
 
PŘEHLED  AKCÍ  MUZEA  BESKYD   

FRÝDEK – MÍSTEK  V ČERVENCI  A  SRPNU   2013 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FRÝDECKÝ  ZÁMEK    TEL. 558 630 051-3 
        558 628 001, 628 003, 
                 628 005  
       FAX. 558 630 452 
       e-mail: info@muzeumbeskyd.com 
       www.muzeumbeskyd.com 

 
Otevírací doba: 
út, st, pá  8,00 - 12,00 12,30 - 16,00 
čt   8,00 - 12,00 12,30 - 17,00 
so, ne, sv          10,00  - 17,00 (květen-říjen)  
 

Pozor, rozšíření otevírací doby na dopolední hodiny  
o víkendech a svátcích od května do října !!!  
 
 

Pozor, změna elektronické adresy a názvu webových 
stránek !!! 
 
 
Stálé expozice: 
 
BESKYDY, PŘÍRODA  A  LIDÉ 
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí. 
Historicko-etnografická část prezentuje nyní na 800 sbírkových předmětů, dokumentu- 
jících tradiční zemědělství, řemesla, obchod, železářství a další. 
Řada originálních přístrojů, hracích skříní a dalších předmětů dokládá zábavu a využití 
volného času od poloviny 19. století. 
 
V přírodovědné části expozice, v níž jsou prezentovány typické biotopy Pobeskydské 
pahorkatiny a MS Beskyd, je vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých zá- 
stupců hmyzu, 70 vzorků nerostů a hornin a přibližně 100 herbářových položek. K nej- 
cennějším exponátům patří zkamenělina druhohorní cykasové rostliny benetitového ty- 
pu a dva dermoplastické preparáty savců - losa evropského a medvěda hnědého. 
 
ZÁMECKÝ  OKRUH 
Prohlídková trasa po frýdeckém zámku. Nabízí Rytířský sál s erbovními obrazy slezské 
šlechty, zámecké interiéry instalované v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž – 
gloriet, kapli sv. Barbory a ledovnu v parku. 
 



FRÝDEK - MARIÁNSKÉ  POUTNÍ  MÍSTO 
- stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. Připomíná skutečnost, že Frýdek patřil 
k nejznámějším a nejnavštěvovanějším mariánským poutním místům ve Slezsku. 
Expozice je obohacena o sochy Nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše a Neposkvrněného Srdce 
Panny Marie, které byly přestěhovány z poutního kostela Navštívení Panny Marie – Baziliky 
minor. 
 
 
 
FRÝDEK  A  MÍSTEK 
Expozice věnovaná dvěma, a zároveň jednomu městu Frýdek-Místek. Každé z nich vzniklo a 
vyvíjelo se na jiném historickém území, které oddělovala jen „..šumivá, divoká Ostravice“. 
Vzdálená i blízká, historická, a zároveň moderní byla a jsou města Frýdek a Místek. Zaslouží 
si, aby lidé, v nich žijící, byli připomínáni a jejich činy zaznamenávány. 
 
PAMÁTNÍK  ÓNDRY  LYSOHORSKÉHO 
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frýdeckého rodáka, který byl a je světově uznávaným 
básníkem a překladatelem. (po-pá  8,00 – 15,00  po domluvě i mimo termín). 
 
 
 
Výstavy: 
 
 
LÉTA  LÉTÁNÍ 
o pilotech, letadlech, letištích  
Výstava je věnována sportovní, dopravní a vojenské letecké činnosti. Přibližuje některá  
letiště, leteckou techniku a významné osobnosti. Autorem výstavy je František Pavelčík 
a na její přípravě se dále podílelí: Helena Kraslová, Karel Konečný, Jaroslav Režný,  
Oldřich Dvorský, Milan Škopec, Jarmila Kryštofová, Jan Jurečka, Dana Stojebová,  
Josef Hranický, Bohumír Trojčinský, Technické muzeum v Brně a Letecké muzeum 
Olomouc.  

Dominantou výstavy je vystřelovací sedačka KM1 z proudového letadla. Návštěvníky 
jistě zaujme historický filmový dokument z letiště Pod Štandlem o létání v 50.letech. 
Potrvá do 15. září 2013. 
 
KRÁSA  UKRYTA  V  KOVU 
Výroba litiny má své počátky ve 4. století př. n. l. v oblasti Číny, do Evropy se ale její znalost 
rozšířila až ve středověku. Její zlatý věk nastal v 19. století, a tak si umělecká litina prošla 
všemi jejími uměleckými směry, ať už se jednalo o prostý dekorativismus, romantismus a 
historizující výtvarné slohy či nádhernou secesi. Výrobky z litiny byly používány v běžném 
životě, staly se součástí architektury, tvořily dekoraci interiérů, sloužily i jako šperk.  
Potrvá do 1. září 2013. 
 
