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ZÁMEK VSETÍN

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

24. 6. – 15. 10. 2017

Lidová strava
Výstava o tradiční lidové stravě na Valašsku v minulých staletích.

24. 6. – 15. 10. 2017

Karpatské roubenky
Výstava představuje historický vývoj valašských dřevěnic a dalších dřevěných doprovodných staveb. Prezentovány jsou
přírodní materiály používané ke stavbě, stavební techniky, obyčeje spojené s bydlením či vliv krajiny na polohu staveb.

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

1. 10. 2017 | 16:00 hodin

Vernisáž výstavy Jaré aj ozimé…
Zahájení výstavy manželů Ludmily a Břetislava Vaškových. K poslechu zahraje cimbalistka Anežka Tkáčová, 
zpěv Ludmila Vašková  a František Segrado.

24. 10. – 25. 10. 2017 | 8:00–14:00 hodin

Mezinárodní den archeologie
Štípání kamenných nástrojů, hrnčířská dílna, zpracování mědi, archeologický výzkum, rébusy.

24. 10. 2017 | 17:00 hodin 

Co nového v archeologii na Valašsku?
Odborná přednáška se bude věnovat nejen novým objevům v regionu, ale i v širším okolí. Následovat bude prezentace 
aktuálních nálezů muzea, otevřená diskuse i archeologické poradenství.

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

13. 7. – 15. 10. 2017

Než přiletí čáp
Výstava historických dětských a loutkových kočárků z let 1880–1980. 

5. 10. 2017 – 9. 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 nejmalebnějším koutům 
valašské krajiny. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY:

1. 10. 2017 | sraz v 15:00 hodin u zámku Kinských

Den architektury – Krásenský industriál 
Procházka za krásami průmyslových staveb, konaná v rámci celostátního festivalu Den architektury. Vstup zdarma.

17. 10. – 20. 10. 2017 | 8:00–14:00 hodin

Mezinárodní den archeologie
Přijďte si vyzkoušet štípání kamenných nástrojů, seznámit se s hrnčířskou dílnou, zpracováním mědi 
a archeologickým výzkumem. 

19. 10. 2017 | 17:00 hodin

Co nového v archeologii na Valašsku?
Odborná přednáška se bude věnovat nejen novým objevům v regionu, ale i v širším okolí. Následovat bude prezentace 
aktuálních nálezů muzea, otevřená diskuse i archeologické poradenství.

26. 10. – 27. 10. 2017 | 9:00–16:00 hodin

Podzimní prázdniny v muzeu
Pestrý program plný poznání, her, zábavy a tvořivých aktivit.

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. 

HVĚZDÁRNA VSETÍN 

6. 10. 2017 | 9:00–15:00 hodin

Přednáška – Sputnikem to začalo
Přednáška je pořádána v rámci festivalu Noc vědců 2017 – vstup zdarma!

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 | 22:00–23:00 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

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

1. 4. – 1. 10. 2017

Hvězdy stříbrného plátna
Zlatý věk československé kinematografie, osobnosti prvorepublikového a protektorátního filmu a divadla.

9. 9. – 17. 12. 2017

Fotohádanky Jiřího Nováka 
Výstavy "Živé kameny aneb Česká Kanada - lapidárium věků" & "Neobyčejné pohledy na obyčejné věci" potrénují vaši 
všímavost a fantazii.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY:

7. 10. – 8. 10. 2017

Jiřiny na zámku 
Podzimní aranžmá živých květin v zámeckých komnatách. (květiny dodává: ing. Jiří Adamík, Zahrada míru v Karviné, z. s.)


