
AKTUÁLNÍ VÝSTAVY

9. 3. – 29. 6. 2014   

Chléb za břichem nechodí 
Jak samotný název napovídá, výstava představí význam a symboliku chleba, který člověka doprovází už po staletí. Hodnota potravin, proměny 
zemědělské krajiny a ekologické zemědělství. Orba, úprava půdy, setí, sklizeň, mlácení a čištění obilí, mletí, pečení to vše bude prezentováno v zámku 
Kinských. Výstava je doplněná o lektorský program.

30. 3. – 27. 4. 2014 

Velikonoce v muzeu
Tradiční velikonoční výstava v zámku Kinských. Výstava je doplněná o lektorský program. 

1. 4. – 30. 4. 2014  

Den Země – 22. duben
Výstava věnovaná historii a významu Dne Země. Dozvíte se také, jak můžete přispět ke zlepšení kvality životního prostředí i Vy, a jaké jsou problémy 
ochrany přírody v okolí našeho města.

3. 4. – 28. 9. 2014 

Karpatské dědictví
Multimediální „zážitková“ výstava zaměřená na Karpaty, nejrozsáhlejší horský systém Evropy. V rámci vernisáže výstavy ve čtvrtek 3. 4. 2014 v 17:00 hodin 
se uskuteční přednáška zoologa RNDr. Dušana Trávníčka s názvem Tři tváře rumunských hor (Trascau, Retezat a Banát).  

AKCE A DOPROVODNÉ PROGRAMY

4. 4. 2014 | 16:00 hodin
Výtvarná soutěž Nakresli rally 
Vyhodnocení výtvarné soutěže dětí, které se nechaly inspirovat Valašskou rally, se bude konat v pátek 4. 4. 2014 od 16:00 hodin v zámku Kinských 
ve Valašském Meziříčí, kde proběhne i krátká výstava nejlepších prací. 

9. 4. – 16. 4. 2014
Pěstujeme obilí, meleme mouku, pečeme chléb
Přírodovědná soutěž pro žáky základních a středních škol. Zábavnou formou se seznámíte s postupem výroby chleba od zrníčka až po bochník. 
To vše v interiérech výstavy Chléb za břichem nechodí.

11. 4. 2014 | 17:00 hodin
Povídání o historickém časopise Východní Morava 
Muzeum regionu Valašsko a Státní okresní archiv Vsetín představí třetí číslo historického časopisu Východní Morava, které opět přináší množství 
zajímavých článků o historii zlínského regionu a mimo jiné také Valašského Meziříčí. Večerem provází PhDr. Tomáš Baletka.

19. 4. 2014 
Bryologická exkurze do PR Kutaný a PP Halvovský potok ve Vsetínských vrších
Sraz v 9:30 hod. u horského hotelu Cáb (GPS 49°22'28.993"N, 18°5'46.341"E) – vjezd povolen pro návštěvníky hotelu. Navštívíme jedlobukový les 
v PR Kutaný, případně se po červené turistické značce přesuneme do PP Halvovský potok. Vedoucí Svatava Kubešová a Jana Tkáčiková.

23. 4. 2014 | 9:00–17:00 hodin
Den Země
Zábavný den v zámku Kinských a přilehlém parku. Těšit se můžete na pestrou nabídku přírodovědných her, úkolů a komentované prohlídky výstavy 
Karpatské dědictví.

24. 4. 2014 | 17:00 hodin  
Chléb & naše zdraví
Přednáška věnovaná chlebu v současnosti a v minulosti. Těšit se můžete na povídání o předsudcích, které se vztahují ke chlebu, dozvíte se také, jaký má 
chléb vliv na naše zdraví. Přednáší Oldřich Družba. Po přednášce bude možnost zakoupení knihy „Chléb & naše zdraví“. Cena knihy:  200 Kč.

PŘIPRAVUJEME

15. 5. 2014 | přednáška Rumunsko: Za pastevci a medvědy
16. 5. 2014 | Meziříčská muzejní noc
18. 5. 2014 | workshop Tvoříme z kukuřičných listů

DUBEN 2014

www.muzeumvalassko.cz
LET MUZEA
VE VALAŠSKÉM MEZIŘÍČÍ
1884–2014


