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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.

19.–24. 9. 2017

Výstava živých hub
Přijďte se seznámit se vzácnými i běžně rostoucími jedlými, nejedlými a jedovatými druhy hub. Výstavu doplní fotografie 
Jiřího Nováka, přichystána bude také mykologická poradna s Jiřím Polčákem a dalšími mykology a lektorské programy 
pro školy. 

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

14. 9. 2017

Předávání ocenění a plaket dárcům krve
Ocenění předává Český červený kříž, Oblastní spolek Vsetín ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko.

15. 9. 2017 | 15:30–19:00 hodin 

Vsetínské památky
Akce ve spolupráci s Masarykovým gymnáziem Vsetín: architektonická procházka městem (15:30, sraz u gymnázia), 
výtvarný happening, komentovaná prohlídka zámku k jeho stavebněhistorickému vývoji (17:00) 
a koncert pěveckého sboru Hekal (18:00).

17. 9. 2017 | 14:00–17:00 hodin 

Obžerné odpoledne
Doprovodný program k výstavě Lidová strava s prodejem a ochutnávkou tradičních jídel a potravin, ovčí a kozí speciality, 
chléb z pece, stloukání másla, mletí mouky na ručním mlýnci, pečení podlesníků a mnohé další.

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. 

19.–24. 9. 2017

Výstava živých hub
Přijďte se seznámit se vzácnými i běžně rostoucími jedlými, nejedlými a jedovatými druhy hub. Výstavu doplní fotografie 
J. Nováka, přichystána bude také mykologická poradna.

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY:

20. 9. a 22. 9. 2017 | 14:00–17:00 hodin

Mykologická poradna 
Našli jste houbu a nevíte si rady? Využijte příležitosti nechat si určit Vámi nasbírané houby, jejichž jménem a možností využití si 
nejste jisti. Poradnu vede Ing. Jiří Lederer.

19. 9. a 21. 9. 2017 | 14:00–17:00 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy živých hub 
Komentovaná prohlídka fotografií a výstavy živých hub s autorem fotografií J. Novákem.

HVĚZDÁRNA VSETÍN 

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.

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

AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

1. 4. – 1. 10. 2017

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

9. 9. – 17. 12. 2017

Živé kameny 
Výstava fotografa Jiřího Nováka.


