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Vážení pedagogové,

děkujeme Vám za přízeň v minulých letech, vždyť v roce 2016 prošlo našimi programy                                     

přes 22 000 dětí! Dovolte, abychom Vám nabídli programy pro žáky, které připravili odborní                        

pracovníci z poboček Muzea regionu Valašsko. Věříme, že naší nabídky pro školní rok 2017/2018               

opět využijete.

Programy jsou určeny jak dětem z mateřských a základních škol, tak i středoškolákům, školním družinám 

a klubům. Je možné je využít v rámci výuky, k doplnění učiva, k realizaci vybraných                          

průřezových témat i k rozvíjení klíčových kompetencí žáků. Naše programy nabízí žákům kromě                   

vědomostí i zážitek a poznávání atraktivního prostředí historických objektů. Muzejní sbírkové                   

předměty mají své příběhy, jsou autentickými doklady krajiny, přírody a života místních lidí a jejich                

prostřednictvím se žáci lépe učí a poznávají nové věci.

Programy a akce pro vás připravuje tým odborníků napříč vědními obory od archeologie, historie, etno-

grafie a kunsthistorie až po přírodní vědy včetně environmentální výchovy, to vše ve spolupráci                          

s muzejními pedagogy. Jsou připravovány zejména ke stálým expozicím jednotlivých muzejních objektů, 

ale i k aktuálním výstavám či událostem (Vánoce, Velikonoce, Den Země a další). Za své vzdělávací                   

aktivity na poli interakce člověka a přírody získalo Muzeum regionu Valašsko prestižní ocenění                  

Gloria Musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2015. 

Vzdělávací lektorské programy jsou zpracovány v návaznosti na učivo RVP pro příslušnou věkovou 

skupinu, jsou interaktivní a tvořivé. Jejich obvyklá délka je 45–60 minut, cena se pohybuje v rozpětí 

15–40 Kč za osobu dle věkové skupiny a materiální náročnosti programu. Akce a soutěže jsou                     

termínované aktivity, na které se může přihlásit i více skupin a škol. Učitelům nabízíme čtyři vzdělávací 

programy DVPP, jejichž cílem je otevřít muzeum škole a inspirovat učitele, nabídnout jim možnost 

odborného růstu i rozvoje v oblasti, která je zajímá.

Bližší informace o naší nabídce naleznete na webu www.muzeumvalassko.cz.

       Těšíme se na vaši návštěvu

       pracovníci Muzea regionu Valašsko, p. o.
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NABÍDKA 
LEKTORSKÝCH 
PROGRAMŮ 
A AKCÍ

Obvyklá délka: 45–60 minut (po domluvě lze prodloužit)

Cena: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a materiální náročnosti programu)

Bližší informace naleznete na webu www.muzeumvalassko.cz.



ZÁMEK
VSETÍN

Barevné zázraky přírody

fyz ika barev, barvy v př írodě: jak vid í zv ířata, krycí a výstražná zbarvení , míchání barev, 
barevné klamy

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně 45´ výstava Barevný svět 1 . 1 1 . 2017 – 31 . 1 . 2018

ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cesta do minulost i Valašska

vývoj valašské kraj iny od pravěku do současnost i , l idská společnost a je j í  v l iv na př írodu a kraj inu

příroda a životní prostředí 9–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Není houba jako houba

vlastnost i a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté 

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně Výstava ž ivých hub 19.–22. 9. 2017

ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

O čem si šeptá Bečva

voda v kraj ině, koloběh vody, ž ivot ve vodě i kolem ní , význam vody, sucho a povodně

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Horní náměst í 2, 755 01 Vset ín
+420 571 411 690 | zamek.vset in@muzeumvalassko.cz

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)



Ptačí příběhy

vzhled a hlasové projevy ptáků, způsob ž ivota, význam a ochrana ptactva, zaj ímavost i

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Př íroda ve věži

zaj ímavost i z př írody Valašska, expozice Př íroda hrou ve věži , město Vset ín z ptač í perspekt ivy

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Lesem s medvědem

velké šelmy, lesn í zvěř, setkání s medvědem, pobytové znaky, odlévání stop, potravní vztahy

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Tajemství valašských kamenů

vznik a vlastnost i hornin a minerálů, geologická minulost Valašska, zkameněl iny, vznik hor, eroze

příroda a životní prostředí 9–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Valašské poklady

vybrané př írodní zaj ímavost i Valašska, význam př írody a je j í  ochrany pro l idskou společnost

příroda a životní prostředí 9–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Zámecký park

