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AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

1. 7. – 2. 10. 2016

Fenomén motocyklistiky
Historie motocyklistiky na Valašsku. Motocykly z Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici.

1. 7. – 16. 10. 2016

Valašsko – můj domov
Výstava fotografií ze stejnojmenné soutěže.

1.–8. 10. 2016

„Na stromech“ v zámeckém parku 
Fotografická výstava v rámci Týdne důstojné práce. Mezinárodně oceňovaný fotograf Gmb Akash zdokumentoval pracovní 
podmínky v koželužnách a při výrobě obuvi v Bangladéši. Pořádá ZŠ Vsetín Sychrov 97 a Muzeum regionu Valašsko.  
Vstup zdarma.

15. 10. 2016 – 8. 1. 2017

Za dlouhých zimních večerů 
Výstava o rukodělných pracích našich předků s  šestimetrovým řezbovaným betlémem. K výstavě budou probíhat workshopy 
pro veřejnost a edukační programy pro školy.

25. 10. 2016 – 29. 1. 2017

Doteky milosti – obrazy Zdeňka Hajného 
Výstava s pražskou Galerií Cesty ke světlu a Nadací MG Vsetín k nedožitému životnímu jubileu malíře, grafika a psychologa, 
významného vsetínského rodáka Ing. PhDr. Zdeňka Hajného (1942–2014).

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY 

21. 10. 2016 | 19:00 hohin

Klára OBRUČOVÁ & Ensemble FLAIR 
Uvedení nového CD s názvem V KLÍNĚ RODNÝCH HOR. Jako hosté vystoupí pěvecká skupina KOTÁR, 
taneční skupina ALL STYLE UNIT, slovem provází Jan Rokyta. Vstupné 160 Kč. 
Předprodej / rezervace vstupenek: Trafika BERTA / info@ensemble-flair.com

23. 10. 2016 | 16:00 hodin

Doteky milosti – obrazy Zdeňka Hajného
Vernisáž výstavy s pražskou Galerií Cesty ke světlu a Nadací MG Vsetín k nedožitému životnímu jubileu malíře, grafika 
a psychologa, významného vsetínského rodáka Ing. PhDr. Zdeňka Hajného (1942–2014). Na vernisáži vystoupí pěvecké sbory 
Masarykova gymnázia Vsetín a zpěvák Richard Pachman.

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

30. 9. 2016 – 8. 1. 2017

Barevný svět
Interaktivní výstava představující barvy jako fyzikální jev, pestrost a proměny barev v přírodě či původ a využití barev ve světě 
výtvarného umění.

30. 9. – 20. 11. 2016

Bohumír Jaroněk
Výstava maleb, barevných dřevorytů a dalších artefaktů významného valašského umělce, který propojil lidové umění 
s moderní tvorbou.

13. 10. 2016 – 8. 1. 2017

Archeologie (s) detektorem
Výstava archeologických nálezů náhodného charakteru získaných formou sběru nebo cílených povrchových prospekcí. Výstava 
se také zabývá tématem detektoringu.  Ve čtvrtek 13. 10. 2016 v  17:00 hodin proběhne vernisáž výstavy formou přednášky 
Doba měděná na Valašsku.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

3. 10. 2016 | 8:00–14:00 hodin | školní kolektivy po předchozím objednání

Barevný svět - malířova paleta
Výtvarná dílna k nové interaktivní výstavě, ve které se nejen důkladně seznámíte s barvami, ale vyzkoušíte si i malířské řemeslo.

6. 10. 2016 | 8:00–14:00 hodin | školní kolektivy po předchozím objednání

Jaroňkova grafická dílna
Výtvarná dílna inspirovaná dřevoryty Bohumíra Jaroňka, v níž si děti vyzkouší barevný soutisk.

13. 10. 2016 | 8:00–17:00 hodin | školní kolektivy po předchozím objednání

Mezinárodní den archeologie
Přijďte oslavit největší svátek archeologie v roce! Vyzkoušíte si lov pravěkým alt-atlem, seznámíte se s prací archeologa 
– vykopete a zdokumentujete hrob válečníka a poznáte, jak se ve středověku vařilo.  V 17:00 hodin proběhne vernisáž výstavy 
Archeologie (s) detektorem formou přednášky Doba měděná na Valašsku.

21. 10. 2016, od 16:00 hodin v kostele sv. Trojice ve Valašském Meziříčí

Uspávání broučků
Uložte s námi přírodu k zimnímu spánku. Děti se mohou těšit na pestrý program. Určitě si nezapomeňte vzít lampionky či 
lucerničky, ať si jako správní broučci můžete svítit na cestu! 

26.–27. 10. 2016 | 9:00–16:00 hodin

Podzimní prázdniny v muzeu
Přijďte si užít prázdniny do muzea! Čeká Vás pestrý program plný zajímavostí, her a zábavy. Připravili jsme pro Vás na každý 
prázdninový den řadu hravých aktivit. Tak neváhejte, jste srdečně zváni!

HVĚZDÁRNA VSETÍN 

UPOZORNĚNÍ

Hvězdárna Vsetín bude kvůli rekonstrukci střechy a dalším nutným opravám v období od 1. 9. do 30. 11. 2016 pro veřejnost 
uzavřena. Věříme, že po jejím otevření našich programů opět v hojné míře využijete.

KONTAKT NA HVĚZDÁRNU VSETÍN

Od 1. 8. 2016 došlo ke změně telefonního čísla na Hvězdárnu Vsetín. 
Stávající telefonní číslo bylo zrušeno a nahrazeno novým +420 737 211 819.

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

OTEVÍRACÍ DOBA

VÍKENDY A SVÁTKY 9:00–16:00 HODIN
Během pracovních dní prohlídka zámeckých historických pokojů pouze NA OBJEDNÁNÍ pro skupiny od 5 osob.

PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

26. 10. 2016 | 17:00 hodin

Srí Lanka – perla Indického oceánu 
Vydejte se s námi na čajem a kořením proslavený Cejlon. Cestovatelské promítání z exotických krajů doprovodí zajímavým 
vyprávěním Dominika Sommerová.

PROGRAMY PRO ŠKOLY

Na objednání, pro skupiny od 5 osob. 
Objednávky na adrese: zamek.lesna@muzeumvalassko.cz nebo telefonicky: 734 420 009 


