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22. 1. – 5. 3. 2017

Interfotoklub Vsetín 2016
29. ročník mezinárodního bienále fotografické soutěže s více jak 50letou tradicí pod patronací asociací umělecké fotografie 
FIAP, IAAP a ČFFÚ. Prestižní výstava soutěžních snímků profesionálních i amatérských fotografů – jednotlivců a fotoklubů
 – vybraných odbornou porotou ve 4 sekcích nově otevřených i pro digitální fotografii. Bylo uděleno celkem 61 ocenění 
od tří mezinárodních asociací.

7. 3. – 23. 4. 2017

KRÁSA KRASLIC 
Výstava kraslic zdobených různými technikami z Valašska i dalších koutů ČR.

21. 3. – 10. 6. 2017

Zbrojovka a město
Výstava připomene v rámci 80. výročí založení Zbrojovky Vsetín minulost tohoto nejvýznamnějšího podniku ve městě. 
Mimo samotné historie zbrojovky ukáže výstava její výrobky, představí firmy navazující na tradiční výrobní odvětví či nastíní vliv 
továrny na rozvoj Vsetína. Vernisáž výstavy proběhne 19. 3. 2017 v 16:00 hodin.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY 

1. 3. 2017 | 17:00 hodin

Kurz zuberské výšivky
Kurz zuberské výšivky v 5 lekcích naučí základním znalostem této techniky. Lektorkou je Mgr. Marie Pyrchalová, Nositel tradice 
lidových řemesel.

7. 3. 2017 | 17:00 hodin

Írán – Opravdu nebezpečný? 
Jak se žije a cestuje v zemi, která má u nás tak neblahou pověst? Navštívíme hlavní město Teherán, objevíme pohádkový Śiráz 
i starobylou Persepoli, prastarý Jazd, velkolepý Isfáhán i pouštní Kašán. Přednášející: Mgr. Jan Husák.

7. 3. – 23. 4. 2017

O kraslicích
Program pro seniory  - prohlídka výstavou kraslic, promítání filmů, tvůrčí dílna (po předchozím objednání).

17. 3. 2017 | 17:00–20:00 hodin

Festival Valašský cestovatel
První ročník cestovatelského festivalu bude věnován přežití v drsné přírodě. Kromě přednášek zkušených cestovatelů 
na Vás čekají cestovatelské prezentace školáků, burza outdoorového vybavení, soutěže a spousta dalšího.

30. 3. 2017 | 17:00 hodin

Migrace v minulosti a současnosti
Migrace obyvatel je jednou z výzev, které musíme v současnosti čelit. Jedná se o téma složité, často spojené s polopravdami 
a dezinformacemi, které vyvolává mezi lidmi emotivní reakce. Přednáška ukáže migraci v historickém kontextu, kdy představí 
dějiny pohybu obyvatel od starověku po současnost. Přednáší: Mgr. Pavel Mašláň.

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

19. 1. – 7. 5. 2017

Háčkované dějiny
Dějinami významných okamžiků naší historie nás provedou háčkované figurky známých historických osobností.

20. 1. – 12. 3. 2017

RC Modely zblízka!
Velká výstava organizovaná ve spolupráci s Valašským leteckým klubema městem Valašské Meziříčí" představí to nejlepší 
z prostředí rádiem řízených modelů – k vidění budou letadla, ponorky, auta a mnoho dalšího. 

20. 3. – 2. 7. 2017

Nakresli rally!
Výstava vybraných soutěžních prací žáků mateřských, základních a středních škol z regionu. Slavnostní vyhlášení výsledků 
soutěže proběhne 20. 3. 2017 v 15:00 hodin v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. 

28. 3. – 2. 7. 2017

Stromy jako domy
Interaktivní výstava s přírodovědnou tematikou nabídne ukázky přirozeného prostředí, ve kterém žijí někteří savci, 
obojživelníci, hmyz i houby.

28. 3. – 23. 4. 2017

Velikonoce v muzeu
Tradiční velikonoční výstava, těšit se můžete na ukázku rozličných kraslic i zvykoslovných předmětů, jejichž užívání je 
s Velikonocemi svázáno. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

19. 3. 2017 | 14:00–17:00 hodin

Sklářské kouzlení
Hravé odpoledne se sklářskými dílničkami, sklářským jarmarkem a hledáním skleněného pokladu. 

24. 3. 2017 | 17:00 hodin

Írán – Opravdu nebezpečný? 
Jak se žije a cestuje v zemi, která má u nás tak neblahou pověst? Navštívíme hlavní město Teherán, objevíme pohádkový Śiráz 
i starobylou Persepoli, prastarý Jazd, velkolepý Isfáhán i pouštní Kašán. Přednášející: Mgr. Jan Husák.

HVĚZDÁRNA VSETÍN 

Pozorování Slunce a exkurze
Od pondělí do pátku probíhají za příznivých podmínek od 9:00 do 15:00 hodin pozorování Slunce a slunečních skvrn. 
Ve stejnou dobu jsou pro veřejnost pořádány exkurze na hvězdárně – prohlídka kopule a přístrojového vybavení či prohlídka 
meteorologické stanice v areálu hvězdárny.

Večerní astronomická pozorování
Astronomická pozorování pro veřejnost se na vsetínské hvězdárně konají za bezmračné oblohy každé úterý a pátek, v březnu 
vždy od 19:00 do 21:00 hodin.V případě zájmu většího počtu návštěvníků (školní výlety, turistické zájezdy, …) je možné se 
s pracovníky telefonicky dohodnout na jiném termínu.

Standardní akce Hvězdárny Vsetín
Akce (přednášky, lektorské programy, besedy, pozorování, exkurze aj.) určené školám a dalším organizacím. 
Požadovaný program a termín akce je nutno si dohodnout předem.

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

HISTORICKÉ ZÁMECKÉ EXPOZICE JSOU Z DŮVODU ROZŠIŘOVÁNÍ DOČASNĚ UZAVŘENY.

EXPOZICE V PŘÍZEMÍ ZÁMKU JSOU PŘÍSTUPNÉ POUZE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ (TEL: +420 734 420 009)

ZÁMECKÝ PARK
Park je v zimním období otevřen denně 8:00–17:00 hodin.