Zámecký park, dřeviny na Valašsku, význam zeleně, strom jako domov, ž ivot v lese a v parku

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Vset ín



Aktivizuj íc í komentované prohl ídky expozice Živá paměť regionu

k tématům: Fenomén ohýbaného nábytku, Od jara do do z imy, Od kolébky po rakev, 
Podomácká výroba, Pásl i ovce Valaši , Nekl idné časy, Vset ínské stolet í páry, Moravský Edison, 
V partyzánských horách 

historie, tradice a kultura 12–18 celoročně 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Aktivizuj íc í komentované prohl ídky aktuálních výstav s kurátory

k výtvarným výstavám: Barevná paleta, Jaré aj oz imé…, k etnografickým výstavám: Lidová strava, 
Adventn í věnce, Krasl ice

historie, tradice a kultura 12–18 celoročně 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Ze života hmyzu

významní zástupci hmyzu na Valašsku v lese i na louce, motý l i ,  včely a mravenci , význam 
a ochrana

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Jak se jedlo na Valašsku

rost l inná strava – poznávání obi l í ,  mlet í mouky, ž ivočišná strava – dojení , vývoj topeniště, 
proměny vybavení kuchyní

historie, tradice a kultura 9–18 4. 9. – 15. 10. 2017
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Kapitolky z děj in výtvarného umění regionu

mal ířstv í , sochařstv í , archi tektura a uži té umění v regionu, osobnost i a téma dle potřeb pedagoga

historie, tradice a kultura 15–18 celoročně přednáška s prezentací
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

60´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Masopust na Valašsku

zvyky spojené s masopustem, masopustn í písně a tance, výroba masek

historie, tradice a kultura 4–18 1.–16. 2. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Vset ín



Pod jménem Valachů

kolonizace, ovce, Valaši , dřevěnice, valašské povstání , kraj ina, strava, zbojn ictv í

historie, tradice a kultura 5–18 celoročně 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Partyzánskou stezkou

protektorát , odboj , partyzáni , I I .  světová válka, ž ivot za okupace, Josef Sousedík

historie, tradice a kultura 11–18 celoročně 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Na vsetínském zámku

renesance, ž ivot šlechty, Valdštejn, bydlení

příroda a životní prostředí 9–18 celoročně 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Svatojánské zvyky

svatojánské byl iny, zvyky, symboly, výroba škapul í ře a lucerny

historie, tradice a kultura 4–18 12.–22. 6. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Symbolika a ikony první republ iky ve výtvarném umění

první republ ika, umění , symboly, ikony, ideály

historie, tradice a kultura 15–18 celoročně přednáška s výtvarnou dí lnou
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

90´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Šikovné ruce

l idová podomácká výroba na Vset ínsku, využi t í  př í rodních mater iá lů

historie, tradice a kultura 4–18 1.–16. 2. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Vset ín



Velikonoce na Valašsku

vel ikonoční tradice, vel ikonoční symboly, techniky zdobení krasl ic

historie, tradice a kultura 4–18 13.–24. 3. 2018 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Vánoce na Valašsku

vánoční zvyky a tradice, výroba adventn ích věnců

historie, tradice a kultura 4–18 11.–21. 12. 2017 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

V templářském sklepení

středověk, ryt í ř i ,  kř ížové výpravy, ž ivot šlechty, strava 

historie, tradice a kultura 5–15 celoročně 45´
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Zapomenutá řemesla

zaniklá řemesla, seznámení s pracovními stroj i a nástroj i 

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Život na zámku

ž ivot šlechty v období renesance

historie, tradice a kultura 4–10 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN POZNÁMKA

45´
DÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Vset ín





Kniha je kamarád

Literárn í přehl ídka pro základní školy představuj íc í zaj ímavé knihy současnost i .

19. 9. 2017
TERMÍN

14:00–17:00
ČAS POZNÁMKA

Týden stromů s Lesy ČR

Poznávání dřevin, zpracování a využi t í  dřeva, lesn í zvěř. Hry, tvoř ivé akt iv i ty , soutěže. Určeno pro 
školky, školy i veřejnost .

17.–21. 10. 2017
TERMÍN

9:00–12:00
ČAS POZNÁMKA

Od pračlověka k archeologovi

Št ípání kamenných nástrojů, hrnčířská dí lna, zpracování mědi , archeologický výzkum, rébusy.

24.–25. 10. 2017
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

Jaloveček

Tradiční př í rodovědná soutěž pro ZŠ na téma Les a jeho obyvatelé.

