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AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

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. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY 

4. 5. 2016 | 13:00–15:00 hodin

Fairtradová kavárnička
Fairtradová kavárna na zámku Vsetín s nabídkou fairtradové kávy a informací o hnutí fairtrade.

5. 5. 2016 | 8:00 hodin

ŽA-BA-KO
5. ročník žákovské badatelské konference pro žáky 5.–9. ročníků základních škol a nižších ročníků gymnázií.

14. 5. 2016 | 13:00–16:00 hodin

Graffiti workshop
Přijďte si vyzkoušet různé techniky sprejování pod vedením vsetínských writerů.

17. 5. 2016  |  15:00 hodin

Dřevo se listem odívá
Komponovaný program o dřevě s komentovanými prohlídkami expozic (o podomácké výrobě a o nábytku z ohýbaného dřeva) a s dobovými dokumentárními filmy, 
ale i s poezií a hudbou.

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."

12. 4. – 27. 5. 2016

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

28. 5. – 18. 9. 2016

Hračky ze staré půdy
Kouzelná výstava historických hraček ze soukromých i muzejních sbírek. Součástí výstavy je zábavná herna s exponáty a nafukovacími hračkami Fatra. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

11. 5. 2016 | 13:00–18:00 hodin | po předchozím objednání

Jak oživit výuku přírodopisu a environmentální výchovy
Akreditovaný vzdělávací program pro pedagogy všech stupňů škol a školských zařízení. Regionální přírodopis, badatelská a terénní výuka, prohlídka vybraných sbírek včetně 
informací o možnosti využití ve výuce.

21. 5. – 22. 5. 2016

Jonáškovo zábavné odpoledne
Zábavný program pro děti i dospělé. 

21. 5. 2016 | 10:30–12:30 hodin

Veteráni Valašskem
Orientační jízda historických vozidel. 

27. 5. 2016 | 19:00–24:00 hodin | zámek Kinských a kostel sv. Trojice

Meziříčská muzejní noc
Tradiční akce, při které opět objevíte něco nového z muzejních pokladů a vyzkoušíte si light painting. 

28. 5. 2016

Den dětí
Přijďte oslavit Den dětí do zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. 

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). 

1. 5. – 31. 8. 2016

Šťastný život v secesi 
Výstava oděvů, módních doplňků, hraček a vybavení domácností z období secese.

14. 5. – 22. 5. 2016

Rozkvetlý zámek 
Secesní květinové vazby v historických interiérech zámku, kvetoucí rododendrony v zámeckém parku.

1. 5. – 18. 6. 2016

Nejkrásnější hodiny
Soutěžní výstava dětských výtvarných prací pořádaná k výstavě historických hodin.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

15. 5. 2016

Secesní slavnost 
Tematická akce k výstavě secese s bohatým doprovodným programem: komentované prohlídky tří výstav a zámeckého parku, kvetoucí azalky a rododendrony, 
hudební vystoupení Beata Bocek a Mosskin, tvoření pro děti a květinářská dílna, Královská čokoláda a dobové míchané nápoje. Návštěvníci v secesních kostýmech mají SLEVU!

14. 5. – 22. 5. 2016

Živoucí exotika 
Líhnoucí se cizokrajní motýli v přírodovědné expozici zámku.

9. 5. 2016  |  13:00 hodin

Přechod Merkuru přes Slunce
Nejvýznamnější astronomickou událostí letošního roku bude přechod planety Merkur přes sluneční kotouč. Tento úkaz nastává přibližně 13x za století a v Česku byl naposledy 
pozorovatelný v květnu roku 2003. Další přechod Merkuru viditelný z našeho území nastane až 11. 11. 2019. Pro všechny zájemce o tuto mimořádnou nebeskou událost bude 
na vsetínské hvězdárně připraveno pozorování doplněné odborným výkladem. V případě nepříznivého počasí pak bude pro návštěvníky připraven náhradní program. 
Jednotné vstupné 10 Kč.

16. 5. 2016  |  14:00–16:00 hodin

Fairtradový piknik
Fairtradový piknik na Hvězdárně Vsetín s nabídkou fairtradové kávy a informací o hnutí fairtrade.

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 květnu vždy od 21:00 do 23:00 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.


