NOVÁ VÝSTAVA

STROMY JAKO DOMY
DUBEN 2017
ZÁMEK VSETÍN
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

7. 3. – 23. 4. 2017

KRÁSA KRASLIC

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

19. 1. – 7. 5. 2017

Háčkované dějiny

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

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

21. 3. – 10. 6. 2017

20. 3. – 2. 7. 2017

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.

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

Zbrojovka a město
AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

2. 4. 2017 | 14:00–17:00 hodin

Velikonoce na zámku

Program: ukázka zdobení kraslic zkušenými malérečkami, výstava kraslic z celé ČR, jarmark velikonočních předmětů, pečení
jidášků, velikonoční představení Divadélka Leonka, tvůrčí dílny: výroba tatarů a zdobení vajíček, vynášení Mařeny.

6. 4. 2017 | 17:00 hodin

Zašovské kytičky – Irské háčkování
Kurz háčkování s lektorkou Danou Trtíkovou.

7. 4. 2017 | 12:00 hodin

Světový den zdraví

Nakresli rally!
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.

4.–30. 4. 2017

Den Země – 22. duben

Výstava věnovaná historii a významu Dne Země. Dozvíte se, jak můžete přispět ke zlepšení kvality životního prostředí, a jaké
jsou problémy ochrany přírody v okolí našeho města.

Odborníci z praxe i žáci školy představí první pomoc, zdravou stravu, nenáročné sporty. K ochutnání bude fairtradová káva
a bio čaj. Muzeum regionu Valašsko, Oblastní spolek Českého červeného kříže a ZŠ Vsetín, Sychrov 97.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

22. 4. 2017 | 14:00–17:00 hodin

Workshop Štípání pravěkých nástrojů

Den Země ve věži

Přijďte oslavit den věnovaný planetě Zemi do věže vsetínského zámku, kde budou nachystány tvořivé aktivity, hry
a také výstava výtvarných prací účastníků přírodovědné soutěže Jaloveček pro ZŠ.

6. 4. 2017 | 16:30 hodin | po předchozím objednání

Přijďte si vyzkoušet pravěkou technologii štípání kamenných nástrojů. Připraveny budou 3 workshopy, na tomto úvodním se
seznámíte s jednotlivými typy nástrojů a projdete základní technologické postupy. Cena za 3 workshopy: 400 Kč/osoba.
Workshop objednávejte na spanihel@muzeumvalassko.cz

9. 4. 2017 | 14:00–17:00 hodin

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.

Zámecká velikonoční neděle
Přijďte si vyrobit tradiční zvykoslovné předměty či upéct obřadní pečivo.
20. 4. 2017 | 9:00–17:00 hodin

Den Země

Zábavný den v zámku Kinských a přilehlém parku. Těšit se můžete na pestrou nabídku přírodovědných her, úkolů a soutěží.

1. 4. – 31. 8. 2017

Svět starých rádií
Historická rádia ze soukromé sbírky.

1. 4. – 31. 8. 2017

Krajina v obrazech
Obrazy Emila Buriánka.

8. 4. – 17. 4. 2017

Velikonoce na zámku
Velikonoční výzdoba a kraslice v zámeckých interiérech.
AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

9. 4. 2017 | 13:00–16:00 hodin

Možná se probudí i motýli

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 dubnu vždy od 20:30 do 22:30 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.

Květná neděle na motýlí téma pro celou rodinu: ukázky ze sbírky motýlů, informace, hry, tvoření.

www.muzeumvalassko.cz