9.–10. 11 . 2017
TERMÍN

9:00–12:00
ČAS POZNÁMKA

Valašské zpívánky s Ludmilou Vaškovou

Zábavný vzdělávací muzikál o cestě Janka z Valašska po zemích českých. Známé l idové písničky 
a kroje. I lustrace Ludmi ly Vaškové.

23.–24. 11 . 2017
TERMÍN

9:00–12:00
ČAS POZNÁMKA

AKCE 
A SOUTĚŽE



Valašský cestovatel

Zeměpisná cestovatelská konference pro žáky ZŠ, zaj ímaví hosté, možnost vlastn í prezentace.

9. 2. 2018
TERMÍN

9:00–12:00
ČAS POZNÁMKA

Jaloveček

Tradiční př í rodovědná soutěž pro ZŠ na téma Voda a ž ivot v n í .

15.–16. 3. 2018
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

Řemeslné zpívánky

Zábavný vzdělávací muzikál ve kterém si př ipomeneme tradičn í i zapomenutá řemesla.

17.–20. 4. 2018
TERMÍN

9:00–12:00
ČAS POZNÁMKA

ŽA-BA-KO

Žákovská badatelská konference pro žáky SŠ a 2. st . ZŠ.

22. 6. 2018
TERMÍN

9:00–12:00
ČAS POZNÁMKA

Dějepisná konference

Dějepisná konference pro žáky základních škol .

leden 2018
TERMÍN

9:00–12:00
ČAS POZNÁMKA

zámek Vset ín



ZÁMEK 
KINSKÝCH

Čus vydrus!

vydra ř íčn í , ž ivočichové kolem vod, pobytové znaky, ohrožení , význam vody v kraj ině, řeka Bečva

příroda a životní prostředí 4–18 16. 5. – 24. 9. 2017
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Herbář aneb pojďte si hrát s květinami

herbář, techniky sběru, preparace, sušení , určování rost l in , výroba herbářové položky

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Medvěd hnědý na Valašsku

medvěd hnědý, pobytové znaky, setkání s medvědem, př íběh Míši z Brodské

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Nebojme se netopýrů

netopýř i , echolokace, ž ivotn í cyklus, potrava, ohrožení , význam

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziř íč í
+420 734 236 279 | zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)



Ptáci na krmítku

ptáci , ptač í tah, krmítko, ptač í druhy a je j ich potrava, vzhled a hlasové projevy ptáků

příroda a životní prostředí 4–18 zimní měsíce
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Ptačí svět

ptáci , stavba tě la, vzhled a hlasové projevy ptáků

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Po stopách velkých šelem

velké šelmy, ohrožení , pobytové znaky, odlévání sádrových stop

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Není houba jako houba

ž ivotn í cyklus, stavba a význam hub, sběr a poznávání hub, houby jedlé, nejedlé a jedovaté

příroda a životní prostředí výstava hub 19.–22. 9. 20174–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Staň se kraj inářem

Valaši a kraj ina, př í rodní a kul turn í prvky, č lověk a př íroda, kraj inná mozaika

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Tajemství Bečvy

druhy ryb, je j ich potrava, ž ivočichové vod a je j ich okol í , význam vody v kraj ině, řeka Bečva 

příroda a životní prostředí 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Kinských



Architektonická procházka Valašským Meziř íč ím

exkurze po památkách, histor ie Valašského Meziř íč í , umělecké sty ly , archi tektura

historie, tradice a kultura 9–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Babiččiny Vánoce

advent, Vánoce, tradice a zvyky na Valašsku, temat ické tvoření

historie, tradice a kultura 4–18 28. 11 . 2017 – 7. 1 . 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Budiž světlo!

histor ie sv ícení , zkoušky typů světelných zdrojů, sklářská tradice regionu, postup výroby skla

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Byl inky trochu j inak

byl inky kolem nás, výroba mýdla, kosmet ika bez chemie, voňavý dárek

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Ži j í  s námi

organismy vázané na člověka, přehled ž ivočichů ž i j íc ích v bl ízkost i l idských sídel , 
opatření pro je j ich ochranu

příroda a životní prostředí 4–18 5. 10. 2017 – 7. 1 . 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Zámecký park – exkurze

histor ie parku a parkových úprav, park jako biotop, poznávání druhů dřevin a byl in, ž ivočichové

příroda a životní prostředí výstava hub 19.–22. 9. 20176–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Kinských



