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ZÁMEK VSETÍN

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

1. 11. 2017 – 14. 1. 2018 

Barevný svět
Hravá a interaktivní interaktivní výstava představuje téma barev pohledem fyzika, biologa, umělce, historika i psychologa. 

3. 10. – 26. 11. 2017

Ludmila a Břetislav Vaškovi – Jaré aj ozimé…
Výstava malované užitkové keramiky manželů Vaškových z Rožnova pod Radhoštěm a poetických obrazů Ludmily Vaškové.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

28. 11. 2017 | 16:00 hodin

Jordánsko: hostem beduínů
Jak to dopadne, když se čtyři Valaši vypraví na „nízkonákladový“ výlet do Izraele a jižního Jordánska? Co vyvolá íránské vízum 
na izraelské hranici? Vyplatí se vloupání do skalního města Petra? A jak se pije beduínská whisky? Přednáší Mgr. Jan Husák.

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

5. 10. 2017 – 7. 1. 2018

Žijí s námi 
O zvířatech žijících s námi doma. O těch, o kterých víme, i o těch, které jen tušíme. 

26. 10. 2017 – 14. 1. 2018

Krajináři Valašska 
Výstava věnovaná známým regionálním malířům (Mervart, Hoffman, Schneiderka, Hapka a další) a nejmalebnějším koutům 
valašské krajiny.

26. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Betlémy
Tradiční vánoční výstava představí na čtyři desítky betlémů od současných regionálních autorů. 
Vernisáž výstavy se koná v neděli 26. 11. 2017 od 14:00 hodin. 

26. 11. 2017 – 7. 1. 2018

Pour Félicitér
Komorní výstava novoročních přání regionálních výtvarníků, s díly J. Barucha, L. Majera, K. Langra, V. Komárka, J. Kavana a 
dalších. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

31. 10. – 3. 11. 2017 | 8:00 –14:00 hodin | akce určená pro školní kolektivy po předchozím objednání

Staň se krajinářem 
Tvůrčí dílna pro dětské kolektivy, v níž se naučí krajinu malovat, ale i poznávat a utvářet. 

14. 11. – 17. 11. 2017 | 8:00–14:00 hodin | soutěž pro školní kolektivy po předchozím objednání

Víš, s kým bydlíš?
Jste soutěživí a zajímáte se o přírodu? Přijďte prověřit své znalosti v soutěži zaměřené na živočichy, kteří žijí s námi doma, 
ale i v blízkém okolí. Soutěž navazuje na výstavu Žijí s námi.  

16. 11. 2017 | 17:00 hodin

Jordánsko: hostem beduínů
Jak to dopadne, když se čtyři Valaši vypraví na „nízkonákladový“ výlet do Izraele a jižního Jordánska? Co vyvolá íránské vízum 
na izraelské hranici? Vyplatí se vloupání do skalního města Petra? A jak se pije beduínská whisky? Přednáší Mgr. Jan Husák.

26. 11. 2017 | 14:00–17:00 hodin

Zámecké Vánoce
Přijďte se naladit do vánoční tóniny a nasát atmosféru přicházejícího adventu.

HVĚZDÁRNA VSETÍN 

Pracovní dny | 9:00–15:00 hodin

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.

Úterý a pátek | 18:00–20:00 hodin

Večerní astronomická pozorování
Astronomická pozorování pro veřejnost se na vsetínské hvězdárně konají za bezmračné oblohy každé úterý a pátek. 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 SVČ, příměstským i pobytovým táborům 
mládeže a dalším organizovaným skupinám. Požadovaný program a termín akce je nutno si dohodnout předem.

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

OTEVÍRACÍ DOBA

DO 16. 11. ZÁMEK OTEVŘEN POUZE O VÍKENDECH, OD 17. 11. DENNĚ MIMO PONDĚLÍ 9:00–16:00 HODIN.

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

1. 9. – 17. 12. 2017

Živé kameny aneb Česká Kanada 
Fotografie Jiřího Nováka představující kamenné skulptury potrénuje vaši představivost.

1. 9. – 17. 12. 2017

Neobyčejné pohledy na obyčejné věci  
Fotohádanky v druhé části výstavy Jiřího Nováka povzbudí vaši vnímavost. 

17. 11. – 17. 12. 2017

Nebe – peklo – Vánoce 
Vánoční výstava ve všech prostorách zámku představí obrázky a loutky čertů, historické pokoje v nebeském aranžmá, to vše 
doplněno o tematické skleněné ozdoby Irisa.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY:

24. 11. 2017 | 17:00 hodin

Průvod světýlek 
Tradiční večerní průvod s lampiony zámeckým parkem a překvapením na konec. Vlastní lampiony s sebou!

25. 11. 2017 

Adventní sobota  
Tvoření vánočních dekorací, tentokrát adventních věnců a svícnů pod vedením květinářky. 
Další adventní soboty budou na jiná témata.


