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Kázetko živě
Nepál a Bhútán – země nebetyčných hor a úsměvů
David Hainall
Út � 09.03.2021 � 19:00 � YouTube, Facebook
Nepál patří k nejnavštěvovanějším zemím Jižní
Asie. Naopak sousední Bhútán se ročně otevře jen
velmi omezenému počtu cestovatelů a pro mnohé z nás tak zdejší život zůstává zahalen rouškou
tajemství. Místo nám známého hrubého domácího produktu, zde měří hrubé domácí štěstí. Vydejte se na pohodové cestování pestrobarevným Nepálem a tajemným zeleným Bhútánem. V Nepálu si projdeme nenáročný trek na vyhlídkový vrchol
Poon Hill (3210 m) s výhledem na horské velikány
Dhaulaghiri (8167 m) a Annapurnu (8091 m). Okusíme zmatek, špínu, vůni i rázovitou atmosféru nepálských historických měst a přírodních skvostů,
z nichž většina je opředena poutavými legendami. Naší pozornosti neunikne Káthmándú, Bhaktapur, Pókhara ani Lumbini, které je obecně přijímáno jako místo narození Buddhy. Nepálské putování uzavřeme v národním parku Chitwan pozorováním nosorožců, krokodýlů a vzácného tygra indického. Bhútán je z nařízení krále nazýván „zemí
nekonečného štěstí“ a svůj ekonomický a lidský
úspěch měří „hrubým národním štěstím“. Tato velmi hornatá a vysoko položená země v sobě ukrývá bohaté historické a kulturní bohatství, které do-

stane možnost spatřit ročně jen velmi málo cestovatelů. Ze sedla Dochula Pass přehlédneme hlavní himalájský hřeben, jenž tvoří přirozenou hranici
s Tibetem. Navštívíme řadu klášterů, z nichž většina vypadá jako pevnost. Mezi nejznámější sakrální stavby patří bezpochyby Punakha Dzong, Paro
Dzong a hlavně pak klášter Tiger´s Nest, který stojí vysoko v horách uprostřed divoké skalní stěny.
Přednáškou vás provede cestovatel, průvodce, fotograf a publicista David Hainall.
→ Zdarma.

Země jménem ARCACH
Josef Bosák
St � 17.03.2021 � 19:00 � YouTube, Facebook
Arménie, světem zapomenutá země, zosobňuje
první křesťany, nejstarší jazyk a hrdý národ, který
již po staletí bojuje o svou zemi, náboženství, tradice a čest. V ranních hodinách 27. září 2020 zahájil Ázerbájdžán s podporou Turecka plošnou vojenskou agresi po celé kontaktní linii autonomního
Náhorního Karabachu. Nastala válka krutá, nevyvážená a bez dodržování válečného kodexu…
→ Zdarma.

Carnival of Souls V
Postcards From Arkham, Arch of
Hell, Minority Sound
So � 20.03.2021 � 16:00 � Facebook
Speciální pátý ročník festivalu divné hudby Carnival of Souls pro podporu kapel a klubů. Živá vy-

stoupení rozmanitých hudebních uskupení u vás
doma on-line a bez vstupného!
Celá akce je striktně apolitická a v žádném případě neslouží jako protest, nebo kritizování aktuální situace. Je pořádána nadšenci a muzikanty,
aby hudbou vnesli trochu světla do temnoty. Tohoto unikátního festivalu se zúčastní:
Postcards From Arkham
Na prvním ročníku našeho festivalu zahráli jeden
z prvních koncertů vůbec! Od té doby ušli cestu
na špičku scény. To dokázali i svou aktuální čtvrtou deskou Oakvyl, na které se podílel Jens Bogren
(Opeth, Devin Townsend, Katatonia) a opět rozvířili
vody progresivní hudby. Ani v čase pandemie nespí a připravují dokonce film! Více informací se dozvíte na Carnival of Souls!
Minority Sound
Cyber metal je obzvláště v dnešní době stále aktuální! Pražští Minority Sound zahrají jeden z mála
koncertních setů, které stihli s deskou Toxin (na
produkci spolupracoval Rom Di Prisco) odehrát!
Právě jejich čtvrté album se stalo milníkem v diskografii. Nedávno také nahráli zbrusu nový singl, takže je na co se těšit.
Arch Of Hell
Legendární brněnská melodic metalová kapela vydala v průběhu pandemie svou třetí desku s názvem Arrival, která je neskutečně originální hudebně i tematicky. Právě na našem festivalu zazní
nové skladby téměř premiérově! Jejich energická
pódiová prezentace vás zvedne z gauče i doma!
→ Zdarma.

