. 
 

• V expozici Beskydy – příroda a lidé  
• Od 6. dubna do 29. června 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Modely aut, která změnila svět, aneb příběh malých autíček 
Více než 1 000 kusů sběratelských modelů od velikosti 1:24 až po velikost 1:72 osobních, 
dodávkových a nákladních automobilů značek IFA, Trabant, Wartburg, Škoda, Tatra, 
Praga, Avia, LIAZ, Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Moretti, Innocenti, Bertone, Abarth, Ferrari a 
dalších, které se vyráběly v rozmezí let 1930-1949-1989. Dobová dokumentace, historické 
fotografie a prospekty, autentické součásti historických automobilů, současná činnost ve-
teránských a fanklubů, trofeje ze soutěží. Komentovaná prohlídka, doplněná o prezentaci 
dalších zajímavostí a projekci ze závodů a soutěží a srazů historických automobilů. Výsta-
vou Vás provede její autor. 
 

• Ve výstavních síních  
• Od 19. dubna do 10. června 2022 
• Délka lekce: 45-60 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Heroldovi učedníci umění erbovního 
Staneme se učedníky hraběcího herolda poloviny 17. století, který nás přímo ve své dílně 
zasvětí do pravidel tvorby šlechtických erbů. Účastníci zakusí na vlastní kůži atmosféru 
starých dob a pokusí se si navrhnout a nakreslit erb. Něco málo také o státní symbolice. 
Znaky majitelů frýdeckého panství a erbovní pověsti. Nezapomeňte se trochu tepleji ob-
léknout, dílna herolda je ukryta v chladném podzemí prastarého frýdeckého zámku. 
 

• V zámeckém sklepení 
• Od 25. dubna do 29. června 2022 
• Délka lekce: 90 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 

 

Po stopách brouka Pytlíka 
Stejnojmenná výstava, jejímž autorem je entomolog Zbyněk Kejval z Muzea Chodska, při-
náší spoustu zajímavostí z hmyzí říše. Odhaluje, že si spisovatel Sekora pletl kobylku a 



saranče, nebo že brouci prskavci vůbec nemají hasičské schopnosti, ale zato mají pozoru-
hodnou obrannou strategii. Lekce a výstava srovná ilustrace jednotlivých literárních po-
stav s krátkým textem z knihy s fotografií daného hmyzu z reálného světa. Poznáme též 
chování a projevy skutečného hmyzu.  
 

• Ve výstavních síních 
• Od 25. dubna do 10. června 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Mgr. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51) 
 
 

Lekce ve škole 
 

Pobeskydí v pravěku a středověku 
Proměny regionu od počátku osídlení – pravěké nálezy v oblasti, pravěká hradiska, středo-
věké hrádky, zakládání prvních osad, jak se žilo ve středověkém městě, jak vypadala polo-
zemnice, první městské domy. Putování s obchodníky po Jantarové stezce, jak se dříve ob-
chodovalo, Frýdek a Místek na nejstarších mapách, nejstarší dochované stavební památky 
v Pobeskydí. Do školy přivezeme také ukázky archeologických nálezů, např. římskou cihlu, 
pazourkové nástroje, zlomky keramiky, kovové předměty. Připraveno ve spolupráci s Čes-
kou archeologickou společností. 
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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) 

 

Naši zmizelí židovští sousedé 
Málo 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. Obraz Židů v pověstech, pohádkách, příslovích a dalších proje-
vech lidové tvořivosti z východní Moravy a Slezska. Soudobé projevy antisemitismu. Dopl-
něno video a data projekcí. 
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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) 

 

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, jejich 
obyvatele, problém migrace a další. Představíme také některé europoslance za Českou re-
publiku. 
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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 ro-
mantické uličky, místo procesí poutníků se řítí nekonečné spousty aut, malé krámky, ob-
chůdky a stánky nahradily supermarkety a hypermarkety. Také lidé dnes žijí úplně jinak, 
než žili před sto lety.  
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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) 

 

Veřejný prostor ve Frýdku-Místku 
Kvalita veřejného prostoru významnou měrou ovlivňuje vizuální podobu Frýdku-Místku a 
vytváří předpoklady a podmínky pro spokojený život jeho obyvatel a také pro naplnění po-
třeb návštěvníků Frýdku-Místku. Bez atraktivních veřejných prostranství, která zvou 
k účasti na společném dění a umožňují pestrou škálu činností, by město nebylo městem, 
ale pouhým shlukem staveb. Ve Frýdku-Místku se nachází velký počet artefaktů dřívějšího 
konceptuálního řešení veřejného prostotu z doby tzv. socialistické přestavby města. Ně-
které z nich již byly mezitím odstraněny, další nezadržitelně chátrají, některé nové prvky 
byly doplněny, další změny se připravují. 
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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) 