Kámen v pravěku

kámen z pohledu archeologie, paleontologie a geologie, mlet í obi lovin, vrtán í kamenné sekery 
a použi t í  pazourkových nástrojů

historie, tradice a kultura 4–18 1. 9. – 31. 10. 2017
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Jak se ži lo na zámku

histor ie, zámek, histor ie Valašského Meziř íč í , hera ld ika, umělecké sty ly

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Dobrý sluha, z lý pán

histor ie hasičských spolků, v l iv požáru na kraj inu, zásady první pomoci

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Kdybych se narodi l před ... lety

histor ie, kočárek, histor ie a vývoj hraček, dětstv í v minulost i

historie, tradice a kultura 4–18 1. 9. – 15. 10. 2017
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Malované počteníčko

i lustrace, vědecká i lustrace, knihy a pohádky pro dět i , k i lustracím Magdy Veverkové

historie, tradice a kultura 4–18 11. 1 . – 8. 4. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Muzejní škola archeologie

základy archeologie, výzkum, regionáln í nálezy, detektor kovů, dokumentace hrobu bojovníka

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Kinských



Spletitost gobel ínu

zpracování v lny, co je to gobel ín, prakt ické zkoušky skaní (spřádání v lny), tkaní , motání v lny

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Pověsti a pohádky z Valašska

pohádka, pověst , region, ústn í l idová slovesnost , nadpř irozené bytost i

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Peníze a člověk

peníze, známky, kolky, h istor ie, inflace, výroba, symbol ika, využi t í  ve společnost i

historie, tradice a kultura 4–18 28. 6. – 9. 10. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Svět kostiček

lego, děj iny, hračky, skládačky

historie, tradice a kultura 4–18 25. 1 . – 29. 6. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

To je hl ína!

hl ína, cih la, keramika, cihelna Hrachovec, histor ie, symbol ika

historie, tradice a kultura 4–18 17. 4. – 17. 6. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Vel ikonoce v muzeu

Vel ikonoce, postn í doba, tradice a zvyky na Valašsku, vel ikonoční symboly, tvoření

historie, tradice a kultura 4–18 6. 3. – 8. 4. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Kinských



Ztracený svět našich předků

tradice, l idové zvyky a obyčeje, h istor ie, temat ické tvoření

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Kinských



Od pračlověka k archeologovi

Št ípání kamenných nástrojů, hrnčířská dí lna, zpracování mědi , archeologický výzkum, rébusy.

17.–20. 10. 2017
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

Staň se kraj inářem

Tvůrčí d í lna, kde se dět i naučí kraj inu malovat, a le i poznávat, chráni t a tvoř i t .

21. 10. – 3. 11 . 2017
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

Ptáci na krmítku a v zimním parku – exkurze

Poznávání ptáků dle zbarvení i h lasových projevů.

21.–24. 11 . 2017, 9.–12. 1 . 2018, 6.–9. 2. 2018
TERMÍN

8:00–13:00
ČAS POZNÁMKA

Novoročenková dí lna

Tvorba novoročních přání inspirovaná novoročenkami regionáln ích výtvarn íků.

prosinec 2017
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

Adventní čas

Vánoční zvyky a tradice na Valašsku, temat ické tvoření .

12.–22. 12. 2017
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

AKCE 
A SOUTĚŽE



O ilustracích s Magdou Veverkovou

Povídání a kreslení s i lustrátorkou o tom, jak vzniká kniha.

16. 3. 2018
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

Rozpusti lý masopust

Masopust jako l idová tradice, temat ické tvoření . 

13.–16. 2. 2018
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

Řemeslné dopoledne – Vel ikonoce

Vel ikonoční zvyky a tradice na Valašsku, temat ické tvoření .

20.–23. 3. 2018
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

Den Země

Den plný př írodovědně zaměřených úkolů, her a soutěž í v zámku Kinských a př i lehlém parku.

19. 4. 2018
TERMÍN

9:00–17:00
ČAS POZNÁMKA

Čarodějnické dopoledne

Čarodějnické reje na Valašsku a setkání s dalš ími nadpř irozenými bytostmi.

2.–4. 5. 2018
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

To je hl ína!

Tvůrčí d í lna představuj íc í h l ínu jako mater iá l stavební , umělecký i léčebný.

9.–11. 5. 2018
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

zámek Kinských



Svatojánské čarování

Tvoření s léčivými byl inkami, kde se dozví te o zvycích a tradicích svatojánské noci .

19.–22. 6. 2018
TERMÍN

8:00–14:00
ČAS POZNÁMKA

Za ptačím zpěvem – exkurze

Poznávání ptáků dle zpěvů, h lasů i zbarvení , nahrávky dalš ích ptač ích hlasů – pro SŠ a 2. st . ZŠ.

