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22. 1. – 5. 3. 2017

Interfotoklub Vsetín 2016
29. ročník mezinárodního bienále fotografické soutěže s více jak 50letou tradicí pod patronací asociací umělecké fotografie 
FIAP, IAAP a ČFFÚ. Prestižní výstava soutěžních snímků profesionálních i amatérských fotografů – jednotlivců a fotoklubů
 – vybraných odbornou porotou ve 4 sekcích nově otevřených i pro digitální fotografii. Bylo uděleno celkem 61 ocenění 
od tří mezinárodních asociací.

4.–26. 2. 2017

Fotografie Vladimíra Březovského
Vsetínský fotograf Vladimír Březovský představí průřez své dosavadní tvorby – od klasické přes experimentální až 
k digitální fotografii. Autor je představitel technologických a výtvarných experimentů ve fotografické tvorbě. 
Část fotografií je prezentována formou audiovizuální projekce. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY 

1. 2. 2017 | 17:00 hodin

Kurz zuberské výšivky
Kurz zuberské výšivky v 5 lekcích naučí základním znalostem této techniky. Lektorkou je Mgr. Marie Pyrchalová, Nositel tradice 
lidových řemesel.

10. 2. 2017 | 17:00 hodin

Slovinsko – ode všeho trochu
Jen málokterá země nabídne na malé ploše tak velkou koncentraci přírodních i kulturních krás, jako právě Slovinsko. 
Poznejte Slovinsko očima muzejního archeologa a přírodovědce, jak tuto zemi poznali na svých studijních stážích. 
Přednášející: Mgr. Jan Husák, Mgr. Samuel Španihel.

11. 2. 2017 | 10:00–12:00 hodin

Workshop experimentální fotografie
V rámci fotografické dílny se účastníci seznámí s málo známou fotografickou technikou a zhotoví si vlastní experimentální 
fotografii. V účastnickém poplatku 100 Kč je zahrnut fotografický materiál a občerstvení. Workshop vede Vladimír Březovský.

14.–17. 2. 2017  | 9:00–13:00  hodin

Cestovatelské jarní prázdniny
Zábavný program pro rodiny s dětmi plný soutěží a tvoření bude letos věnován cestování po světě, exotickým zemím 
i kulturám.

19. 2. 2017 | 18:00 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy 
Interfotoklub Vsetín 2016
Výstavou provede dlouholetý prezident soutěže František Novotný a organizátor Zdeněk Holoubek z DKV, kteří návštěvníky 
zasvětí do historie i zákulisí prestižního mezinárodního fotografického bienále.

25. 2. 2017 | 14:00–17:00 hodin

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

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

19. 1. – 7. 5. 2017

Háčkované dějiny
Dějinami významných okamžiků naší historie nás provedou háčkované figurky známých historických osobností.

20. 1. – 12. 3. 2017

RC Modely zblízka!
Velká výstava organizovaná ve spolupráci s Valašským leteckým klubema městem Valašské Meziříčí" představí to nejlepší 
z prostředí rádiem řízených modelů – k vidění budou letadla, ponorky, auta a mnoho dalšího. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

3. 2. 2017 | 9:00–16:00 hodin

Pololetní prázdniny v muzeu
Připravili jsme pro Vás pestrý program plný zajímavostí, her a zábavy. Ten, kdo navíc přinese ukázat do muzea své vysvědčení, 
dostane za odměnu malou pozornost. 

14.–17. 2. 2017 | 9:00–16:00 hodin 

Jarní prázdniny v muzeu
Připravili jsme pro Vás na každý prázdninový den řadu hravých aktivit. 

18. 2. 2017 | 9:00–17:00 hodin 

Výroční schůze MS pobočky 
České botanické společnosti
Součástí schůze je konference, na které vystoupí nejen členové pobočky, ale také hosté z jiných poboček či institucí. 

24. 2. 2017 | 17:00 hodin

Rwanda – země tisíců kopců
Rwanda je jedním z nejmenších a nejzalidněnějších států afrického kontinentu. Jak vypadá země, kde v roce 1994 proběhla 
jedna z největších genocid od druhé světové války? Jakým způsobem se těží minerály používané pro výrobu mobilních 
telefonů? Přednášející: Jan Macháček.

HVĚZDÁRNA VSETÍN 

13.–17. 2. 2017

Týden otevřených dveří
Období jarních prázdnin již tradičně patří Týdnu otevřených dveří, který opět nabídne všem návštěvníkům pestrou směsici 
přednášek, videoprojekcí, besed, exkurzí a pozorování Slunce. Mimo to je na každý prázdninový den připraveno i večerní 
astronomické pozorování, v případě nepříznivého počasí pak náhradní program.
Vstup na všechny akce v rámci Týdne otevřených dveří je ZDARMA!

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 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.

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

HISTORICKÉ ZÁMECKÉ EXPOZICE JSOU Z DŮVODU ROZŠIŘOVÁNÍ DOČASNĚ UZAVŘENY.

EXPOZICE V PŘÍZEMÍ ZÁMKU JSOU PŘÍSTUPNÉ POUZE PO PŘEDCHOZÍM OBJEDNÁNÍ (TEL: +420 734 420 009)

ZÁMECKÝ PARK
Park je v zimním období otevřen denně 8:00–17:00 hodin.