 

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 podstatná 
část z nich ustoupila moderní výstavbě a přestavbě města. V nadcházejícím období se 
znovu připravuje zásadní proměna podoby města – developerské společnosti skupují bý-
valé továrny a plánují jejich asanaci, připravuje se revitalizace sídliště Riviéra, řeší se dílčí 
dostavby na území města. Existuje historická paměť našeho města.  
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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) 

 

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.  
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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 přiblí-
žit vánoční čas v dobách minulých. Doplněno promítáním a výukovým listem, do školy při-
vezeme také řadu historických předmětů. Výukový list. 
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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 kraji-
nář Bedřich Holáček, proč dnes nikdo nekupuje obrazy uznávané Elišky Servátkové, zapo-
menutý Karel Syřinek maloval frýdeckou synagógu… V rámci výukového programu se žáci 
seznámí i s tvorbou dalších významných výtvarníků z našeho regionu, např. Ferdišem Du-
šou, Janem Václavem Sládkem, Janem Hrnčárkem, Josefem Masopustem, Vilémem Kame-
nickým, Otto Fuskem, Josefem Langem a dalšími.  
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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) 

 

Přijde velká voda, přijde 
V roce 2022 uplyne 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 okresech. 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. Historické informace 
máme o velkých povodních v povodí Ostravice, Morávky, Ondřejnice, Olzy a Lučiny z let 
1741-1749, 1750, 1813, 1826, 1828, 1830, 1846, 1872, 1876, 1880, 1884, 1894, 1897, 
1899, 1902, 1903, 1912, 1914, 1915, 1924, 1925, 1930, 1931, 1937, 1939, 1940, 1949, 
1950, 1952, 1956, 1958, 1960, 1966, 1972, 1996, 1997, 2010. Výukový program přiblíží 
historické záběry z povodní, mapy povodňových škod, historická protipovodňová regu-
lační opatření a vodní stavby ve Frýdku-Místku a v okolí. 
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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 2021 až červen 2022 
• 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 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. 
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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 2021 až červen 2022 
• 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 spo-
třebičů, naučte se třídit odpad.  
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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 os-
tatním ji povyprávět. 
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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 2021 až červen 2022 
• 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 de-
sítky 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 2021 až červen 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 

 

Ondrášek – pán Lysé hory 
Jak dříve žili beskydští zbojníci, šverci a auseři. Prvním zbojníkem byla Eva Chlopčíková 
z Nové Vsi, zbojník Ondráš se správně jmenoval Fuciman, největší selská vzpoura proběhla 
na hukvaldském panství, pravda o zbojnických pokladech, pověsti o zbojnících. Doplněno 
video a data projekcí. 
 

• Září 2021 až červen 2022 
• 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 se-
dačce, může skončit na ulici mezi toulavými a zdivočelými kočkami, které vskrytu 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 2021 až červen 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. 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. Pojďme se přenést do kouzelného 
světa starých i nových kalendářů, které poskytují zajímavou výpověď o době, ve které 
vznikly. Do školy přivezeme autentické ukázky historických kalendářů. 
 

• Září 2021 až červen 2022 
• Délka lekce: 45 minut 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
• Mgr. Jaromír Polášek (603 505 727, 558 628 001, kl. 33) 
 
 

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, členění 
povrchu města, vodní toky, komunikace. Minulost a přítomnost, prohlídka nejvýznamněj-
ších památek. Za odměnu strašidelné pověsti, které se vážou ke konkrétním místům.  
 

• Od září 2021 do června 2022, 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) 

 

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 společném 
dění a umožňují pestrou škálu činností, by město nebylo městem, ale pouhým shlukem 
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, To-
máše Kučery, Miroslava Rybičky, Sylvy a Lubora Lacinových, stavby Oskara Neumanna a 
Adolfa Barona a další).  
 

• Od září 2021 do června 2022, 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, 558 628 001, kl. 33) 

 

Přírodovědná 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 štěrko-
vých náplavách, rybích přechodech, přirozených a regulovaných říčních korytech a pod. 
 

• Říjen 2021, květen a červen 2022 
• Pro 2.–9. třídu ZŠ 



• Délka vycházky: cca 90 min 
• Délka trasy: cca 1,5 km 
• Sraz: pěší most přes řeku Morávku ve Frýdku (viz mapka) 
• Bc. Zuzana Hlaváčová (558 628 001, kl. 42), Ing. Petra Juřáková, PhDr. Petr Jeziorski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

• Frýdecký les 
• Květen 2022 
• Délka vycházky: cca 180 min. (dle domluvy, počasí, apod. Minimálně však 120 min.) 
• Pro 2.-7. třídu ZŠ 
• Bc. Zuzana Hlaváčová (558 628 001 kl. 42), Ing. Petra Juřáková, PhDr. Petr Jeziorski 

 

Ondřejník 
Hora Ondřejník je horský masiv předhůří Moravskoslezských Beskyd. Vycházka vede z ná-
draží Frýdlantu nad Ostravicí směrem na chatu Solárka a pak zpět. Po cestě si ukážeme, 
jak moc se změní les během napadení kůrovcem a jak probíhá jeho obnova. Bude možné 
pozorovat sezóně kvetoucí rostliny a jistě najdeme spoustu lesního hmyzu a větších živoči-
chů.  
 

