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Příběhy 
Valašského 
Meziříčí s Magc
Kolegové z Muzejního a galerijního centra pro vás 
připravili Vánoční online hru nazvanou Příběhy Va-
lašského Meziříčí. Zažít hrát ji můžete od 1. do 20. 
prosince a pokud budete chtít, tak se můžete za-
pojit do slosování o zajímavé ceny a pod vánoční 
stromeček si nadělit další zajímavé drobnosti.
Ve Valašském Meziříčí se již odehrálo mnoho růz-
ných příběhů. Vydejte se s námi do ulic města  
a poznejte známá místa tak, jak je neznáte, v na-
šem netradičním vánočním questingu. Celou hru 
můžete hrát online na vašich počítačích pomocí 
Google Street View. Pokud projdete všechny úkoly 
a vyluštíte správně tajenku, tak můžete se přihlásit 
do již zmiňovaného slosování o zajímavé ceny.
Podrobné informace o questingu, společně s po-
třebnými podklady, naleznete na našich stránkách 
www.magc.cz. Přejeme vám hodně zábavy při 
luštění a těšíme se na vaše zpětné vazby. Krásné 
Vánoce! Vaše Magc.

Hledejte volňásky 
a po rozvolnění 
vyrazte do kina!
Kolega Ondřej Kaláb z kina přišel s originální 
podzimně-zimní hrou nazvanou Keškování s ki-
nem Valmez. To odstartovalo v pátek 6. listopadu 
první tajemnou souřadnicí, po jejímž vyluštění zís-
kal šťastný nálezce volňásek do našeho kina. Ten 
bude možné uplatnit kdykoliv po rozvolnění ak-
tuálních vládních nařízení až do konce roku 2021. 
V zásobě je okolo dvaceti volňásků, které budete 
moci hledat až do Vánoc. A jak celé Keškování 
probíhá?
Nápovědy, kde se aktuálně nachází krabička  
s volnou vstupenkou, jsou zveřejňovány na Face-
booku kina Valmez každý pátek. Kromě toho jsou 
vyhlašovány také speciální hry některý jiný den  
v týdnu. Proto je důležité být ve střehu. A jak ta-
ková nápověda vypadá? Například v pátek tři-
náctého zněla následovně: V Knoflíkářích zaznělo 
„Nežereš ....... - nepoznáš vtip“. Ve Valmezu má ........ 
vlastní království – vydej se od něho až na křížení   

, kde se rozhodni, zda jít do  nebo pokračo-
vat do vesničky, která začíná stejnými písmeny jako 
Spielbergův film. Anebo na tomto místě můžeš na-
jít čtvrtý volňásek . Hrejte, vyhrávejte a sdílejte 
radost s námi.

Kino Valmez 
Online
Keškování však není jediná aktivita kina Valmez. To 
se, jakožto i na jaře, opět zapojilo do online pro-
jektu v rámci, něhož můžete přímo podpořit naše 
kino. Moje kino live, jak se projekt jmenuje, umož-
ňuje divákům kromě online projekcí chatovat před 
i po filmu s ostatními diváky. Navíc se do vašich 

obýváků snaží natěsnat, co nejvíce atmosféry, tak 
jako při osobní návštěvě kina.
Skvělé a kvalitní filmy, většinou z evropské produk-
ce, jsou zde pojaty jako události (eventy) - odbor-
ně je uvede zapálený filmový znalec a HLAVNĚ: 
často vítají po promítání zajímavého hosta (např. 
režiséra nebo herce), který odpovídá na dotazy 
pokládané vámi diváky. V listopadu jsme uvedli 
tituly jako Havel, Corpus Christi, Léto 85 i Krajina 
ve stínu.
Vstupenku na film si zakoupíte na webu kina nej-
později 30 minut před začátkem. 15 minut před 
začátkem dostanete na email, který jste zadali při 
platbě, internetovou adresu, jež Vám promítání 
spustí (funguje přes YouTube). 
Program je oznamován vždy na začátku nového 
týdne a naleznete jej na www.kinovalmez.cz.

Pusťte si program 
Noci divadel
Letošní ročník tradiční mezinárodní akce Noc di-
vadel se odehrál v online prostoru. Svým progra-
mem jsme se do něj zapojili také my. Premiéra vy-
sílání se uskutečnila v sobotu 21. listopadu 2020. 
V rámci večera se rozdělovaly také věcné ceny za 
doručené recy-výrobky a soutěžilo se v šifrovací 
hře, jíž byl protkán celý večer. Ti z vás, kteří si nás 
nenaladili, mají stále možnost se na celé vysílání 
podívat, a to na našem YouTube kanálu a Face-
bookovém profilu.