17. ročník
série programů
věnovaných Izraeli
17. ročník festivalu věnovanému Izraeli pořádaného městem Valašské Meziříčí ve spolupráci s českou pobočkou ICEJ. V případě, že z důvodu nařízení vlády ČR v souvislosti s pandemií covid-19, nebude možno některé akce festivalu uspořádat s účastí veřejnosti, bude zajištěn online přenos na platformách Facebook a YouTube Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí. Aktuální informace o konání
jednotlivých akcí festivalu budou k dispozici na stránce www.kzvalmez.cz. Změna programu vyhrazena.

Čt � 04.03.2021 � 17:30 � Online
Jaromír Vykoukal
Tomáš Garrigue masaryk ve Svaté
zemi – málo známá fakta
Přednáška popularizátora vojenské historie a
průvodce Izraelem Jaromírem Vykoukalem.
Pořádáno ve spolupráci s Adra Klubem zdraví.

Ne � 07.03.2021 � 19:30 � Malá scéna
za oponou
Gilad aTZmon & Band
Koncert izraelského jazzového saxofonisty
a klarinetisty.
Doprovází Petr Beneš (Česká republika) –
piano, Taras Vološčuk (Ukrajina) – kontrabas, Dušan Černák (Česká republika) – bicí.
→ Akce se uskuteční pouze při rozvolnění restrikcí.

Ne � 14.03.2021 � 16:00 � Online
daniel meron a Tomáš PeTříček
Beseda velvyslance státu Izrael v ČR Daniela
Merona a ministra zahraničí ČR Tomáše Petříčka. → Zdarma.

Ne � 28.03.2021 � 19:00 � Online
SPolek na CeSTě - mlčení
Divadelní představení o životní etapě jedné židovské rodiny v průběhu několika válečných let.
→ V případě rozvolnění opatření bude představení odehráno naživo. → Zdarma.

St � 07.04. � 19:30 � kino Valmez
FoxTroT

doProVodný ProGram
kam ZmiZel JákoB?
Questing s detektivním příběhem, který vás
zavede na místa zmizelých židovských památek ve Valašském Meziříčí.
→ Informace a online verze od 14.02.2021 na
stránce www.kzvalmez.cz. Tištěná verze k
dispozici v Turistickém informačním centru nebo na podatelně MěÚ na ulici Soudní.

neorTodoxní

Promítání izraelského filmu se současnou tematikou. → Akce se uskuteční pouze při rozvolnění restrikcí.

Čtyřdílné filmové drama, příběh chasidské
židovky, která se vzepře nekompromisním
pravidlům ortodoxní židovské komunity.
K online shlédnutí na webových stránkách
https://www.netflix.com/cz/title/81019069.

Kdyby kultura
ožila…

Filip Teller

MIG 21

Cikánský boxer

Hyjé Tour

Vltava

Monodrama o bývalém boxerovi, jemuž se vzpomínka dere do srdce, to se zmenšuje a snaží uniknout. Takové srdce se ale nemůže zmenšovat do
nekonečna… Příběh o přátelství, které bylo v Třetí
říši zakázané. Podle knihy Rike Reinigera.
→ Nová divadla v M-klubu. → Vstupné 150 Kč.

