
MĚSÍC DUBEN 2014 V MUZEU BESKYD 
FRÝDEK-MÍSTEK 

    
 

FRÝDECKÝ ZÁMEK     
TEL.: 558 630 051, 558 628 001  
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, svátky            13:00–17:00 (listopad-duben) 
so, ne, svátky  10:00 – 17:00 (květen-říjen)  
 

STALÉ EXPOZICE:  
 

BESKYDY - PŘÍRODA A LIDÉ 
Stálá expozice, která poskytuje ucelený obraz o životě v Beskydech a Pobeskydí.  
Historicko-etnografická část nyní prezentuje na 800 sbírkových předmětů, dokumentujících tradiční zemědělství, 
řemesla, obchod, železářství a další. Můžeme nahlédnout do valašské jizby, dozvědět se něco o chovu ovcí, 
prohlédnout si tkalcovský stav aj. K nejzajímavějším exponátům zajisté patří pohyblivý model slezské vesnice 
vyrobený panem Kořistkou v Ostravě v 80. letech 20. století. 
V přírodovědné části expozice je vystaveno 200 druhů ptáků, savců a ryb, 750 různých zástupců hmyzu, 70 vzorků 
nerostů a hornin a přibližně 100 herbářových položek. K nejcennějším exponátům patří zkamenělina druhohorní 
cykasové rostliny benetitového typu 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 a kapli sv. Barbory. Stylizovaný zámecký okruh 
ukazuje život šlechty a měšťanstva v historické oblasti těšínského knížectví, převážně z 19. století. 

 

 
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. 

 

 
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  ŁYSOHORSKÉHO 
Stálá expozice věnovaná životu a dílu frýdeckého rodáka, který byl a je světově uznávaným básníkem a překladatelem 
(po předchozí rezervaci). 
 
 

VÝSTAVY:  
 
ZNÁTE SVŮJ RODOKMEN?  

Co je genealogie? Co nám odhalí rozbor DNA o našem původu? Kde najdeme informace o svých předcích? Co je 
genealogický strom? Jak se sestavuje rodová a rodinná kronika? Jak si můžeme sestavit rodinný erb? Odkud má původ 
naše příjmení a co znamená? To jsou jen některé z otázek, na které se pokusí odpovědět tato výstava.  
Výstava potrvá do 6. dubna 2014 

 
JOSEF LANG VÝSTAVA K 90. NAROZENINÁM 
Výstava z tvorby tohoto skromného a pokorného muže, který svými akvarely a pastely přináší lidem radost a potěšení. 
Na výstavě, která je instalována v kapli sv. Barbory a sakristii ve frýdeckém zámku, si mohou návštěvníci prohlédnout 
obrázky dřevěných kostelů, zákoutí Frýdku - především mariánský kostel a jeho okolí, krajinu Beskyd, jak ji Josef 
Lang zachytil při svých cestách po horách. Veřejnost také uvidí poštovní známky, které byly vydány na počest pana 
Langa, mapu oblohy, kde se skví hvězda po něm pojmenovaná, dále fotografie, skicáky, ba i knihu, kterou o Josefu 
Langovi vydali jeho přátelé v Kanadě. 
Výstava potrvá do 27. dubna 2014 
 

ZMIZELÝ FRÝDEK A MÍSTEK 
Výstava, která přibližuje proměny Frýdku a Místku v posledních sto letech prostřednictvím profesionálních i 
amatérských fotografií, dobových pohlednic, reklam a také předmětů, které dokreslují dobový kolorit města. 
Výstava potrvá do 27. dubna 2014 
 

JAROSLAV OLŠÁK 
obrazy-knižní vazby-šperkovnice 
V dubnu si připomínáme 100. výročí narození významné osobnosti města Frýdku-Místku - Jaroslava Olšáka. V rámci 
Zámeckého okruhu jsou prezentovány jeho umělecké knižní vazby, šperkovnice, kazety s drahými kameny, obrazy, 
dřevoryty. Jaroslav Olšák ovládal řadu unikátních pracovních postupů a starých technik, zabýval se tvorbou 
šperkovnic, věnoval se grafice a od 70. let 20. století také malbě. Jeho dílo je spjaté s prostředím rodného Valašska a 
Pobeskydí. 
Výstava potrvá do 22. června 2014 

 
JAKO VEJCE VEJCI 
Výstava, zaměřená především na ptačí snůšky, představí vejce několika desítek ptačích druhů. K vidění 
budou snůšky pěvců, dravců, sov, pštrosů, kukačky a mnoha dalších. Vystaveny budou také preparáty ptáků. 
Návštěvník se dozví, co to vlastně vejce je, jak vzniká, jak moc si jsou vejce různých druhů ptáků podobná, 
čí vejce je největší na světě nebo jak hnízdí ptáci. Každý bude moci sám posoudit, nakolik platí rčení 
„podobný jako vejce vejci“. 
Vernisáž se uskuteční 17. dubna 2014 v 17:00 hodin ve výstavních síních frýdeckého zámku. 
Výstava potrvá do 18. srpna 2014 
 
