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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.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY 

18. 8. 2016 | 19:00 hodin

Koncert – Sedláčkovo kvarteto
Program: J. J. Fux – Ouvertura g-moll, Václav Jindřich Veit – 1. smyčcový kvartet d-moll, 
Antonín Dvořák – Kvartet F-Dur, op. 96 "Americký".

21. 8. 2016 | 14:00–20:00 hodin

Templářské slavnosti
6. historické odpoledne se středověkým jarmarkem.

22.–26. 8. 2016 | 8:00–13:00 hodin

Prázdniny na zámku
Děti prožijí dobrodružství spojené s historií, přírodou, hudbou a uměním.

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ A KOSTEL SV. TROJICE

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

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.

28. 5. – 25. 9. 2016

Příběhy z Modré planety
Výtvarná výstava prací dětí z MŠ Krhová a studentů Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí.

31. 5. – 25. 9. 2016

Hravá Evropa
Vydejte se s námi na okružní cestu Evropou! Ve výstavě na Vás čekají velkoformátové interaktivní panely a hry věnované 
evropské tematice.

2. 6. – 18. 9. 2016

Jožka Baruch – Valašsko navždy
Výstava grafik, kreseb, bibliofilií a malovaných hraček valašského výtvarníka, jehož výrazný grafický projev můžeme srovnávat 
s dílem J. Lady. 

15. 6. – 28. 8. 2016 | kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí

Od kamene k soše
Výstava s interaktivními prvky, věnovaná horninám i hlíně a jejich využití člověkem od dob pravěkých až do současnosti 
z pohledu archeologa, geologa a historika umění.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

1. 7. – 31. 8. 2016

Prázdniny v muzeu
Přijďte si užít letní prázdniny do muzea. Pro zájemce z řad mimoškolního a zájmového vzdělávání, příměstských táborů atd. 
nabízíme možnost vytvoření individuálního programu vycházejícího z naší celoroční nabídky dle Vašich požadavků.

1. 7. – 28. 8. 2016

Letní dobrodružství v muzeu
Prázdninová pokladová hra pro celou rodinu, která Vás provede po klenotech zámku Kinských, kostela sv. Trojice 
i zajímavostech ve městě. 

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.

1. 7. – 30. 9. 2016

Výstava fotografií Terezy Jirouškové 
Fotografka z Litomyšle vystavuje soubor fotografií ze svých cest.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

5., 6., 26. a 27. 8. 2016 | 18:30, 19:15, 20:00 hodin

Slavík a růže
Letní pohádkové představení pro děti i dospělé, NA OBJEDNÁNÍ! 
Objednávky vstupenek na adrese: zamek.lesna@muzeumvalassko.cz

12. 8. 2016 | 21:00–24:00 hodin

Noc padajících hvězd
Prodloužené večerní pozorování zaměřené na "padající hvězdy". Kromě Měsíce, Marsu a Saturnu budou sledovány hlavně 
meteory z nejznámějšího roje Perseid. Ty létají každoročně nejvíce právě v noci z 12. na 13. 8. Pozorování, které pracovníci 
hvězdárny doprovodí odborným povídáním o meteorech, se uskuteční pouze za jasné a bezmračné oblohy!
Vstupné na akci: dospělí 60 Kč, děti, mládež a senioři 30 Kč, rodinné vstupné 100 Kč.

Pozorování Slunce a exkurze na hvězdárně
V pracovních dnech 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 srpnu 
vždy od 21:00 do 23:00 hodin. V případě zájmu většího počtu návštěvníků (turistické zájezdy apod.) 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 DDM, příměstským i pobytovým táborům 
mládeže a dalším organizovaným skupinám. Požadovaný program a termín akce je nutno si dohodnout předem.


