
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY:

18. 1. – 8. 3. 2015

Jaroslava Hýžová – malba
Výstava obrazů známé regionální malířky pořádaná ke 100. výročí od jejího narození. 

27. 2. – 31. 5. 2015

Společenský život hmyzu
Výstava, která představí fascinující svět hmyzu prostřednictvím fotografií, exponátů, modelů termitiště 
i mraveniště a také živého hmyzu v insektáriích. Ve čtvrtek 12. 3. 2015 od 17:00 hodin proběhne 
vernisáž včelařské výstavy ve spolupráci s Českým svazem včelařů. 

22. 3. – 12. 4. 2015

Velikonoce v muzeu
Tradiční velikonoční výstava, těšit se můžete na ukázku rozličných kraslic i zvykoslovných předmětů, 
jejichž užívání je s Velikonocemi svázáno. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY:

5.–6. 3. 2015 

Ptačí příběhy
Vydejte se s námi za našimi opeřenými kamarády, dozvíte se spoustu zajímavostí. Součástí edukačního 
programu je také ukázka živých dravců a dalšího ptactva. Akce po předchozím telefonickém objednání 
na tel. 571 611 764

10.–13. 3. 2015 | 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. 

11. 3. 2015 | 17:00 hodin

Hledání minulosti
Přijďte si poslechnout přednášku zaměřující se na fenomén, který se šíří už několik let archeologickou 
veřejností – hledání artefaktů pomocí detektoru.

22. 3. 2015 | 14:00–17:00 hodin

Vítání jara v muzeu
Přijďte si i vy vyrobit tradiční zvykoslovné předměty či obřadní pečivo, uplést tatar či pod dohledem 
zkušených maléreček nazdobit kraslice. Návštěvníky dále čeká řemeslný jarmark místních výrobců 
i řemeslné dílny. 

OTEVÍRACÍ DOBA: ÚTERÝ AŽ NEDĚLE 9:00–16:00 

EXPOZICE
Historické interiéry 
Historická školní třída 
Environmentální expozice:
témata Krása dřeva, Zámecký park, Život stromu a jeho význam v krajině
Expozice ptáků: ptáci v zámeckém parku a okolí

VÝSTAVY:

5. 3. – 30. 8. 2015

Historické cukrárny 
Vývoj cukrářského řemesla, cukrárny a sladkosti za první republiky.

5. 3. – 30. 6. 2015

Dort snů 
Soutěžní výstava dětských výtvarných prací, veřejnost hlasuje o nejlepším díle.

28. 3. – 6. 4. 2015

Velikonoce na zámku 
Slavnostní květinové vazby v historických komnatách, tradiční velikonoční výzdoba.

PROGRAMY:

5. 3. – 30. 8. 2015
K výstavě cukráren pro skupiny možno objednat programy:

Cukráři a cukrárny
O cukru a tak
Sladké pečení
17. 3. – 31. 3. 2015
K velikonoční výstavě pro skupiny možno objednat programy:

Tradiční Velikonoce
Význam a ukázka velikonočních zvyků. 

Zámecké Velikonoce
Program v zámeckých pokojích s kostýmovanou průvodkyní.

Velikonoční tvoření
Tradiční způsoby zdobení kraslic, práce s ovčí vlnou. 

ZÁMECKÝ PARK
Komentované prohlídky parku (celoročně na objednání).

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ

BŘEZEN 2015

www.muzeumvalassko.cz