 

 
 



 
PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE:  
 
5. ZÁMECKÝ KONCERT 
ENSEMBLE DERPONS CANTAT 
Soubor specializující se na barokní hudbu italských a německých mistrů i autorů ovlivněných italskou a 
německou barokní hudební manýrou 
Čtvrtek 3. dubna 2014 v 19:00 hodin v Rytířském sále frýdeckého zámku 
 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA VÝSTAVY ZNÁTE SV ŮJ RODOKMEN? 
Derniéra výstavy s autorem Mgr. Bc. Petrem Juřákem  
Neděle 6. dubna 2014 v 15:00 hodin výstavní síně frýdeckého zámku 
 
TRADI ČNÍ VELIKONO ČNÍ JARMARK NA FRÝDECKÉM ZÁMKU 
V neděli 13. dubna 2014 od 9:00 do 15:00 hodin v areálu frýdeckého zámku 
RukyNaDudy – kapela historických nástrojů pro lidovou hudbu 
Ondrášek – dětský folklórní soubor Frýdek-Místek 
Výstava Zmizelý Frýdek a Místek 
Zámecká kaple sv.Barbory – Josef Lang výstava k 90.narozeninám 
Expozice Frýdek a Místek 
Ukázka řemesel, projížďka na koních v zámeckém parku, prodej velikonočních dobrot a tradičních výrobků 
kraje. 
 
VELIKONO ČNÍ NEDĚLE NA FRÝDECKÉM ZÁMKU 
Vystoupení žáků základní umělecké školy Frýdek-Místek v Rytířském sále 
20. dubna 2014 v 15:00 hodin  
 
 

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY:  
 
Čtvrtek 3. dubna 2014 v 16:30 hodin v Zeleném domě Muzea Beskyd na Zámecké ulici ve Frýdku 
Beskydské přehrady a nádrže 
Přednáška přiblíží historii známých i méně známých malých vodních nádrží a klausů, např. Maxova nádrž, 
Fridrichův klaus, Čurábka, Blato, Černý klauz, jak se měla stavět údolní nádrž na Podolánkách, klaus 
Řečice, přehradní nádrž Baška a další. 
 
Pátek 18. dubna 2014 v 16:30 hodin na Náměstí svobody v Místku 
Pojďte s námi po Místku 
Vycházka pro zájemce o historii města. Místecká radnice, kde stával pranýř, shazování kozla z věže kostela 
sv. Jakuba, podkostelní mlýn na Antonínském náměstí, dobytčí tržiště na Kamenci, kde stávaly Karolínské 
lázně, první hasičské skladiště, místecké výstaviště, někdejší městské koupaliště a další. 
 
Pátek 25. dubna 2014 v 16:30 hodin na Zámeckém náměstí ve Frýdku 
Pojďte s námi po Frýdku 
Další vycházka pro zájemce o historii města. Dům frýdeckého vlastence Karla Kottka, Hluboká ulice, ulice 
Na půstkách, rybník na místě Kauflandu, kudy vedla Pivovarská ulice, kde stával dům perníkáře Augustina 
Hesska, Vincentinum a Boromeum, kde stávala židovská synagóga a další. 
 

 
 
 



 
 
 

PŘIPRAVUJEME:  
 
6. ZÁMECKÝ KONCERT 
Kristýna Fialová a Barbora Plachá 
Viola a harfa 
15. května 2014 v 19:00 hodin v Rytířském sále frýdeckého zámku 
 
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ ICOM 
Volný vstup do všech expozic a výstav zámku. 
18. května 2014 od 10:00 do 17:00 hodin  
 
 
MUZEJNÍ NOC NA FRÝDECKÉM ZÁMKU 
Zámeckým okruhem a muzejní expozicí návštěvníky provedou hrabě Jiří z Oppersdorfu, zbojník Ondráš, 
Maryčka Magdonová, hraběnka Karolína Františka Pražmová a další. 
30. května 2014 od 18:00 do 23:00 hodin  
 
 
 
 
 
 
 

HRAD HUKVALDY  
 

Tel. 558 699 323 
 

www.janackovy-hukvaldy.cz 
 

email: sekretar@janackovy-hukvaldy.cz 
 
 

Duben 
27. 4. Slet čarodějnic 

 
(jen soboty, neděle a svátky): 9:00 - 16:00 

 
Další informace získáte ve Fondu Janáčkovy Hukvaldy, tel.: 558 431 524 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 


