
Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a 

základních škol ve Zlínském kraji 

Projekt se zaměřuje na tři cílové skupiny: 

- žáci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji - žáci ZŠ, žáci SŠ; 

- pracovníci škol a školských zařízení - pedagogičtí pracovníci ZŠ, pedagogičtí pracovníci 

SŠ; 

- vedoucí pracovníci škol a školských zařízení - vedoucí pracovníci ZŠ, vedoucí pracovníci 

SŠ. 

Období realizace: 

1. 9. 2013 do 30. 6. 2015 

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MALÉ ZOO  

Tradiční akce DDM. Vždy 1. středu v měsíci od 14:00 do 17:00. 

Dům Družstevní, Oddělení přírodovědy 

Zlín 

 

VÝSTAVA OBRÁZKŮ Z EKOLOGICKO–VÝTVARNÉ SOUTĚŽE "ŽIVOT VE VĚTVÍCH" 

únor a březen – v obvodní knihovně na Jižních Svazích 

Zlín 

 

Houby neobvyklé, vzácné i chráněné 

Výstava převzatá | 22.září–31.prosinec 2015, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí 

Výstava fotografií Jiřího Nováka s názvem Houby neobvyklé, vzácné i chráněné představuje, 

jak sám její autor říká – „úlovky bez nože”. K vidění je řada druhů běžných, vzácných a 

dokonce i chráněných druhů hub, se kterými se můžeme setkat v okolí Valašského Meziříčí. 

Řada fotografií pochází také z Jižních Čech (Česká Kanada, Dačicko, okolí Javořice a další). 

Autor svým objektivem zachytil na padesát druhů hub. 

 

Ptáci na krmítku a v zimním parku 2015 

Lektorský program | 16.–18.únor 2015, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí 

 Navštivte akci s názvem Ptáci na krmítku a v zimním parku. Seznámíte se s řadou druhů 

ptáků, s tím, co rádi jedí, jak zpívají, ukážeme si vycpané preparáty řady druhů a vyrazíme 

na exkurzi do parku u zámku Kinských, kde budeme ptáky pozorovat přímo ve volné přírodě. 

 

Divočinou kanadského severu 2014 

Přednáška | 18.únor 2015 v 17.00, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, Sál 

Během 700 km dlouhé plavby neobydlenou divočinou se výprava musela potýkat s těžkými 

peřejemi i s nesjízdnými úseky, s extrémními klimatickými podmínkami a také s přítomností 

divokých zvířat – medvědů a vlků. Právě s těmi, či s jejich kousky, se museli vodáci občas 

vypořádat. Samozřejmě nechyběl excelentní rybolov či narozeninová oslava s dortem typu 

„co jídelní vaky a příroda dala“.  

 

Společenský život hmyzu 

Výstava převzatá | 26.únor–31.květen 2015, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, Výstavní 

sály v 1. patře 

Nahlédnout pod povrch tohoto mikrosvěta Vám umožní výstava Společenský život hmyzu, 

kterou připravilo Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci s Muzeem Vysočiny Jihlava a 

Českým svazem včelařů. 



Ptačí příběhy 

Akce | 5.–6.březen 2015, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, 

Součástí programu je také ukázka živých dravců a dalšího ptactva, která proběhne v parku u 

zámku Kinských. Seznámíme se s příběhy jednotlivých ptáků, kteří se ocitli v záchranné 

stanici ČSOP Hošťálková, povíme si o ochraně dravců, naučíme se, jak manipulovat se 

zraněným ptákem. Máte jedinečnou příležitost prohlédnout si z bezprostřední blízkosti jak 

druhy běžné, tak ohrožené. K vidění bude káně lesní, poštolka obecná, raroh velký, výr 

velký, orel stepní, puštík obecný, kalous ušatý, krkavec, sojka, kavka či sova pálená. 

 

Týden otevřených dveří na hvězdárně Vsetín 2015 

Týden otevřených dveří | 9.–13.březen 2015, Hvězdárna, Vsetín 

Období jarních prázdnin patří na vsetínské hvězdárně již tradičně Týdnu otevřených dveří, 

který nabídne všem návštěvníkům pestrou směsici videoprojekcí,přednášek,besed,exkurzí a 

pozorování. 

