
 

Středisko environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty  

 
LEKTORSKÉ PROGRAMY 

(celoročně) 
 

Toulky zámeckým parkem 
zábavné stezky v parku s plněním úkolů na téma 

„Zámecký park jako dílo člověka a přírody“ 
 

Život stromu a Zelený zázrak 
k expozici EVVO 

„Život stromu a jeho význam v krajině“ 
 

 
 

Dřevo kolem nás 
k expozici 

„Krása dřeva v umělecké a řemeslné tvorbě“ 
       

Jak se baví páni 
k historické expozici o životě šlechty 

 
Křehký svět motýlů 

ke sbírce motýlů Ferdinanda Hradila 
 

Délka lektorského programu je 45–60 minut, 
stezka parkem trvá 60–90 minut. 

Cena programů: děti MŠ 5 Kč, žáci a studenti 10 Kč, 
doprovod zdarma 

 

Stálé expozice 
 

Historická expozice 
 prohlídka s průvodcem; délka 30 minut 

 

Environmentální expozice – příroda hrou 
 bez průvodce; 

 možné doplnit lektorským programem 

 

 
Pokud máte zájem o lektorské programy 

a programy pro školy k výstavám, 
kontaktujte nás prosím. 

 

Telefon: 571 635 239 
email: lesna@muzeumvalassko.cz 

 

Děje se na zámku v roce 2013 
 

Týden kamélií 
výstava květinových aranžmá 

26. 2. – 3. 3. 
 

Velikonoční výstava 
prací dětí MŠ a ZŠ na jarní a velikonoční téma 

18. 3. – 1. 4. 
 

Den Země  
výtvarná soutěž „Ochránce zámeckého parku“ 

6. 4. – 21. 4. (uzávěrka 1. 4.) 
 

Svatební veletrh 
27. 4. – 28. 4. 

  

 
Historické loutky a loutková divadla 

výstava s doprovodným programem 
1. 5. – 31. 8. 

 
Pohádky loutkového divadla 

představení D. Taraby 
16. 5., 5. 6., 15. 6. 

 

Den dětí 
pohádkový zámek – kostýmované prohlídky 

v historických interiérech  
27. 5. – 31. 5.  

 

Den s loutkami 
divadlo, šermíři, sokolníci, výroba loutek 

15. 6.  



Letní noční prohlídky 
kostýmované představení 

29. 6., 13. 7., 3. 8., 17. 8., 31. 8.  
 

 
 

Mokrý den 
vodní hrátky v zámeckém parku 

červenec/srpen 
 

Soutěž o nejkrásnější dýni 
říjen/listopad 

 
Den stromů 

tvoření v zámeckém parku ve stylu „land art“ 
říjen 

 
Průvod světýlek 

tradiční večerní pochod s lampiony parkem  
29. 11. 

 
Adventní a vánoční výzdoba a zvyky 
vyzdobené interiéry, vánoční tvoření 

listopad/prosinec 
 
 

 
Bližší informace o akcích a ceník vstupného 

naleznete na stránkách 
www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-lesna/  

 
 
 

 

Hrajte si s námi 
 
 

Vybarvěte správně erb rodu Kinských  
na zámeckém razítku 

a přijďte spočítat všechny erby 
v panských pokojích. 

 

 
 

Který k ůň patří rodu Kinských? 
Přeci vítěz. Vybarvěte ho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Ukázka z pracovního listu) 

Zámek Lešná  
u Valašského Meziříčí 

 

Aktuální nabídka výstav 
a programů pro školy  

a veřejnost 
 

2013 

 
Adresa: 

Zámek Lešná 
Lešná 1 

757 01 Valašské Meziříčí 
www.muzeumvalassko.cz/objekty/zamek-lesna/ 

(Zámek Lešná) 
 

OTEVŘENO DENNĚ MIMO POND ĚLÍ 
od dubna do října 9 – 17 hodin, 

od listopadu do března na objednání 


