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AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

6. 3. – 15. 6. 2016

Graffiti 
Výstava ukazuje práce současných vsetínských writerů a seznamuje návštěvníka s touto málo známou subkulturou.

22. 3. – 15. 6. 2016

Putování do pravěku 
Hravá výstava nejenom pro děti, která návštěvníka seznámí s nástroji a životem našich předků od doby kamenné po příchod Slovanů.

14. 4. – 5. 6. 2016

Inspirace architekturou a krajinou Valašska 
Výstava soutěžních výtvarných prací žáků základních a středních škol z regionu, inspirovaných architekturou a krajinou Valašska. Ve spolupráci s MGV a Nadací MGV. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY 

3. 6. 2016 | 17:00–18:00 hodin

Křest nových publikací muzea a ZŠ Sychrov
Křest společných publikací z projektu Poznáváme přírodu společně.

4. 6. 2016  | 18:00–23:00 hodin

Vsetínská noc 2016
Tradiční muzejní noc letos proběhne nejenom na zámku, ale i na dalších místech ve městě. Mimo muzeum do ní bude zapojen Dům kultury, Masarykova veřejná knihovna 
a městský úřad Vsetín. Program nabídne netradiční prohlídky objektů, kulturní vystoupení či tvořivé dílny. 

10. 6. 2016 | 8:30–10:00 hodin

Po špičkách…
Od klasického a neoklasického tance po moderní a soudobé taneční styly – vystoupení žákyň tanečního oboru ZUŠ Vsetín.
 
14. 6. 2016  |  13:00–15:00 hodin

Finále krajského kola soutěže „Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“
Soutěž pod záštitou radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Taťány Valentové Nersesjan. Tato pěvecká, výtvarná a fotografická soutěž je výzvou pro všechny lidi se 
zdravotním či mentálním postižením, kteří se nebojí ukázat svůj talent. Ti nejlepší z každé kategorie postoupí do celostátního kola, které se uskuteční 13. září 2016 v prostorách 
Výstaviště Flora v Olomouci. Doprovodný program bude probíhat již od 10:00 hodin v parku vsetínského zámku, kde budete mít možnost nejen obdivovat výrobky klientů 
z domovů pro osoby se zdravotním postižením, ale i sami se umělecky projevit v našich výtvarných dílničkách.

15. 6. 2016 | 15:00 hodin

Pohádkové zpívánky
Hudební pořad pro děti i dospělé věnovaný filmovým pohádkám a melodiím. Připomeneme si v něm také 700 let od narození „Otce vlasti“, krále českého a císaře Svaté říše 
římské Karla IV.

17. 6. 2016 | 20:00 hodin

Chvála slunovratu
Vítání léta s taneční skupinou Benkari. Hosty večera jsou: taneční skupina Abhar Banday, Bosorky z Horky, Rondeus, skupina historického šermu Valmont, Trubači a lesní rohy, 
Bubeníci.

24. 6. 2016 | 16:00–21:00 hodin

Svatojánský podvečer
Svatojánská noc je nejkratší noc v roce. Předchází den svatého Jana, počátek léta. Proto se nazývá Svatojánská noc. Tato noc je plná magie a kouzel. Je pokračováním letního 
slunovratu, kdy se vítá léto a teplé, úrodné měsíce.

30. 6. 2016 | 16:00 hodin

Vernisáž výstavy - Fenomén motocyklistiky
Dvě paralelní výstavy o historii motocyklistiky na Valašsku a o vzácné sbírce historických motocyklů ze sbírky Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. 

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

28. 5. – 18. 9. 2016

Hračky ze staré půdy
Kouzelná výstava historických hraček ze soukromých i muzejních sbírek. Součástí výstavy je zábavná herna s exponáty a nafukovacími hračkami Fatra.

28. 5. – 25. 9. 2016

Příběhy z Modré planety
Výtvarná výstava prací dětí z MŠ Krhová a studentů Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí.

31. 5. – 25. 9. 2016

Hravá Evropa
Vydejte se s námi na okružní cestu Evropou! Ve výstavě na Vás čekají velkoformátové interaktivní panely a hry věnované evropské tematice.

2. 6. – 18. 9. 2016

Jožka Baruch – Valašsko navždy
Výstava grafik, kreseb, bibliofilií a malovaných hraček valašského výtvarníka, jehož výrazný grafický projev můžeme srovnávat s dílem J. Lady. Vernisáž formou vzpomínkového 
večera proběhne ve čtvrtek 2. 6. 2016 v 17:00 hodin za účasti rodiny autora.

15. 6. – 28. 8. 2016 | kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí

Od kamene k soše
Výstava s interaktivními prvky, věnovaná horninám i hlíně a jejich využití člověkem od dob pravěkých až do současnosti z pohledu archeologa, geologa a historika umění.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

16. 6. 2016 | 17:00 hodin | kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí

Od kamene k soše
Přednáška a komentovaná prohlídka expozice s archeologem Mgr. Samuelem Španihelem a historičkou umění Mgr. Kamilou Valouškovou, při níž se dozvíte i to, kolik práce dá 
výroba kamenného sekeromlatu.

23. 6. 2016 | 16:30 hodin

Literární večer
Komorní setkání na výtvarné výstavě Příběhy z Modré planety s Alenou Mornštajnovou. 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

15. 3. – 31. 8. 2016

Žena tří staletí 
Výstava historických hodin k jubileu slavné rakouské spisovatelky moravského původu Marie Ebner-Eschenbach (1830–1916). 

1. 5. – 31. 8. 2016

Šťastný život v secesi 
Výstava oděvů, módních doplňků, hraček a vybavení domácností z období secese.

1. 5. – 18. 6. 2016

Nejkrásnější hodiny
Soutěžní výstava dětských výtvarných prací pořádaná k výstavě historických hodin.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

11.–12. 6. 2016

Víkend otevřených zahrad 
V rámci celorepublikové akce probíhají komentované prohlídky zámeckého parku. Odchod vždy v celou hodinu od zámku. Cena 30 Kč (dospělý), 20 Kč (senioři, studenti).

18. 6. 2016 | 14:00 hodin

Dětský den
Sportovně-zábavný program pro rodiny s dětmi: balónkový klaun, bubnování, lanové aktivity, prohlídka zámku s princeznou, pohádková stezka s broučky a další.

4. 6. 2016 | 22:30–24:00 hodin

Vsetínská noc 2016
Na závěr první společné Vsetínské noci se uskuteční pozorování planet Mars, Jupiter a Saturn. Každé z planet bude vyhrazen jeden z astronomických dalekohledů v areálu 
vsetínské hvězdárny. Pozorování se uskuteční pouze za jasné a bezmračné oblohy! Vstup zdarma!

Pozorování Slunce a exkurze na hvězdárně
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 červnu vždy od 22:00 do 23:30 hodin.
V případě zájmu většího počtu návštěvníků (školní výlety, turistické zájezdy, …) je možné se s pracovníky telefonicky dohodnout na jiném termínu.

Standardní a další 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.