 

Hledání minulosti 

Přednáška | 11.březen 2015 v 17.00, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, Sál 

Hledání pomocí detektoru, fenomén šířící se už několik let archeologickou veřejností. Tahle 

zajímavá aktivita má své příznivce i odpůrce, přičemž jejich dialog je často napjatý. Kdo z 

nich má pravdu? Přijďte si vyslechnout dvě přednášky, každou z jiného tábora a přesvědčte 

se, že spolupráce je nikoli žádoucí, ale přímo nutná a její výsledky obohatí nakonec poznání 

všech. 

 

Květná neděle na zámku 

Výtvarná dílna | 29.březen 2015 v 13.00, Zámek a park v Lešné 

V neděli si návštěvníci zámku vyrobí pod vedením květinářky vlastní jarní dekoraci nebo 

barevné obrázky s jarními motivy ze sypaných písků. Naučí se také vyrábět pomlázky. Po 

celý den je možné v zámku navštívit výstavu historických cukráren, zámecké pokoje 

vyzdobené vazbami z živých květin a expozici staré školy s tradiční velikonoční výzdobou. 

 

Skotsko – magický sever Velké Británie 

Přednáška | 1.duben 2015 v 17.00, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, Sál 

Povídání o půlroce stráveném na pracovní stáži v zemi kiltů, golfu, tajemných jezer, menhirů, 

vřesových hor, průzračné vody i vynikající whisky. Vydáme se za historií i přírodou Skotské 

vysočiny, ostrovů i nížin. Třešničkou na dortu bude ohnivý vikingský festival na 

Shetlandských ostrovech. Také si prohlédneme pravý skotský kilt a možná uvidíme i polární 

záři a Nessie! 

 

Výstava Den Země 2015 

Výstava vlastní | 1.–30.duben 2015, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí 

Den Země, jediný den v roce věnovaný planetě Zemi, se každoročně koná 22. dubna. Tento 

svátek je ovlivněn původními dny Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti - 

21. března, a vítaly příchod jara. V moderním pojetí však jde o ekologicky motivovaný svátek 

upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející diskuzi o možných cestách 

jejich řešení. 

 

 

 



Cesta života 

Výstava převzatá | 1.květen–30.červen 2015, Zámek a park v Lešné 

Výstava fotografií Pavla Stefana 

Pavel Stefan je valašskomeziříčským farářem, který již deset let fotografuje. Snímky 

zachycují všední život a jeho detaily. 

 

Vítání ptačího zpěvu ve Valašském Meziříčí 2015 

Exkurze | 1.květen 2015 v 06.30, Akce v terénu 

Účastníci exkurze budou moci spatřit a naučit se poznávat dle hlasových projevů od 25 do 

32 ptačích druhů a celkový počet zjištěných jedinců může dosáhnout až 170. Kromě ptáků v 

městě hnízdících budeme moci spatřit také ptáky přeletující a ještě poslední tažné druhy, 

které v těchto dnech přilétají na naše území 

 

Ptačí příběhy II. 

Akce | 7.květen 2015 v 08.00, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, 

Pro všechny zájemce připravilo Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci s Českým svazem 

ochránců přírody Hošťálková pestrý program. Dozvíte se, jak pozoruhodnou skupinou 

živočichů ptáci jsou. Povíme si o jejich evoluci, vzhledu, rozdělení, typických vlastnostech a 

významu v přírodě. Seznámíme se se základními druhy ptáků, poslechneme si jejich zpěv a 

prohlédneme řadu vycpaných preparátů. 

 

Včely, včelky, včeličky 

Akce | 20.–21.květen 2015, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, 

můžete nahlédnout do skutečného včelího úlu plného živých včel, dozvíte se, jak včela 

zpracovává pyl, nektar nebo medovici, jakou roli ve včelím společenství zastává královna, 

dělnice či trubci. Těšit se můžete i na sladkou ochutnávku, komentovanou prohlídku výstavy 

Společenský život hmyzu i tvořivou dílnu inspirovanou světem včel. 

