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AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

9. 5. – 25. 6. 2017

Miriam Kocurková Rochová – Mix media 
Výstava vsetínské výtvarnice, která za svou originální výtvarnou techniku získala ocenění na Czech Art Festivalu v Českých 
Budějovicích. 

21. 3. – 10. 6. 2017

Zbrojovka a město
Výstava připomene v rámci 80. výročí založení Zbrojovky Vsetín minulost kdysi nejvýznamnějšího podniku ve městě. 

24. 6. – 15. 10. 2017

Lidová strava
Výstava o tradiční lidové stravě na Valašsku v minulých staletích.

24. 6. – 15. 10. 2017

Karpatské roubenky
Výstava představí historický vývoj valašských dřevěnic a dalších dřevěných doprovodných staveb. Prezentovány budou 
přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením či vliv krajiny na polohu staveb.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY 

20. 6. 2017 | 19:00 hodin

Štěpán Rak
Sólový recitál kytarového virtuosa. Vstupné: 330 Kč v předprodeji, 370 Kč na místě před koncertem. 
Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum Vsetín.

22. 6. 2017 | 17:00 hodin

Meditace v galerii 
Komentovaná prohlídka výstavy Mix media Miriam Kocurkové Rochové a meditační cvičení s Jaroslavou Pilčíkovou.

24. 6. 2017 | 16:00–21:00 hodin

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

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

20. 3. – 2. 7. 2017

Nakresli rally!
Výstava vybraných soutěžních prací žáků mateřských, základních a středních škol z regionu. 

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.

16. 5. – 24. 9. 2017

Čus vydrus
Seznamte se s vydrou říční a dalšími obyvateli žijícími kolem vody. Pomocí vtipného komiksu nahlédneme do soukromí 
vodních živočichů a zjistíme, koho můžeme potkat při toulkách kolem řek. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

30. 5. – 2. 6. 2017 | akce pro školní kolektivy po předchozím objednání

Dortová slavnost 
Přijďte si s Vaší třídou vytvořit originální dort ke Dni dětí, na kterém si pochutnáte v zámecké kavárně u šálku voňavého kakaa. 
Tři nejoriginálnější dorty budou oceněny. 

4. 6. 2017 | 14:00–18:00 hodin

Den dětí
U zámku Kinských se děti můžou vyfotit v komiksové scéně na pozadí meziříčského náměstí, zkusit správně poskládat 
malované modely domů na náměstí, složit barokní sloup či si užít v zámku Kinských filmy v historickém biografu.

9. 6. 2017 | 19:00–24:00 hodin

Meziříčská muzejní noc
Rozzářený zámek i možnost zachytit pomocí speciálního detektoru zvuky netopýrů ze zámeckého parku, zázemí kavárny, to 
vše je k dispozici v zámku Kinských. V kostele sv. Trojice, který je letos otevřený jen pro tuto noc, pak ožije barokní socha vou-
saté světice sv. Starosty.

13.–16. 6. 2017 | akce pro školní kolektivy po předchozím objednání

Svatojánské čarování
Přijďte se s Vaší třídou zábavnou formou seznámit s léčivými bylinkami a svatojánskými zvyky. 
Součástí akce je i tematické tvoření.

HVĚZDÁRNA VSETÍN 

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
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

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

1. 4. – 31. 8.  2017

Hvězdy stříbrného plátna
Zlatý věk československé kinematografie, slavné filmové a divadelní hvězdy a jejich pohnuté osudy.

1. 4. – 31. 8. 2017

Svět starých rádií 
Historická rádia ze soukromé sbírky.

1. 4. – 31. 8. 2017

Krajina v obrazech 
Obrazy Emila Buriánka.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

10.–11. 6. 2017 

Víkend otevřených zahrad  
Komentované prohlídky zámeckého parku: zajímavosti o historii parku a vzácných dřevinách.

17. 6. 2017 | 15:00–19:00 hodin

Pohádkový zámek  
Odpoledne pro rodiny s dětmi: v 15:00 a 17:00 hraná pohádka v zámeckých pokojích, v 18:00 pohádková stezka zámeckým 
parkem.

30. 6. 2017 | 19:00 a 20:30 hodin

Kdo se bojí, nesmí do sklepa 
Premiéra nočního ochotnického představení – NA OBJEDNÁNÍ. Nevhodné pro děti do 12 let a pro bojácné povahy! 


