PŘEHLED AKCÍ MUZEA BESKYD
FRÝDEK – MÍSTEK V ŘÍJNU 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
čt
so, ne, svátky

8,00 - 12,00
8,00 - 12,00
10,00 - 17,00

12,30 - 16,00
12,30 - 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, dokumentujících 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 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 v reprezentačních prostorách, vyhlídkovou věž – gloriet, kapli
sv.Barbory a ledovnu v parku.
Ve spodní části glorietu si můžete prohlédnout malou výstavu plakátů z tvorby výtvarníků

Muzea Beskyd Frýdek-Místek Lenky Kovalové a Romana Filka.

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:

BESKYDSKÉ TRIENÁLE ŘEZBÁŘŮ 2013
8. ročník
Mezinárodní výstava amatérských a profesionálních řezbářů, kterou pořádají
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Regionalny Ośrodek
Kultury Bielsko - Biała a Muzeum Beskidzkie im. Andrzeja Podżorskiego w Wiśle
Potrvá do 10. listopadu 2013

BESKYDY – ZEMĚ ŠELEM
Výstava pořádaná při příležitosti 40. výročí vyhlášení CHKO Beskydy představí nejen
všechny zdejší šelmy, ale také samotné beskydské pohoří. Chybět zde nebudou ani vlk s
rysem a medvědem, jelikož se pouze v této oblasti České republiky vyskytují všichni tři
pohromadě. K vidění budou exponáty a materiály z Muzea Beskyd Frýdek-Místek, Slezského
zemského muzea v Opavě, Správy CHKO Beskydy a ZO ČSOP Radhošť Rožnov p. R.
Součástí je i putovní výstava „Soužití s velkými šelmami“ od Hnutí DUHA. Vernisáž ve
čtvrtek 10. října 2013 ve frýdeckém zámku.
Potrvá do 23 března 2014.

PROGRAMY, KONCERTY, DALŠÍ AKCE
Čtvrtek 10. října 19,00 – Rytířský sál frýdeckého zámku
První zámecký koncert

LUBOMÍR BRABEC - kytara
Pátek 18. října 18,00 – 23,00 hodin – frýdecký zámek

VEČERNÍ PROHLÍDKA ZÁMKU
Pohádkový zámek při světle svíček
Rezervace a předprodej vstupenek od 1. 10. 2013.
Více informací na www.muzeumbeskyd.com a tel. 558 630 051

BESEDY, PŘEDNÁŠKY, EXKURZE, VYCHÁZKY

Čtvrtek 3. října 16.30 hod. – sraz před hospůdkou Berlínský dvůr na Nové osadě
(Berlín) ve Frýdku

POJĎTE S NÁMI ZA ŽELEZNÝMI DOMY
Na začátku 30. let minulého století vyrostla nedaleko Frýdku osobitá dělnická kolonie pro
zaměstnance Karlovy huti v Lipině a jejich rodiny, zejména pro přestěhované dělníky ze
zrušených železáren v Nýdku, Rottavě a Šinderwaldu. Vycházka přiblíží historii a další osudy
kolonie „Na Berlíně“.
Čtvrtek 17. října 16.30 hod. – Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku

FULNECKO
Přednáška o historii Fulneku a jeho okolí. Fulnek na nejstarších mapách, zaniklá tvrz
v Děrném, kapucínský klášter, Žákovský háj, bratrský sbor, fulnecké hřbitovy, slavní fulnečtí
rodáci, zaniklé doly na Stříbrné hůrce, Kletné, Pohoř, Lukavec, Dolní Nový Dvůr a další.
Doplněno dataprojekcí a videosnímkem.
Čtvrtek 31. října 16.30 hod. – Zelený dům na Zámecké ulici ve Frýdku

HOLEŠOVSKO A BYSTŘICKOHOSTÝNSKO
Sv. Hostýn – památná hora Moravanů, historie osidlování Hostýna, chrám Nanebevzetí Panny
Marie, hřbitov v Bystřici pod Hostýnem, zaniklé klausy v Podhradní Lhotě, zřícenina
Šaumburku, Šachova synagoga v Holešově, veteránské srazy v zámeckém parku v Holešově,
tvrziště v Dobronicích a další. Historicko-vlastivědná přednáška, doplněná dataprojekcí.

HRAD HUKVALDY

Tel. 558 699 323
www.janackovy-hukvaldy.cz
email: sekretar@janackovy-hukvaldy.cz
tel./fax 558 431 524

Otevírací doba v říjnu:

so, ne, svátky

9,00 – 16,00 hodin

Připravujeme:

1. prosince

ONDŘEJSKÁ POUŤ

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