22.–25. 5. 2018, 5.–8. 6. 2018, 12.–15. 6. 2018
TERMÍN

8:00–11 :00
ČAS POZNÁMKA

zámek Kinských



ZÁMEK 
LEŠNÁ

Den stromů

vztah k př írodě, význam stromu v kraj ině, léčivé stromy, mytologie, duchovní význam stromů

příroda a životní prostředí 4–18 16.–27. 10. 2017
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

90´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Den Země

ž ivot motý lů, vztah motý l – člověk, preparáty motý lů, zábavné hry

příroda a životní prostředí 4–15 10.–20. 4. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

90´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Po stezkách zámeckých zahradníků

zámecký park, pozorování př í rody, stromy a květ iny, or ientace v terénu, histor ické zahrady

příroda a životní prostředí 4–18 duben–ří jen 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Prázdniny na zámku

zámek, park, histor ie, tvoření , hry, poznávání

příroda a životní prostředí 6–15 červenec–srpen 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

90´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Lešná 1 , 756 41 Lešná u Valašského Meziř íč í
+420 734 420 009 | zamek.lesna@muzeumvalassko.cz

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)



Zvířata našich lesů

divoká zvěř, stopy zvěře, parož í , způsob ž ivota, zv ířecí rodiny, ohrožené druhy, chování v lese

příroda a životní prostředí 4–15 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Stromy v zimě

fáze ž ivota stromu, význam stromů pro člověka, využi t í  dřeva člověkem, význam stromů pro 
kraj inu

příroda a životní prostředí 4–15 14. 11 . 2017 – 9. 3. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Ptáci v zimě

nejznámější druhy ptáků, z imní př ikrmování a ochrana ptáků, ptač í tah, h lasy ptáků

příroda a životní prostředí 4–15 14. 11 . 2017 – 9. 3. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Život stromu

ž ivotn í cyklus stromu, část i stromu, strom jako domov, potravní pyramida, význam zeleně, 
zkoumání l is tů

příroda a životní prostředí 4–15 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cesta k hvězdě Betlémské

význam adventu, nejznámější světci adventu, adventn í obchůzky, vánoční př íběh

historie, tradice a kultura 4–15 14. 11 . – 15. 12. 2017
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Co to t iká?

způsoby měření času, druhy hodin, určování času 

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Lešná



Čertovské Vánoce

postava čerta v l idové tradici , postava Mikuláše, základy společenských věd

historie, tradice a kultura 4–15 14. 11 . – 15. 12. 2017
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Paní hraběnka vzpomíná

histor ické zámecké inter iéry, způsoby bydlení , význam rodiny, rodokmen, stavební slohy

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Pohádkový zámek 

divadeln í představení , h istor ické pokoje, klasická pohádka

historie, tradice a kultura 4–15 22. 5. – 1. 6. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

S princeznou v komnatách

histor ie, rodinné vazby, vztah k památkám, zámecké názvosloví

historie, tradice a kultura 4–12 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Tradiční Vel ikonoce

l idové tradice a ukázky, význam a průběh Vel ikonoc

historie, tradice a kultura 4–15 13.–29. 3. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Vánoční dí lny

včel í vosk, odlévání olova, tradice

historie, tradice a kultura 4–15 14. 11 . – 15. 12. 2017
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Lešná



Vejce – zázrak života

vel ikonoční tradice, symbol Vel ikonoc, př írodní barvení vajec, techniky zdobení krasl ic , 
pokusy s vejci

historie, tradice a kultura 4–15 13.–29. 3. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Vel ikonoční dí lny

ovčí v lna, rozvoj jemné motor iky

historie, tradice a kultura 4–15 13.–29. 3. 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Víme, co j íme 

zdravá strava, původ potravin, potravinová pyramida

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Ze staré školy

histor ie školstv í , způsob výuky, histor ické pomůcky, tresty, písmo

historie, tradice a kultura 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

zámek Lešná





HVĚZDÁRNA 
VSETÍN
Jabloňová 231, 755 11 Vset ín
+420 737 211 819 | info@hvezdarna-vset in.cz