Preventivní opatření proti šíření nemoci Covid-19 
mají obrovský dopad veškeré kulturní oblasti. To se 
podepsalo také na osmém ročníku Noci divadel, 
který proběhl v omezeném režimu a povětšinou 
online. Se svým programem se zapojili také za-
městnanci Kulturního zařízení originálním kompo-
novaným programem. Třetí listopadová sobota tak 
patřila premiéře Noci divadel v Kázetku, na níž se 
pracovalo dlouhou dobu předem. Velké díky patří 
všem, kteří se s vervou a ochotou do tak nároč-

ného projektu zapojili. Díky členům jednotlivých 
souborů a dalším produkčním pracovníkům vznikl 
jedinečný večer. A my doufáme, že se vám líbil a že 
jste se při sledování bavili.
V průběhu večera byly uvedeny čtyři divadelní hry 
místních souborů. Děti se mohly těšit u loutkového 
divadla Pohádky ze skládky o panence Bibi, jež 
se dostala na skládku, kde potkala řadu nových 
kamarádů. Divadelní soubor Osoby blízké uvedl 
pohádku Míja a Tyvík. Míje v jejím pokojíčku nic 
nechybí, ale stále má pocit, že má málo a poža-



duje toho stále víc a víc. Až jednou, když jí rodiče 
zase zamávají, že nemají čas a musejí do práce, 
sbalí si tašku a rozhodne se to TO, co ještě nemá, 
najít. Putuje světem ledu, džunglí, oceánem, setká-
vá se se zvířaty a zjišťuje, že věci, které považuje za 
nezbytné, příroda vůbec nepotřebuje. Už unavena 
přichází do města, kde potkává Tyvíka...a na co ti 
dva přijdou, se dozvíte v naší pohádce.
S divadelní mikropovídkou Mravenci se do Noci 
divadel zapojil Soubor AnteArt. Autorkou povídky 
je Alena Mornštajnová, významná autorka a dr-
žitelka cen Kniha roku 2017 a 2019 a Česká kniha 
2018. Místní Divadlo Zticha se zapojilo scénickou 
komedií Velký mejdan o revoltě, konci světa a part-
nerských vztazích, v níž excelovali Lenka Valouško-
vá, Michal Pupík Krupík, Zdravee, Petra Přikrylová a 
František Baláš pod režijní taktovkou dramaturga 
M-klubu Marka Baroše.

V rámci vysílání byla spuštěna také online šifro-
vací hra, která vedla ke klíči od Zámecké truhlice 
pokladů. Tři nejrychlejší byli oceněni dary našich 
sponzorů sponzorů. Zveřejněna bude také výstava 
výtvarných děl z recyklovaných materiálů. V příš-
tím roce se snad všichni, při devátém ročníku Noci 
divadel, sejdeme osobně v prostorách Kázetka. 
Sledujte nás, těšíme se na vás! Více informací na 
www.kzvalmez.cz.

Pomáhali jsme 
lidem bez domova 
nakaženým 
koronavirem
Současný epidemiologický stav nepřeje živé kultu-
ře, a tak jsme na přelomu října a listopadu vyrazili 
pomáhat na jinou frontu. Ve městě se vyhrotila si-
tuace u místních lidí bez domova, kteří se nakazili 
virem Covid-19 a bylo potřeba najít řešení, které 
znamenalo po dobu nezbytné karantény nakaže-
né osoby izolovat. Vedení města pro tyto účely vy-

hradilo nově zrekonstruovanou Ubytovnu nachá-
zející se na ulici Žerotínova, která od léta spadá do 
správy právě nás, Kulturního zařízení.

V průběhu dvou týdnů jsme nepřetržitě dohlíželi 
nad pořádkem v izolovaném objektu Ubytovny, 
tak aby byl zamezen kontakt s nakaženými klienty 
s vnějším okolím a v případě zhoršení stavu koho-
koliv z nich byla ihned přivolána lékařská pomoc. 
Ubytovna u fotbalového stadionu byla rozdělena 
na dvě zóny. „Pořádání živých kulturních akcí je 
nyní na mrtvém bodě. I když nadále připravujeme 
programy na následující měsíce a pracujeme na 
několika online projektech, tak jsme si vzali za své 
se o tuto situaci postarat a povinností s tím spoje-
ných se zhostili se ctí. Všem zaměstnancům, kteří 
se do této povinnosti vrhli patří velké díky,“ říká 
ředitel Roman Štěrba.
Na ubytovně a v prostorách letního koupaliště bylo 
celkem ubytováno 17 osob. Součástí naší práce 
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Ubytování
Ubytovací služby při Kulturním zařízení nabízejí příjemně strávený čas ve Valašském Meziříčí pro firemní i soukromé účely.