• Ondřejník 
• Duben (dle počasí možná až květen) až červen 2022 
• Délka vycházky: celodenní výlet, náročnější – je třeba pevnou obuv, svačinu a pití 
• Pro 1. a 2. stupeň ZŠ 
• Bc. Zuzana Hlaváčová (558 628 001 kl. 42), Ing. Petra Juřáková, PhDr. Petr Jeziorski 
  



Stručný přehled lekcí 
 

Lekce v muzeu 
Hygiena (ne)dávná • Září až prosinec 2021 • Mgr. Marek Weissbrod  

Jízdní kolo – retro silniční a závodní kola • Od 14. září do 15. října 2021• Mgr. J. Polášek  

Beskyde, Beskyde… • Od 16. září do 22. prosince 2021 • Mgr. Jaromír Polášek  

Dějiny umění • Od září 2021 do června 2022 • Mgr. Marek Weissbrod  

Románský sloh     

Gotika      

Renesance      

Baroko      

Klasicismus a Empír    

Romantismus a historismus   

Secese      

Moderní architektura    

Život a opravy frýdeckého zámku • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Marek Weissbrod  

Hodina s hadem • Říjen 2021 až červen 2022 • Bc. Zuzana Hlaváčová 

Lidové stavby a umění – co mohou prozradit • Od 11. října do 22. prosince 2021 • Mgr. J. Polášek 

Do muzea! • Říjen 2021 až červen 2022 • Mgr. Marek Weissbrod  

Horský les • Říjen 2021 až červen 2022 • Bc. Zuzana Hlaváčová  

Polní práce našich předků • Říjen 2021 až červen 2022 • Mgr. Marek Weissbrod  

Vánoční a novoroční pozdravy významných osobností • Od 22. listopadu do 22. prosince 2021 • 
Mgr. Jaromír Polášek  

Fotograf Ota Landsberger • Od 30. listopadu 2021 do 14. ledna 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Textilní řemesla • Od 10. ledna do 25. února 2022 • Mgr. Marek Weissbrod  

Proměny Frýdku-Místku • Od 17. ledna do 29. dubna 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Ex libris • Od 17. ledna do 25. března 2022 • Mgr. Marek Weissbrod  

Parky na Frýdecko-Místecku • Od 24. ledna do 17. června 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Zámecké portrétování • Březen až duben 2022 • Mgr. Marek Weissbrod  

Veselé Velikonoce • Od 23. března do 13. dubna 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Nejstarší minulost Frýdku-Místku • Od 6. dubna do 29. června 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Modely aut, která změnila svět • Od 19. dubna do 10. června 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Heroldovi učedníci umění erbovního • Od 25. dubna do 29. června 2022 • Mgr. M. Weissbrod 

Po stopách brouka Pytlíka • Od 25. dubna do 10. června 2022 • Mgr. Marek Weissbrod  

 
 

Lekce ve škole 
Pobeskydí v pravěku a středověku • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Naši zmizelí židovští sousedé • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Jak se žije v Evropské unii • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Znáte frýdecké a místecké ulice? • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Veřejný prostor ve Frýdku-Místku • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  



Frýdecké a místecké památky 19. a 20. století • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. J. Polášek  

Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Veselé Vánoce přeje Ježíšek • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek 

Výtvarný Frýdek-Místek, výtvarné Pobeskydí • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. J. Polášek  

Přijde velká voda, přijde • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Voda ve Frýdku-Místku • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Teče voda, teče... • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Moravskoslezské Beskydy • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek 

Ekologie pro každý den • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Zlatý pták a jiné příběhy • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek 

Pověsti z Frýdku a Místku • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Beskydské pověsti • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Ondrášek – pán Lysé hory • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek 

Kočičí domov • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

Kouzelný svět kalendářů • Září 2021 až červen 2022 • Mgr. Jaromír Polášek  

 
 

Vycházky  
  

Pojďte s námi po Frýdku / Pojďte s námi po Místku • Od září 2021 do června 2022, za příznivého 
počasí • Mgr. Jaromír Polášek  
 