Cena programů: 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

Jak se měří počasí

prohl ídka meteorologické stanice ČHMÚ, povídání o meteorologických měřeních

meteorologie 4–9 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Meteorologie a počasí

atmosféra Země, oblaka, atmosfér ické fronty, synopt ická mapa, meteorologické družice a radar, 
zaj ímavost i a rekordy

meteorologie       9–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Podnebí České republ iky

podnebí Vset ína, Valašska a ČR, kl imat ické oblast i , v l iv na podnebí , teplota a srážky, 
meteorologické zaj ímavost i a rekordy

meteorologie 12–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Praktická meteorologie

meteorologická stanice ČHMÚ, meteorologické prvky, meteorologická budka, 
vset ínské meteorologické rekordy

meteorologie 9–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA



Exkurze

kopule s př ístrojovým vybavením, areál hvězdárny se stanicemi ČHMÚ 
(meteorologie a čistota ovzduší)

astronomie 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Gravitace pro SŠ

gravi tační s í la a pole, slapové sí ly , Newtonův gravi tační zákon, Keplerovy zákony, 
pohyb po oběžné dráze, kosmické rychlost i

astronomie 15–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Gravitace pro ZŠ

gravi tace, volný pád, stav bezt íže, pohyb po oběžné dráze, t íha, hmotnost

astronomie 9–15 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Země – barevná planeta

planeta Země z vesmíru, barvy na povrchu, povídání o řekách, moř ích, poušt ích, horách, 
sopkách atd.

příroda a životní prostředí 4–9 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Země – divoká planeta

nebezpečné př írodní jevy: hur ikány, tornáda, povodně, tsunami, zemětřesení a j .

příroda a životní prostředí 4–15 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Hvězdárna Vset ín

Země – živá planeta

ž ivot na Zemi, zv ířata ž i j íc í na jednot l ivých kont inentech a v mořích

příroda a životní prostředí 4–9 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)



Hlubinami vesmíru

hvězdy a je j ich typy, H-R diagram, hvězdokupy, mlhoviny, galax ie, "Mléčná dráha", 
novinky a zaj ímavost i

astronomie 9–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Optika – dalekohledy

histor ie, rozdělení a typy dalekohledů, největší dalekohledy světa, radiote leskopy, dalekohledy 
vset ínské hvězdárny

astronomie 12–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Pohyby Země

základní pohyby Země, stř ídání dne a noci , pohyb tě les po obloze, roční období , 
rovnodennost a slunovrat , kalendář

astronomie 9–12 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Hvězdy a souhvězdí

hvězdy, souhvězdí a je j ich pozorování , or ientace na obloze, souhvězdí ekl ipt iky, 
zv ířetn íková souhvězdí

astronomie 9–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Pozorování hvězdné oblohy

pozorování Měsíce, planet, v ícenásobných hvězd, hvězdokup, mlhovin, galax i í  a mimořádných 
astronomických úkazů

astronomie 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

90´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Pozorování Slunce

pozorování Slunce a slunečních skvrn, metody pozorování

astronomie 4–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

45´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)

Hvězdárna Vset ín



Hvězdárna Vset ín

Sputnikem to začalo

první rakety, Sputnik, Lajka, využi t í  druž ic: výzkum vesmíru, dálkový průzkum Země, meteorologie, 
komunikace, navigace aj .

astronomie 9–18 září–prosinec 2017
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Vznik a vývoj Země

vznik Sluneční soustavy, geologická období , pohyb kont inentů – desková tektonika

astronomie 12–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Sluneční soustava 3D

3D projekce, Slunce, planety, měsíce planet, asteroidy, komety

astronomie 9–18 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Zatmění Slunce a Měsíce

základní údaje o Slunci a Měsíci , zatmění Slunce a Měsíce, přechody planet přes Slunce

astronomie 9–15 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Let íme do vesmíru

Sputnik, Lajka, Gagar in, př istán í na Měsíci , raketoplány, průběh kosmického letu, 
modely kosmických raket

astronomie 4–12 celoročně
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

První český kosmonaut

závod o dobyt í vesmíru, program Interkosmos, Vladimír Remek a Oldř ich Pelčák, průběh letu 
českého kosmonauta

astronomie 9–18 leden–červen 2018
ZAŘAZENÍ VĚK TERMÍN

60´
POZNÁMKADÉLKA

KLÍČOVÁ SLOVA

Cena programů 15–40 Kč za osobu (dle věkové skupiny a mater iá ln í náročnost i programu)



Hvězdárna Vset ín



Nabídka přednášek a programů, které můžeme realizovat přímo u Vás, ve škole či jejím okolí. 
Jsme schopni vytvořit akci šitou na míru přímo pro vás. Pokud zde nenajdete své téma, obraťte 
se na naše lektory. Uvedené přednášky a programy doporučujeme využít, zejména pokud 
nemáte možnost navštívit objekty Muzea. Další nabídka je k dispozici na webových stránkách 
Muzea u profilu jednotlivých pracovníků. 

Ceny programů mimo prostory Muzea dle dohody.

