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AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

3. 11. 2015 – 28. 2. 2016

Roky s barvami
Obrazy Ilji Hartingera 
Reprezentativní výběr z malířské tvorby umělce k jeho významnému životnímu jubileu.

18. 1. – 6. 3. 2016

Tajemství v názvech ukrytá 
Výstava věnovaná původu názvů míst, údolí, hor či chalup v oblasti Horního Vsacka na Valašsku.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY 

2.– 5. 2. 2016 | 9:00–12:00 hodin

Barevné jarní prázdniny
Zábavný program pro rodiny s dětmi i pro jednotlivce plný tvoření, interaktivních her a soutěží věnovaný barvám v přírodě, kultuře a umění. Každý den bude jedinečný!

4. 2. 2016   |  19:00 hodin

Komorní koncert – Dům kultury
Eva Dřízgová Jirušová – zpěv, Michal Bárta – klavír

7. 2. 2016  |  14:00–17:00 hodin

Zámecký masopust  
Masopustní obchůzka s pochováváním basy, maškarní zábava, výroba masek, projekce filmů o masopustu, soutěž o nejlepší masku a o nejvykutálenější koblížek, 
prodej zabíjačkových specialit.

9. 2. 2016  |  17:00 hodin

Síťování čepců IV
Výšivka do sítě, vzory v síti Kurz vede Lenka Macečková, držitelka titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2015. 

17. 2. 2016  |  17:00 hodin

Turecko
Vyspělá země se západním myšlením, nebo tajuplná říše ovládaná tradicemi z orientálních pohádek Tisíce a jedné noci? Je Turecko opravdu zemí protikladů? 
Přednášející: Samuel Španihel.

17.– 18. 2. 2016 

Přírodovědná soutěž Jaloveček
Přírodovědná soutěž Jaloveček pro žáky prvního stupně ZŠ se vrací po přestávce, která souvisela s opravou vsetínského zámku.  

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

5. 2. – 22. 5. 2016

Ocelová křídla nad Valašskem
Výstava věnovaná leteckým bojům nad Valašskem a širokým okolím v průběhu druhé světové války. Výstava bude zahájena komentovanou prohlídkou 4. 2. 2016 v 17:00 hodin, 
kdy návštěvníky provedou odborníci v německé a americké uniformě.

5. 2. – 22. 5. 2016

Valašsko v odboji za 2. světové války
Partyzáni: hrdinové, nebo zločinci? Jen zásluhou obětavosti obyvatel Valašska dokázal v tvrdých podmínkách Protektorátu přežít partyzánský oddíl Jana Žižky, který se zformoval 
v lednu 1945 v 1. čs. partyzánskou brigádu Jana Žižky. Připomeňme si její odkaz, neboť: „Mrtví paměť nemají, nezapomínat je povinností živých.“ 
Vernisáž proběhne 4. 2. 2016 v 17:00 hodin.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

2.–5. 2. 2016 | 9:00–16:00 hodin

Jarní prázdniny v muzeu
Přijďte si užít jarní 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!
 
14. 2. 2016 | 14:00–17:00 hodin

Sklářské kouzlení 
Hravé odpoledne se sklářskými dílničkami, sklářským jarmarkem a hledáním skleněného pokladu.

18. 2. 2016 | 17:00 hodin

Kyrgyzstán: Svět uprostřed světa 
Vydejte se s námi do země, která má nejdál k moři a přece v ní najdete překrásné pláže. Užasneme nad krásou Ťan-šanských hor, ochutnáme zázračný nápoj kumys a přežijeme 
protidrogovou policejní razii. Přednášející: Mgr. Jan Husák.

1.–5. 2. 2016 | 17:00 hodin

Týden otevřených dveří
Období jarních prázdnin již tradičně patří Týdnu otevřených dveří, který nabídne všem návštěvníkům pestrou směsici přednášek, videoprojekcí, besed, exkurzí a pozorování 
Slunce, z nichž si dozajista vyberou nejen zájemci o astronomii a kosmonautiku. Mimo to je na každý prázdninový den připraveno i večerní astronomické pozorování, v případě 
nepříznivého počasí pak náhradní program. Více informací naleznete na našem webu, v informačních skříňkách a místním tisku. Vstup na všechny akce v rámci 
Týdne otevřených dveří je ZDARMA!

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.

Večerní astronomická pozorování
Astronomická pozorování pro veřejnost se na vsetínské hvězdárně konají za bezmračné oblohy každé úterý a pátek, v únoru vždy od 18:00 do 20:00 hodin.
V případě zájmu většího počtu návštěvníků (školní výlety, turistické zájezdy, atd.) je možné se s pracovníky telefonicky dohodnout na jiném libovolném termínu.

Standardní a další akce 
Hvězdárny Vsetín
Akce (přednášky, lektorské programy, besedy, pozorování, exkurze aj.) určené školám a dalším organizacím. Požadovaný program a termín akce je nutno si dohodnout předem.


