
PROGRAM:  
DŮM KULTURY 
18:00–23:00 hodin - Komentované prohlídky zázemí (každou půlhodinu, poslední ve 
22:30). 
21:00 hodin - Koncert kapely Ležérně a vleže (terasa). 
ZÁMEK VSETÍN 
18:00–23:00 hodin - Vystoupení cimbálovky Pramínky z Kopřivnice (každou hodinu), 
prohlídky zámeckého sklepení (po hodině), pohádkový fotoateliér (kostýmy Lipta – 
TDP a. s.), výtvarná dílna, strašidelná soutěž nejen pro děti, volná prohlídka expozic 
a výstav. 
20:00 hodin - Komentovaná prohlídka výstavy v režii akad. architekta Libora 
Sošťáka. 
 HVĚZDÁRNA 
21:30–24:00 hodin - Komentované prohlídky areálu hvězdárny, pozorování noční 
oblohy (za vhodných podmínek). 
 
KINO VATRA 
18:00–22:00 hodin - Vstup chodbami krytu CO, komentované prohlídky promítací 
kabiny a sociálního zázemí, filmové pásmo, vstupné: 20 Kč na osobu.  
STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA a VOŠZ 
18:00–22:00 hodin - Prohlídky budovy, ukázka učeben první pomoci a ošetřovatelství 
s možností vyzkoušet výkon (pro rodiny s dětmi). 
18:00 a 19:30 hodin - Komentované prohlídky (pro starší žáky a dospělé). 
21:00 hodin - Prezentace tzv. malé noční směny v režii 2. ročníku SZŠ. 
MASARYKOVA VEŘEJNÁ KNIHOVNA 18:00–23:00 hodin - Hraní strašidelných 
deskových her a tvoření (K-klub), stezka odvahy sklepními prostory knihovny (každou 
hodinu, poslední ve 21:00 hodin). 
22:00 hodin - Strašidelné scénické čtení. 
MĚSTSKÉ LÁZNĚ 
18:00–22:00 hodin - Noční koupání, snížené vstupné: 50 Kč na osobu a hodinu.  
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VSETÍN 
19:00–23:00 hodin - Prohlídka budovy s vystoupením žáků a učitelů na netradičních 
místech (každou hodinu, poslední ve 22:00 hodin), vystoupení tanečního oboru D. 
Šudrlové, projekce divadelních představení a animované tvorby žáků školy. 
STŘEDNÍ ŠKOLA KOSTKA 
18:00–23:00 hodin - Komentované prohlídky školních budov (každou půlhodinu, 
poslední ve 22:00), výstava fotografií z historie školy (aula), Kostka Rádio s možností 
zapojení do živého vysílání, hudební vystoupení učitelů a žáků ZUŠ Kostka (vždy v 
celou hodinu), výtvarná dílna M. Němcové pro malé i velké. 
STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNICKÁ VSETÍN 
18:00–22:00 hodin - Prohlídka dílen s praktickou ukázkou vybraných pracovišť 
(každou půlhodinu). 

 
 


