
17. 9. 2021 | 18:00–23:00 HODIN
MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA VSETÍN 
18:00–22:00 hodin

Roboherna – zábavné programování a hraní s ozoboty, mBoty a 
micro:bity, fotokoutek (K-klub), stezka odvahy sklepením 
knihovny (po hodině, poslední ve 21:00)

ZÁMEK VSETÍN
18:00–22:00 hodin

Volná prohlídka expozic a výstav, výtvarná dílna, kvíz
18:30, 20:00 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy o sušárnách ovoce
19:00 hodin

Netradiční prohlídka výstavy Sklo Ondřeje Strnadela 
19:30, 20:30, 21:30 hodin

Procházka starými zámeckými pokoji 
20:00–22:00 hodin

Vystoupení Valašské cimbálové muziky s primáši Milanem 
Mlčákem a Mirkem Urubkem

HVĚZDÁRNA VSETÍN
19:00–20:00 hodin

Prohlídka modelu Sluneční soustavy a slunečních hodin 
20:30–23:00 hodin

Venkovní kino – pásmo s vesmírnou tematikou a pozorování 
noční oblohy (za vhodných podmínek), za nepříznivého počasí 
v interiéru budovy astroprojekce, prohlídka pozorovací tech-
niky 

SPŠ STROJNICKÁ VSETÍN
18:00–21:00 hodin

Prohlídka dílen s praktickou ukázkou vybraných 
pracovišť (po půlhodině, poslední ve 20:30)

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VSETÍN
18:00–21:00 hodin

Prohlídka budovy s vystoupením žáků a učitelů na neobvyklých 
místech (po hodině, poslední ve 20:00), výtvarná dílna, projekce 
divadelních představení a animované tvorby žáků

DŮM KULTURY VSETÍN
18:00–21:00 hodin

Komentované prohlídky zázemí (po půlhodině, poslední 
ve 20:30)
20:00 hodin

Koncert skupiny Veselá bída (terasa)

KINO VATRA
18:00–22.00 hodin

Prohlídka podzemních prostor
19:30 hodin

Pásmo krátkých filmů, vstupné 20 Kč  

MASARYKOVO GYMNÁZIUM VSETÍN
18:00–20:30 hodin

Prohlídky budovy gymnázia – galerie Nadace MGV, knihovna, 
učebny VV, HV a keramická dílna (po půlhodině, poslední ve 
20:00), projekce koncertů a animované tvorby studentů MGV 
(studovna, vestibul)
18:30–19:00 hodin

Vystoupení pěveckých sborů (budova A)
18:00, 19:00, 20:00 hodin

Hudební program (vestibul i další prostory školy)
18:00, 19:00, 20:00 hodin

Architektonická procházka – Po stopách vsetínského architekta 
Michala Urbánka (náměstí Svobody)

SZŠ a VOŠ ZDRAVOTNICKÁ VSETÍN
18:00–20:30 hodin

Komentovaná prohlídka výstavy maturitních prací žáků MGV v 
Galerii Půda (po půlhodině, poslední ve 20:00)
18:30–19:00 hodin

Vystoupení pěveckých sborů

MĚSTSKÉ LÁZNĚ VSETÍN
18:00–21:00 hodin 

Noční koupání, snížené vstupné 50 Kč na osobu / 120 min. 
+ 60 min. na šatnu

Doprava historickým autobusem se zastávkami: autobusové nádraží, Náměstí (Dolní), U zámku, Smetanova (SŠ Kostka) – jízdné 20 Kč na osobu.

Programový leták s mapou stanovišť a soutěžní kartičkou v době konání akce k vyzvednutí na soutěžních stanovištích – v domě kultury, kině, knihovně, na zámku. 
Tamtéž po získání již tří razítek obdrží soutěžící odměnu. Pokud není stanoveno jinak, je vstup zdarma.

Program se může měnit nebo zcela zrušit na základě aktuální epidemiologické situace. 

Informace najdete na stránkách www.muzeumvalassko.cz a Facebooku @muzeumregionuvalassko.

www.vsetinskanoc.cz
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