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ZÁMEK VSETÍN

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

9. 7. – 24. 9. 2017

Miroslav Adámek – Barevná paleta
Výstava význačného vsetínského akademického malíře M. Adámka (1957–2002) k jeho nedožitému životnímu jubileu.

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

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

14.–18. 8. 2017 | 9:00–14:00 hodin 

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

26. 8. 2017 | 14:00–21:00 hodin 

Templářské slavnosti
Tradiční středověké odpoledne na vsetínském zámku s vystoupením šermířů, ukázky řemesel, trhem a dalšími aktivitami.

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

16. 5. – 24. 9. 2017

Čus vydrus
Seznamte se s vydrou říční a dalšími obyvateli žijícími kolem vody. Pomocí vtipného komiksu nahlédneme do soukromí 
vodních živočichů a zjistíme, koho můžeme potkat při toulkách kolem řek. 

4. 7. – 10. 9. 2017

Malířský svět Josefa Hapky
Komorní výstava maleb a kreseb z pozůstalosti po synovi malíře, hudebním skladateli Petru Hapkovi. 

13. 7. – 15. 10. 2017

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

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

1. 7. – 31. 8. 2017  

Letní dobrodružství v muzeu 
Prázdninová pokladová hra pro malé i velké návštěvníky zámku i jeho okolí.

1. 7. – 31. 8. 2017 

Komentované prohlídky města
Prázdninové procházky po historických i uměleckých zajímavostech Valašského Meziříčí – po předchozím objednání 
na tel. 571 684 558.

HVĚZDÁRNA VSETÍN 

7. 8. 2017 | 21:00–23:00 hodin

Pozorování částečného zatmění Měsíce
Pro pozorování částečného zatmění Měsíce nebudou letos zrovna ideální podmínky. Přesto pracovníci vsetínské hvězdárny 
připravili mimořádné večerní pozorování, během něhož budeme moci spatřit alespoň závěr tohoto úkazu. Poté bude 
následovat obvyklá procházka letní oblohou. Akce se uskuteční jen za jasné a bezmračné oblohy!

12. 8. 2017 | 21:00–23:00 hodin

Noc padajících hvězd
Další mimořádné večerní pozorování zaměřené tentokrát na "padající hvězdy". Mimo objektů typických pro druhou polovinu 
léta budou sledovány hlavně meteory z nejznámějšího roje Perseid. Pozorování se uskuteční pouze za jasné a bezmračné 
oblohy.

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.

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

1. 4. – 31. 8. 2017

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

1. 4. – 31. 8. 2017

Svět starých rádií 
Historická rádia do roku 1950 ze soukromé sbírky.

1. 4. – 31. 8. 2017

Krajina v obrazech 
Obrazy Emila Buriánka; výstava je doplněna o postavy skřítků od Roberta Hubníka.

3. 6. – 31. 8. 2017

Tak jde čas
Výstava fotografií zámku z doby dávno i nedávno minulé.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

4., 18. a 19. 8. 2017 | 19:00 a 20:30 hodin

Kdo se bojí, nesmí do sklepa  
Noční ochotnické představení – NA OBJEDNÁNÍ. Nevhodné pro děti do 12 let a pro bojácné povahy! 