PŘIJEDEME 
ZA VÁMI



Terénní exkurze

Komentované vycházky do terénu v okol í školy či do vybrané př írodní lokal i ty dle dohody. Exkurze 
jsou doplněny o akt iv izační metody a simulační hry. Možno spoj i t s demonstrací rost l in a ž ivočichů 
nebo s temat ickou diskuz í . 

Mgr. Jan Husák 
LEKTOR

husak@muzeumvalassko.cz
EMAIL

+420 606 535 262
TELEFON

Archeologie kraj iny

Přednáška na vybrané lokal i tě, vysvět len í je j í  polohy a významu v kraj ině, popis práce archeologa 
a prezentace sbírkových předmětů souvisej íc ích s problemat ikou.

Mgr. Samuel Španihel
LEKTOR

spanihel@muzeumvalassko.cz
EMAIL

+420 737 274 959
TELEFON

Př íroda na Valašsku včera a dnes 

Přírodovědná přednáška zaměřená na vývoj fauny a flóry dob minulých až do současnost i . 
Vl iv činnost i č lověka na př írodu a kraj inu – negat ivn í i pozi t ivn í . Prezentace, sbírkové předměty. 

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.
LEKTOR

spitzer@muzeumvalassko.cz
EMAIL

+420 603 304 911
TELEFON

Programy Hvězdárny Vsetín

V ojedinělých př ípadech je možné s pracovníky hvězdárny dohodnout uskutečnění některých 
programů z nabídky, u nichž to dovoluje mobi ln í technické vybavení , př ímo ve Vaší škole. 

info@hvezdarna-vsetin.cz
EMAIL

+420 737 211 819
TELEFON

Cestovatelské přednášky

Mult imediá ln í cestovatelské přednášky jsou určeny pro žáky základních a středních škol a jsou 
vhodným doplňkem výuky vlast ivědy, př írodovědy, zeměpisu, geografie i ciz ích jazyků. Atmosféru 
přednášek dokreslu je projekce autorských fotografi í  a videí , obohacená o dobrodružné a poutavé 
př íběhy.

Alta j : Velehory Sibiře | Gruzie: Ve st ínu Kavkazu | Is land: V zemi ohně a ledu 
Kyrgyzstán: Země pánů koní | Norsko: Výpravy do země trol lů | Jordánsko: hostem beduínů
Karpaty: Z Beskyd až do Rumunska | Sicí l ie : Exot ická per la Středomoří
Skotsko: Magický sever Velké Br i tánie |  Slovinsko: Rozmanitost na dosah ruky
Špicberky: Po stopách ledního medvěda 

Mgr. Jan Husák 
LEKTOR

husak@muzeumvalassko.cz
EMAIL

+420 606 535 262
TELEFON



Pro pedagogy (učitele i vychovatele) všech stupňů škol a školských zařízení jsme připravili nabídku akreditovaných 

vzdělávacích programů (VP) v rámci DVPP, v rámci kterých plně využijeme zázemí sbírek a příslušných objektů. 

Časová dotace každého VP je 6 x 45 minut.

Po absolvování získá pedagog osvědčení v rámci akreditovaného systému DVPP.

Cena jednoho VP je 400 Kč za pedagoga. Předběžné přihlášky a informace 

na adrese: jaroslavasevcikova@seznam.cz

V případě 10 a více zájemců, je možno zvolit si jiný termín VP (tzv. „školení na míru“).

VP probíhají pouze v příslušných objektech, protože prostředí je součástí seminářů, přednášek a exkurzí.

NABÍDKA DVPP 
PRO PEDAGOGY 



1 . VP Jak oživit výuku regionální historie

Histor ie regionu, místa i objektu, prohl ídka vybraných sbírek Muzea, inspirace do výuky vlast ivědy 
a dějepisu, popř. i volnočasových akt iv i t školn ích družin.

zámek Vsetín/14. 2. 2018, 8:00–14:00 
OBJEKT/TERMÍN

zámek Kinských/14. 3. 2018 8:00–14:00
OBJEKT/TERMÍN

3. VP Jak oživit výuku přírodopisu a environmentální výchovy 

Regionáln í př í rodopis, badatelská a terénní výuka, prohl ídka vybraných sbírek včetně informací 
o možnost i využi t í  ve výuce škol i volnočasových akt iv i tách školn ích družin a klubů.
Př íklady dobré praxe. 