Veřejný prostor ve Frýdku / Veřejný prostor v Místku • Od září 2021 do června 2022, za přízni-
vého počasí • Mgr. Jaromír Polášek 
 
Přírodovědná vycházka kolem řeky • Říjen 2021, květen a červen 2022 • Ing. Petra Juřáková, Bc. 
Zuzana Hlaváčová, PhDr. Petr Jeziorski 
 
Pojďte s námi prozkoumat jarní přírodu! • Květen 2022 • Bc. Zuzana Hlaváčová, Ing. Petra Juřá-
ková, PhDr. Petr Jeziorski 
 
Ondřejník • Duben (dle počasí možná až květen) až červen 2022 • Bc. Zuzana Hlaváčová, Ing. 
Petra Juřáková, PhDr. Petr Jeziorski 
 
 

Kontakty 
 

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

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

Bc. Zuzana Hlaváčová - 558 628 001, kl. 42 - zuzana.hlavacova@muzeumbeskyd.com 
 
 
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 
příspěvková organizace 
Hluboká 66, 738 01  Frýdek-Místek 
Telefon: 558 628 001 
www.muzeumbeskyd.com  



Výstavy bez lekcí 
 

Ludvík Kunc (do 31. 10. 2021) 
Ludvík Kunc byl známý ostravský výtvarník, zoolog a publicista. Především však jeden 
z nejvýznamnějších ochránců divoké přírody v České republice. Doprovodná výstava jeho 
maleb k vidění v expozici Beskydy – příroda a lidé. 

 

Živé houby v muzeu (19.–23. 9. 2021) 
Živé exponáty jedlých, nejedlých i jedovatých druhů hub si budou moci návštěvníci muzea 
opět zblízka prohlédnout během týdenní výstavy Živé houby v muzeu. Houby nasbírané 
předchozí dny v Beskydech a Podbeskydí budou k vidění ve výstavní síni frýdeckého 
zámku. Výstava otevřena i v pondělí 20. 9. 2021. 

 

FM Salon 2021 (16. 9.–7. 11. 2021) 
Jubilejní ročník výstavy V-klubu výtvarníků z Frýdku-Místku a okolí. 

 

Smrk (18. 11. 2021–23. 1. 2022) 
Druhá nejvyšší hora Moravskoslezských Beskyd se prudce zvedá nad obcí Ostravice, kte-
rou teče stejnojmenná řeka. Masiv Smrku, občas přezdívaný Bizoní hora, nabízí krásné vý-
hledy na malebná beskydská údolí a kopce celých Moravskoslezských Beskyd. Výstava vás 
provede nejen přírodou, historií osídlení, ale také pohnutými osudy lidí, kteří zde za druhé 
světové války bojovali v partyzánských oddílech.  

 

Grafická tvorby Leopolda Parmy (30. 9.–21. 11. 2021) 
Výstava grafické tvorby výtvarníka, učitele a fotografa Leopolda Parmy. 

 

Purpura na plotně voní (25. 11. 2021–2. 1. 2022) 
Období Vánoc vždy bylo magickým bodem zimního období. Oslava narození spasitele i ob-
řady k zajištění zdraví a dostatku úrody byly pro lidi jistotou, že jejich život bude v příštím 
roce plynout tak, jak má. A protože udělali všechno pro zajištění sebe a své rodiny, napl-
nila je radost – z půlnoční v kostele, z jesliček, koledníků i návštěv rodiny a sousedů. Také 
výstava Purpura na plotně voní, ve které kromě nazdobeného pokoje bude vystavený i 
betlém řezbáře Ladislava Krále, má být pro návštěvníky jedním z radostných okamžiků 
předvánočního a vánočního času. 

 

Jiří Vyvial (10. 2.–13. 3. 2022) 
Výtvarná výstava řezbáře Jiřího Vyviala k jeho 70. narozeninám. 

 

Antonín Kačmařík (17. 3.–17. 4. 2022) 
Výstava nabízí průřez bohatou tvorbou místeckého umělce Antonína Kačmaříka. Uvidíme 
mimo jiné jeho reliéfy, kresby i malby. 
 
  



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 
 

Bc. Zuzana Hlaváčová – zoolog, Úsek přírodovědný 
558 628 001, kl. 42 
zuzana.hlavacova@muzeumbeskyd.com    
 
 
 

Pdf verze této nabídky lekcí: 
 
https://www.muzeumbeskyd.com/files/skoly/katalog_2021_2022.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: 
J. Polášek, M. Weissbrod, Z. Hlaváčová, P. Juřáková a P. Jeziorski. 

Fotografie: frýdecký zámek 2017 (M. Weissbrod) a letecké foto ze sbírek Muzea Beskyd. 
 

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o. 
Úsek marketingu, programu a vnějších vztahů, srpen 2021 
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