byl čtyřiadvacetihodinový dohled nad pořádkem  
a klidem v objektu, zajišťování a příprava snídaní, 
svačin a večeří, doplňování pitného režimu, přísun 
vitamínů a léků na snížení horečky a pravidelné 
měření teploty. Obědy jsme přebírali od místní Re-
staurace Mrtvolka a o veškerý úklid a dezinfekci 
celých prostor se stará firma Blankyt Plus s. r. o. 
Nápomocná byla také Charita Valašské Meziříčí. 
Všem patří velké díky za pomoc v této nelehké si-
tuaci.

V kapli smrtelných 
úzkostí Ježíše 
Krista proběhl 
předstihový 
archeologický 
výzkum
V době, kdy byla uspána veškerá muzejní a gale-
rijní činnost, přichází na řadu ostatní práce spo-
jené s provozem Muzejního a galerijního centra 

ve Valašském Meziříčí a s tím spojeným objektem 
zámku Žerotínů. Zaměstnanci centra se společně 
s pracovníky Muzea regionu Valašsko p. o. pus-
tili do přípravného archeologického průzkumu  
v kapli Smrtelných úzkostí Ježíše Krista, jež byla v 
létě zpřístupněna po dokončení restaurátorských 
prací na freskové výmalbě.

Výzkum v kapli si objednalo město Valašské Me-
ziříčí právě u Muzea regionu Valašsko p. o., které 
je v této oblasti podle zákona jediné oprávněné 
vykonávat archeologické výzkumy. „Jedná se o vý-
zkum, který si vynutila stavební úprava, a to pro-
vedení drenáže, jež je v kapli nutné udělat kvůli 
vzlínající vlhkosti,“ odůvodňuje Jan Anlauf, kastelán 
a kurátor Muzejního a galerijního centra. Úprava 
se měla udělat letos na podzim, ale práce byly 
odloženy na příští rok. „V tomto případě se jed-
ná o takzvaný předstihový archeologický výzkum, 
který má za úkol jednak zjistit, co se v podzemí 
nachází, ale hlavně ukázat stavebníkům, s čím 
mají počítat a do čeho se pouští. Zároveň tento 
výzkum odkryje část plochy, na níž se v budoucnu 
nebude nutno zaměřovat,“ přibližuje Anlauf důle-
žitost probíhajících prací. Každý stavebník má ze 
zákona povinnost nahlásit stavební práce na úze- mí s archeologickými nálezy. „V našem případě se 

přímo nacházíme v kulturní památce, a tak je zce-
la jasné, že nějakou památkovou situaci porušíme, 
takže probíhající výzkum je zde na místě,“ dodává 
Jan Anlauf. 
Archeologické práce přišly právě v době útlumu 
kultury kvůli stávající epidemiologické situaci, a tak 
výkopy probíhaly v klidu a s největší opatrností. 
„Situace, kterou jsme odkryli nám ukázala, že pod 
dlažbou, kterou pokládáme za původní z doby 
stavby kaple z 18. století, se nachází asi půlmet-
rová vrstva suti, pod níž byla zasypána valounová 
dlažba, jež by se dala datovat rámcově do století 
17.  Přesnou dataci dlažby není podle čeho sta-
novit. Tu ale narušují dvě pravděpodobně mladší 
zdi, které jsme zachytili pouze v malém úseku a je 
otázkou, jestli se jedná o kus nějaké hospodářské 
budovy na tehdejším nádvoří nebo o něco jiného. 
Každopádně se nacházíme v prostoru vedle měst-
ské hradby, která ve své době oddělovala zámec-
ké nádvoří od okolního města. Za jiných okolností 
by se zde dal čekat hradební příkop, ale ten zde 
chybí, jelikož se nacházíme v prostoru nádvoří. To 
ostatně potvrdil i právě probíhající výzkum. Otáz-
kou tak zatím zůstává, jak si vysvětlit dnes naleze-
né zdi,“ uvádí do souvislostí Anlauf. Následující dny 
budou patřit podrobnému zakreslení a zmapování 
odkryté situace.