zámek Vsetín/23. 3. 2018, 8:00–14:00 
OBJEKT/TERMÍN

zámek Kinských/9. 3. 2018 8:00–14:00
OBJEKT/TERMÍN

4. VP Jak oživit výuku výtvarné výchovy a valašských tradic 

Regionáln í umění , tradice, prohl ídka vybraných sbírek, př íběhy muzejn ích předmětů, př íklady dobré 
praxe. Nabídka využi t í  ve výuce i př i volnočasových akt iv i tách školn ích družin a klubů.

zámek Vsetín/11 . 10. 2017, 8:00–14:00 
OBJEKT/TERMÍN

zámek Kinských/8. 11 . 2017 8:00–14:00
OBJEKT/TERMÍN

2. VP Jak oživit výuku astronomie a meteorologie 

Nabídka vset ínské hvězdárny pro pedagogy, meteorologická stanice, pozorování oblohy. 
Př íklady dobré praxe a ukázky zařazení fyz iká ln ích a zeměpisných informací hvězdárny do výuky, 
popř. i volnočasových akt iv i t školn ích družin a klubů.

Hvězdárna Vsetín/24. 1 . 2018, 14:00–19:00 
OBJEKT/TERMÍN



SEZNAM 
LEKTORŮ

Mgr. Milada Fohlerová
kurátor – etnograf
zámek Vsetín

fohlerova@muzeumvalassko.cz
+420 773 287 748

Mgr. Jan Husák 
lektor přírodovědných programů
zámek Vsetín

husak@muzeumvalassko.cz
+420 606 535 262

Mgr. Jitka Plátková
lektor společenskovědních programů
zámek Vsetín

platkova@muzeumvalassko.cz
+420 721 810 274

Bc. Barbora Sasáková
lektor přírodovědných programů
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

sasakova@muzeumvalassko.cz
+420 731 048 414

Ing. Martin Leskovjan 
lektor přírodovědných programů
hvězdárna Vsetín

leskovjan@hvezdarna-vsetin.cz
+420 737 211 819

Mgr. Pavel Mašláň 
kurátor – historik
zámek Vsetín

maslan@muzeumvalassko.cz
+420 739 915 280

Mgr. Olga Mehešová
kurátor – historik umění
zámek Vsetín

mehesova@muzeumvalassko.cz
+420 773 246 502

Mgr. Jan Matyáš
lektor společenskovědních programů
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

matyas@muzeumvalassko.cz
+420 734 236 279

Mgr. Ivana Ostřanská 
kurátor – historik
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

ostranska@muzeumvalassko.cz
+420 776 202 254

Mgr. Jitka Slezáková, Ph.D.
lektor 
zámek Lešná

slezakova@muzeumvalassko.cz
+420 734 420 009

RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D.
kurátor – zoolog
zámek Vsetín

spitzer@muzeumvalassko.cz
+420 603 304 911

Pavel Svozil 
lektor přírodovědných programů
hvězdárna Vsetín

svozil@hvezdarna-vsetin.cz
+420 737 211 819



Mgr. Bohdana Šimčíková 
lektor přírodovědných programů
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

simcikova@muzeumvalassko.cz
+420 731 004 101

Mgr. Samuel Španihel 
kurátor – archeolog
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí 

spanihel@muzeumvalassko.cz
+420 776 131 890

Mgr. Kamila Valoušková 
kurátor – historik umění
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

valouskova@muzeumvalassko.cz
+420 737 006 628

Mgr. Květa Zemanová
lektor přírodovědných programů
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí 

zemanova@muzeumvalassko.cz
+420 607 268 913

Mgr. Tereza Zbránková
lektor společenskovědních programů
zámek Kinských ve Valašském Meziříčí

zbrankova@muzeumvalassko.cz
+420 734 236 279



Lešná

Valašské Meziříčí

Vsetín

okres Kroměříž

okres Přerov
okres Nový Jičín

okres
Frýdek-Místek

Slovenská 
republika

ZÁMEK VSETÍN
Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
+420 571 411 690 | zamek.vsetin@muzeumvalassko.cz

HVĚZDÁRNA VSETÍN
Jabloňová 231, 755 11 Vsetín 
+420 737 211 819 | info@hvezdarna-vsetin.cz

ZÁMEK KINSKÝCH VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
Zámecká 3, 757 01 Valašské Meziříčí
+420 734 236 279 | zamek.kinskych@muzeumvalassko.cz

ZÁMEK LEŠNÁ U VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ
Lešná 1, 756 41 Lešná u Valašského Meziříčí
+420 734 420 009 | zamek.lesna@muzeumvalassko.cz





TĚŠÍME SE 
NA VAŠI 
NÁVŠTĚVU
WWW.MUZEUMVALASSKO.CZ


