
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:

27. 2. – 31. 5. 2015

Společenský život hmyzu
Výstava, která představí fascinující svět hmyzu prostřednictvím fotografií, exponátů, modelů termitiště 
i mraveniště a také živého hmyzu v insektáriích. Součástí je i včelařská výstava. 

22. 3. – 12. 4. 2015

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

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY:

1. 4. 2015 | 17:00 hodin 

Skotsko – magický sever 
Velké Británie
Povídání o půlroce stráveném v zemi kiltů, golfu, tajemných jezer, menhirů, vřesových hor, průzračné 
vody i vynikající whisky. Z Aberdeenu se vydáme za historií i za přírodou. Také si prohlédneme pravý 
skotský kilt a možná uvidíme i polární záři a Nessie!

22. 4. 2015 | 9:00–17:00 hodin

Den Země
Tradiční akce pořádaná k oslavám Dne Země plná her, soutěží a zábavy, doplněná tematickou 
výstavou.  

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

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.

28. 3. – 6. 4. 2015

Velikonoce na zámku 
Slavnostní květinové vazby v historických komnatách, tradiční velikonoční výzdoba.

PROGRAMY:

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

Cukráři a cukrárny
O cukru a tak
Sladké pečení
7. 4. – 21. 4. 2015
pro skupiny možno objednat programy:

Den země
Program o životě v zámeckém parku na téma „Ukryto pod zemí“.

ZÁMECKÝ PARK
Komentované prohlídky parku (celoročně na objednání).

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

DUBEN 2015

www.muzeumvalassko.cz


