
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:

31. 5. – 30. 8. 2015

Pořád se něco děje
Výtvarná výstava studentů Gymnázia Františka Palackého a dětí z Mateřské školy Krhová.

5. 6. – 29. 9. 2015

O půl třetí na náměstí
Interaktivní výstava současného autorského komiksu doplněná o komiksovou čítárnu, dílnu a hernu. 
Vernisáž výstavy, spolu s vyhlášením výsledků komiksové výtvarné soutěže pro děti, proběhne 
ve čtvrtek 4. 6. 2015 v 17:00 hodin v zámku Kinských.

14. 6. – 31. 8. 2015 | kostel sv. Trojice

Od kamene k soše
Nová expozice věnovaná zajímavostem z geologického a archeologického světa, na které zjistíte i to, 
jak lze z kusu kamene za pomocí dřívka a písku vyrobit sekeromlat. Expozice je otevřena v kostele 
sv. Trojice od úterý do pátku od 9:00 do 17:00 hodin a v sobotu a neděli od 10:00 do 17:00 hodin.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY:

13. 6. 2015 | 14:00–17:00 hodin | kostel sv. Trojice
Kamenné odpoledne
Hravé odpoledne s možností vyzkoušet si mletí zrna na žernovu, nechat se poučit pračlověkem, jak se 
štípe pazourek či získat od sochaře srdce z břidlice. V rámci akce bude zahájena návštěvní sezóna 
kostela sv. Trojice s novou expozicí Od kamene k soše.

18. 6. 2015 | 17:00 hodin | kostel sv. Trojice
Bohuslav Martinů: Otvírání studánek
Koncert v podání ŽPS Hedvika z Valašského Meziříčí, pedagogů ZUŠ Alfréda Radoka a dalších hostů.  

20. 6. 2015 
Farmářský trh
Tradiční farmářský trh v Zámeckém parku. Součástí je hravé zámecké tvoření.

20. 6. 2015 | 18:00 hodin
Svatojánský podvečer 
Přijďte v podvečer 20. června do bylinkami provoněného zámku Kinských ve Valašském Meziříčí nasát 
kouzelnou atmosféru jednoho z nejkouzelnějších večerů v roce. Začátek je v 18:00 hodin.

OTEVÍRACÍ DOBA: ÚTERÝ AŽ PÁTEK 9:00–16:00  |  VÍKENDY A STÁTNÍ SVÁTKY 9:00–17:00

EXPOZICE
Historické interiéry 
Historická školní třída 
Environmentální expozice:
témata Krása dřeva, Zámecký park, Život stromu a jeho význam v krajině
Expozice ptáků: ptáci v zámeckém parku a okolí

VÝSTAVY:

5. 3. – 30. 8. 2015

Historické cukrárny 
Vývoj cukrářského řemesla, cukrárny a sladkosti za první republiky.

5. 3. – 30. 6. 2015

Dort snů 
Soutěžní výstava dětských výtvarných prací, veřejnost hlasuje o nejlepším díle.

1. 5. – 30. 6. 2015

Cesta života  
Fotografie faráře Pavla Stefana.

AKCE A PROGRAMY:

5. 3. – 30. 8. 2015
K výstavě cukráren pro skupiny možno objednat programy:

Cukráři a cukrárny
O cukru a tak
Sladké pečení
13. 6. 2015 | 11:00 hodin
Slavnost obce Lešná
Den plný zábavy v zámeckém parku k výročí 660 let obce Lešná.

ZÁMECKÝ PARK
Komentované prohlídky parku (celoročně na objednání).

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

ČERVEN 2015

www.muzeumvalassko.cz


