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AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

21. 1. – 25. 2. 2018

10 let Fotoklubu Vsetín
Retrospektivní jubilejní výstava fotografií členů Fotoklubu Vsetín, která představí více než 260 snímků od 15 autorů.

28. 1. – 17. 6. 2018

Tattoo
Netradiční výstava je zaměřena na fenomén zdobení lidského těla. Představí historii tetování od pravěku až po současnost, kdy 
se z původně okrajové záležitosti rozrostlo v svébytné, celospolečensky rozšířené umění. 

24. 2. – 27. 5. 2018 

Krosienka
Výstava textilií vzniklých starobylou technikou pletení na rámu prezentuje předměty z muzejních sbírek i současnou tvorbu 
autorek Blanky Ammann Mikolajkové a Sylvy Antony Čekalové.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

6. 2. 2018 | 17:00 hodin 

Špicberky: za ledním medvědem   
Při expedici českého vědeckého týmu do vysoké Arktidy objevíme kouzlo polárního dne a severské přírody, navštívíme 
opuštěné sovětské hornické město Pyramiden i obrovský ledovec Nordenskiold, potkáme polární lišku i ledního medvěda!
Přednášející: Mgr. Jan Husák.

11. 2. 2018 | 14:00–17:00 hodin 

Zámecký masopust    
Masopustní obchůzka s pochováváním basy, maškarní bál, výroba masek, projekce filmů o masopustu, soutěž o nejlepší 
masku, prodej zabíjačkových specialit. Akce se koná v rámci společných Fašanků na Vsetíně.

20. 2. – 23. 2. 2018 | 9:00–13:00 hodin  

Jarní prázdniny na zámku    
Zábavný program pro rodiny s dětmi plný soutěží a tvoření bude letos věnován výstavě Tetování i valašské přírodě.

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ 

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

12. 1. – 8. 4. 2018

Magda Veverková – Obrázky nejen z pohádky
Výstava hravých dětských ilustrací rožnovské rodačky, jejíž pestré obrázky zdobí více než čtyři desítky knih. 

26. 1. – 29. 4. 2018

Svět kostiček
Výstava populární stavebnice Lego a neobvyklých a inspirativních děl kreativních tvůrců z Čech a Moravy. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

1. 2. 2018 | 17:00 hodin 

Altaj: velehory Sibiře
Nejvyšší pohoří Sibiře nabízí nevšední panoramata. V kultuře sibiřských obyvatel se kloubí starodávné šamanské rituály spolu 
s širou duší ruského člověka. Přednáší: Mgr. Jan Husák.

2. 2. 2018 | 9:00–16:00 hodin

Pololetní prázdniny
Přijďte si užít prázdniny do muzea! Připraven bude pestrý program plný zábavy a tvoření. V rámci akce můžete zdarma 
navštívit výstavy M. Veverkové – Hravé ilustrace a Svět kostiček.

7. 2. 2018 | 8:00–13:00 hodin | akce pro školní kolektivy po předchozím objednání

Exkurze ptáci na krmítku a v zimním parku
Přijďte se projít po zámeckém parku a přitom se dozvědět zajímavosti o ptácích, kteří se v něm vyskytují. 
Exkurzi vede: RNDr. Karel Pavelka.

11. 2. 2018 | 10:00–17:00 hodin

Sklářské kouzlení
Hravé odpoledne se sklářskými dílničkami, uměleckým sklem a skleněným pokladem, připravené ve spolupráci 
se SUPŠ sklářskou ve Valašském Meziříčí. 

13. 2. – 16. 2. 2018 | 8:00–14:00 hodin | akce pro školní kolektivy po předchozím objednání

Rozpustilý masopust
Zajímá vás, jak žili naši předkové zde na Valašsku a čím se bavili? Přijďte se dozvědět něco více o období, které je plné 
karnevalů maškarních bálů a masopustních obchůzek. Připraveno bude opět rozmanité tvoření.

20. 2. – 23. 2. 2018 | 9:00–16:00

Jarní prázdniny na zámku
Nejste zastánci zimních sportů, a přesto si chcete užít jarní prázdniny? Navštivte muzeum. Připravili jsme pro vás řadu 
zajímavých aktivit.

HVĚZDÁRNA VSETÍN 

19. 2. – 23. 2. 2018 

Týden otevřených dveří
Týden otevřených dveří Vám opět nabídne pestrou směsici přednášek, videoprojekcí, besed, pozorování Slunce a večerních 
astronomických pozorování (v případě nepříznivého počasí bude náhradní program). Více informací na našem webu, 
Facebooku a místním tisku. Vstup na všechny akce v rámci Týdne otevřených dveří je 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 | 18:00–20:00 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

Zámecké expozice jsou přístupné od pondělí do pátku pouze po předchozím objednání 
pro skupiny od 6 osob. O víkendech je zavřeno. Kontakt pro objednávky: +420 734 420 009

EXPOZICE

Historické zámecké interiéry 
Historická školní třída 

PROGRAMY (sezónní programy na objednání pro kolektivy od 6 do 25 osob)

PTÁCI V ZIMĚ
STROMY V ZIMĚ