 

Od kamene k soše 

Výstava vlastní | 13.červen–30.srpen 2015, Lapidárium Trojice, Valašské Meziříčí 

V někdejším kostele Nejsvatější Trojice už před několika desetiletími našly své místo 

památky kamenické a sochařské. Nová expozice Od kamene k soše představí kámen i jako 

médium schopné zachytit život miliony let před příchodem člověka a surovinu k výrobě 

pracovních nástrojů od neolitu až po dobu nedávnou. 

 

Svatojánský večer 2015 

Akce | 20.červen 2015 v 18.00, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, 

Přijďte v podvečer 20. června 2015 do bylinkami provoněného zámku Kinských ve 

Valašském Meziříčí nasát čarovnou atmosféru jednoho z nejkouzelnějších večerů v 

roce.máte jedinečnou příležitost navštívit poutavou přednášku O bylinkách, jejich léčivé síle 

a kouzlech s Vandou Vrlovou. 

 

XIX. Mezinárodní noc pro netopýry 

Přednáška | 28.srpen 2015 v 19.00, Zámek Vsetín, Mramorový sál  

Jedná se již o XIX. ročník a v ČR proběhne pod záštitou České společnosti pro ochranu 

netopýrů (ČESON). Akce je určena široké veřejnosti, dětem i dospělým. Klade si za cíl 

popularizaci netopýrů se zaměřením na jejich způsob života, ohrožení a ochranu. 

 



Po stopách divočiny 

Program pro školy | 1.září 2015 v 12.55, Zámek Vsetín, 

Program Po stopách divočiny se zaměřuje na pobytové znaky naší zvěře, zejména pak na 

otisky stop. Pomocí unikátních sádrových odlitků se děti dozví, jak rozeznat stopu vlka nebo 

jak se projevuje přítomnost vydry. Zvláštní pozornost je věnována velkým šelmám. Součástí 

programu je také odlévání sádrových odlitků, hra Slepý stopař i velká stopařská soutěž! 

 

Výstava živých hub 2015 

Výstava vlastní | 22.–27.září 2015, Zámek Kinských, Valašské Meziříčí, 

K vidění je řada právě rostoucích hub. Seznámit se zde můžete s vzácnými i běžně 

rostoucími jedlými, nejedlými a jedovatými druhy. Výstavu doplní informační panely, ze 

kterých se dozvíte vše důležité ze života hub. Představeny budou druhy léčivé, omamné i 

prudce jedovaté. 

 

Chryzantéma - královna podzimu 

Výstava vlastní | 27.září–9.říjen 2015, Zámek a park v Lešné 

Sezónní květinová výzdoba zámeckých pokojů se již stala tradicí. Letošní podzim bude 

věnován květině mnoha barevných odstínů, kterou si spojujeme s dušičkovým obdobím - 

chryzantémě. 

 

Festival ptactva 2015: Exkurze na Choryňské a Hustopečské rybníky 

Exkurze | 4.říjen 2015 v 08.00, okolí Choryně a Hustopečí n/B., - rybníky a les Obora 

Těšit se můžete na pozorování ptáků, ukázka hlasových nahrávek, odchytu a kroužkování 

ptáků, hry pro děti.Účastníkům exkurze budou rozdány propagační materiály - především 

poslední čísla časopisu Ptačí svět a drobné popagační předměty s fotografiemi ptáků 

(magnetky, záložky do knih). 

 

Staré a krajové odrůdy jablek 

Výstava vlastní | 7.–31.říjen 2015, Zámek a park v Lešné 

Valašsko proslavily jaderničky, ale i ostatní odrůdy stojí za pozornost. Vzorky jablek věnovalo 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm ze své živé sbírky starých a 

krajových odrůd ovocných stromů. Dozvíte se také zajímavosti o dřívějším sadovnictví, roli 

stromů v krajině či záchraně genofondu. 

 

Den stromů 2015 

Akce | 10.říjen 2015 v 13.00, Akce v terénu 

Muzeum regionu Valašsko, p. o. se zapojilo do akce Den stromů s projektem 72 hodin, který 

se uskuteční v sobotu 10. 10. 2015 v zámeckém parku v Brankách na Moravě. Projekt 72 

hodin zaštiťuje řadu dobrovolnických aktivit napomáhajících druhým, přírodě i svému okolí. V 

České republice se letos koná již po čtvrté. 

 

 

 

 

 

 

 

 


