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AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

1. 3. – 3. 4. 2016

Krása kraslic 
Výstava kraslic zdobených různými technikami z celé ČR.

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.
Vernisáž výstavy s vyhlášením vítězů a předáním cen, kretá proběhne dne 13. 4. 2016 v 16:00 hodin. V programu vystoupí Radek Preis (klavír) a Kamila Polonyová (zpěv).  

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY 

6. 4. 2016  |  18:00 hodin

Tajemství pyramid v Bosně
Bosenské údolí pyramid se nachází přibližně 30 km od hlavního města Sarajeva. Archeologické vykopávky a vědecké výzkumy zde byly započaty v r. 2005 a zdá se, že zdejší 
historie sahá až 34 000 roků zpátky. Pyramidy v Bosně jsou tedy zřejmě nejstaršími pyramidami na světě! Navíc dvě z nich, pyramida Slunce a Měsíce, jsou ještě vyšší, než 
nejvyšší egyptské pyramidy. Přestože jsou podzemní tunely odkryty jen zčásti, i několik stovek metrů labyrintů nabídne každému návštěvníkovi mnohem víc, než si dokáže 
představit. Přednášející: MVDr. Radek Kubla.

7. 4. 2016  |  13:00–17:00 hodin

II. Sousedíkovo zábavné odpoledne
Jedná se o Jarmark řemesel Střední odborné školy Josefa Sousedíka. Na návštěvníky čeká prezentace "patnáctera" řemesel školy, ukázky volnočasových aktivit žáků, představení 
spolupráce ŠKOLA-FIRMA, osobní setkání s Ing. Tomášem Sousedíkem. Vstup zdarma.

14. 4. 2016  |  16:00 hodin

Beseda s Václavem Klausem ml.
24. 4. 2016  |  17:00 hodin

Cena města Vsetína, Koncert - Wabi Daněk
26. 4. 2016  |  15:00 hodin

Sicílie, perla Středomoří
Víte, že největší ostrov Středozemního moře i na podzim hýří neskutečnou směsicí barev, vůní, chutí, kultur a přírodních skvostů? Na dobrodružné putování se vydáme letadlem 
se zastávkou v italské metropoli Římě, který také důkladně prozkoumáme. Na Sicílii pak navštívíme nesmírné množství rozmanitých památek, ale také poznáme krásné pobřeží, 
dvě činné sopky, divokou dopravu a možná potkáme i mafii... Přednášející: Mgr. Jan Husák.

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

4. 2. – 22. 5. 2016

Ocelová křídla nad Valašskem
Výstava věnovaná leteckým bojům nad Valašskem a širokým okolím v průběhu druhé světové války. 

4. 2. – 22. 5. 2016

Valašsko v odboji za 2. světové války
Partyzáni: hrdinové, nebo zločinci? Jen zásluhou obětavosti obyvatel Valašska dokázal v tvrdých podmínkách Protektorátu přežít partyzánský oddíl Jana Žižky, který se zformoval 
v lednu 1945 v 1. čs. partyzánskou brigádu Jana Žižky. Připomeňme si její odkaz, neboť: "Mrtví paměť nemají, nezapomínat je povinností živých."

13. 3. – 3. 4. 2016

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

1. 4. – 30. 4. 2016

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.

12. 4. – 27. 5. 2016

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

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

11. 4. 2016  |  17:00 hodin 

Kam padaly bomby?
Komentovaná procházka konaná v den výročí bombardování Valašského Meziříčí. Dozvíte se řadu zajímavostí o této tajemné události, navštívíte místa dopadu bomb a poznáte 
osudy obětí. Pamětníci vítáni!

12. 4. 2016  |  15:00 hodin

Vyhodnocení výtvarné soutěže Nakresli rally
Slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže dětí, které se nechaly inspirovat Valašskou rally.

21. 4. 2016  |  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.

30. 4. 2016  |  sraz v 6:30 hodin u vstupu do zámku Kinských

Vítání ptačího zpěvu
Ranní procházka městem spojená s poznáváním ptáků (sídliště Křižná, Rožnovská Bečva a Zámecký park u zámku Kinských). Exkurzi vede: RNDr. Karel Pavelka. 

OTEVÍRACÍ DOBA: ÚTERÝ AŽ NEDĚLE 9:00–16:00 HODIN

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). 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

19.–28. 3. 2016

Den Země „Ukryto pod zemí“ 
Program pro školní, zájmové a jiné kolektivy o podivuhodném životě ve tmě v říši rostlinné i živočišné – kolik nohou má stonožka, jak žijí žížaly, jaký je krteček ve skutečnosti, 
jarní cibuloviny, kořenová zelenina. NA OBJEDNÁNÍ! (tel:  571 635 239)

26. 4. 2016  |  17:00 hodin

Fukušima po pěti a Černobyl po třiceti letech
V těchto dnech si připomínáme smutná výročí dvou nejtěžších havárií v historii jaderné energetiky. 
V dubnu 1986 došlo k explozi reaktoru jaderné elektrárny v ukrajinském Černobylu a v březnu 2011 pak silné zemětřesení a následná cunami těžce poškodily japonskou 
elektrárnu Fukušima I. Přední český jaderný fyzik Vladimír Wagner nám ve své přednášce objasní příčiny těchto havárií, probere jejich dopady na životy lidí, seznámí nás 
s nejnovější situací v místech obou událostí a také ukáže, jak takové havárie ovlivňují přístup ke špičkovým technologiím a zejména k energetice.

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 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 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.