 

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ  AKCE 
 
 



Sobota 6. července v 18,00 hodin – Rytířský sál frýdeckého zámku 
KONCERT  PRO  ČTYŘI  RUCE 
Jan Michiels a Inge Spinette - klavír 
Koncert v rámci Mezinárodního festivalu Janáčkovy Hukvaldy 2013 
 
Sobota  13. července v 19,00 hodin – Rytířský sál frýdeckého zámku 
AHH 
YOLLA  KHALIFÉ /Francie/ - zp ěv 
AL  MAKEDONIA /Makedonie 
Koncert v rámci Mezinárodního festivalu Janáčkovy Hukvaldy 2013 
 
Čtvrtek  18. července v 18,00 hodin – Rytířský sál frýdeckého zámku 
PROFESOŘI  A  ŽÁCI  DVOU  KONZERVATO ŘÍ 
Irena Bezdíčková – housle 
Maria Gratis Bellocchio /Itálie/– klavír  
Katia Vendrame /Itálie/ - klavír 
Filippo Gorini /Itálie/ - klavír 
Koncert v rámci Mezinárodního festivalu Janáčkovy Hukvaldy 2013 
 
Sobota  20. července v 18,00 hodin – Rytířský sál frýdeckého zámku 
LEOŠ  JANÁČEK  A  BENJAMIN  BRITTEN  V PÍSNÍCH 
Karel  košárek  - klavír 
Roman janál - baryton 
Koncert v rámci Mezinárodního festivalu Janáčkovy Hukvaldy 2013 
 
 
 
 

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY 
 
 
Čtvrtek 11. července 2013, sraz na zastávce MHD přehrada Olešná v 15.45 hod. (příjezd 
linkou č. 5 – 865005 36, možno přisednout v 15.25 h. u magistrátu, 15.33 h. nádraží ČD, 
15.37 h. u polikliniky) 
POJĎTE  S NÁMI  OKOLÍM  MÍSTKU 
Kde stával středověký Halbranstdorf, jak se stavěla přehradní nádrž Olešná, kudy povede 
obchvat kolem Místku, bývalý Elzerův a Skatulův hliník, kaple P. Marie Sněžné na Hlínách, 
dřevěná zvonička v Bahně, Hodoňovický náhon, bývalá Elzerova cihelna, kaple na Podpuklí a 
další. Délka trasy 6 – 7 km. 
 
Čtvrtek 25. července 2013, sraz v 15.30 hod. před židovským hřbitovem na ulici Slezské 
ve Frýdku (vedle restaurace U Gustlíčka) 
POJĎTE  S NÁMI  PROTI  PROUDU  ŘEKY  MORÁVKY 
Profil řeky Morávky, přirozené porosty říčních niv, geologický vývoj, využití vodního toku 
v minulosti – pozůstatky kanálů pro plavení dřeva a historického protipovodňového hrazení 
řeky. Nazpět do Frýdku vlakem ze zastávky Dobrá v 19.11 hod., příjezd do Frýdku v 19.17 
hod. Délka trasy 6 km. 
 
 



HRAD  HUKVALDY Tel. 558 699 323 
     www.janackovy-hukvaldy.cz 
     email: sekretar@janackovy-hukvaldy.cz 
     tel./fax  558 431 524 
 
Otevírací doba v červenci a srpnu:    denně kromě pondělí  9,00 – 18,00 hodin 
 
Program: 
 
  do 21. července  MEZINÁRODNÍ  HUDEBNÍ  FESTIVAL  JANÁ ČKOVY 
    HUKVALDY 
 
  5. července   VE  JMÉNU  PÁNA  NAŠEHO 
    - kostýmované prohlídky s Cyrilem a Metodějem 
 
  6. července   VE  JMÉNU  PRAVDY 
    - kostýmované prohlídky s Janem Husem 
 
 
13. července   AŤ  ŽIJÍ  DUCHOVÉ 
    - večerní sjezd strašidel 
 
27. července   NENÍ  CESTY  ZPĚT 
    - VII. ročník dobývání hradu – ve znamení husitských válek 
 
  3. srpna   STŘEDOVĚKÁ  NOC 
    - letní večer ve znamení středověku 
 
10. srpna   ZVĚŘINOVÉ  HODY  A  SOKOLNICTVÍ  NA  HRAD Ě 
    - hradní rožnění a grilování     
    - sokolnické ukázky dravého ptactva 
    - k poslechu hraje Michal Tučný Revival Band 
 
17. srpna   O  PŘÍZEŇ  PÁNA ! 
    - druhý ročník hradních turnajů 
 
24. srpna   BOJÍME  SE  JEŠTĚ  JEDNOU – VEČERNÍ  SJEZD   
    STRAŚIDEL 
    - večerní sjezd strašidel, bubáků a dalších bytostí 
 
31. srpna   HUKVALDSKÉ  OSUDY 
  1. září   - historie hradu tak, jak ji neznáte 
 
 
Další informace získáte ve Fondu Janáčkovy Hukvaldy, tel.: 558 431 524 
 
 
 
 



Ve Frýdku-Místku, dne  7. 6.  2013 
Zpracoval:  Miloš Kuliha, ved. oddělení programu a propagace 
          Muzeum Beskyd F-M, tel. 558 632 750, 558 630 051-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