Náklad štěstí Tour
Pá � 24.04.2020 � 20:00 � M-klub
Pá � 12.03.2021 � 19:00 � M-klub
→ Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.

St � 11.11.2020 � 19:00
Čt � 08.04.2021 � 19:00

Pá � 11.04.2020 � 20:00 � velký sál
Pá � 09.04.2021 � 20:00 � velký sál
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

Poletíme?

Pá � 27.03.2020 � 20:00 � M-klub
So � 10.04.2021 � 20:00 � M-klub
→ Vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 330 Kč.

Divadlo RePublika

Valašský špalíček 2021

Boss Babiš

Folk-blues-beat festival

So � 06.02.2021 � 19:00
So � 15.05.2021 � 20:00

Čt–So � 24.–26.06.2021 � areál zámku Žerotínů

Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších
knih známého současného českého novináře Jaroslava Kmenty.
→ Nová divadla v M-klubu. → Vstupné 350 Kč.

The Blues Band (UK), Eric Bell Band (UK), Livin‘
Blues Xperience (NL), Luboš Pospíšil & 5P (CZ),
Martha & Tena Elefteriadu & Professor – Písně 60.
let (CZ) a mnoho dalších.
→ www.valasskyspalicek.cz
→ Třídenní vstupenky 490 Kč.

Ondřej Havelka a jeho Melody
Makers
Swing nylonového věku
So � 14.11.2020 � 19:00 � Velký sál
So � 19.06.2021 � 19:00 � Velký sál
V koncertní show Swing nylonového věku předvedou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nejkrasší a nejžhavější swingové fláky z této vrcholné
éry bigbandového swingu.
→ Vstupné v předprodeji 450 Kč, na místě 540 Kč.

Vánoční koncert Orchestru
Václava Marka
Čt � 26.11.2020 � 19:00 � velký sál
Čt � 25.11.2021 � 19:00 � velký sál
Václav Marek s orchestrem hraje k tanci i poslechu
tu nejlepší hudbu nejen z minulého století.
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.
Připravujeme

Palo macho
Ihned od rozvolnění–02.04.2021 � Galerie Kaple
Palo Macho patří k nejoriginálnějším současným
slovenským sklářům, a je známý především svými
novátorskými přístupy. → Vstupné 20 Kč.

Svatba bez obřadu
Pá � 30.04.2021 � 19:00 � velký sál
Brilantní francouzská situační komedie.
→ Vstupné v předprodeji 429 Kč.

Partička
Čt � 26.08.2021 � 20:00 � Amfiteátr
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe,
přijede z televizní obrazovky přímo k Vám do Valašského Meziříčí.
→ Vstupné v předprodeji 550 Kč.

Dělání, dělání,
smutky na vás
zahání…
Když máš srdce zjihlé, když máš potíže, tak dej
cihlu k cihle, těsto do díže, upeč třeba chleba, postav třeba zeď, žal se krásně vstřebá, začni s tím
hned teď, začni s tím hned teď…
Slova této písně mi vytanula na mysl po dopsání následujících řádků… Ano, čtete správně. Prvně
vzniklo povídání níže a poté tento úvodní odstaveček. On totiž text z dílny nerozlučné skladatelské
dvojice Svěrák/Uhlíř přesně vystihuje naše současné rozpoložení. Žal po živých návštěvnících zaháníme manuální prací. A vězte, že v některých domácnostech došlo i na ten chleba :D
V průběhu posledního roku se totiž do útrob Kulturního zařízení podívalo minimum návštěvníků.
Od konstatování, že jste u nás nebyli téměř celý
rok, nám pomáhá v červenci konaná Zámecká
noc, září, čtyři dny v říjnu a cca dva prosincové týdny, které umožnily zpřístupnění galerijních prostor.
Ostatní rozvolněné letní měsíce jsme se potkávali na našich venkovních scénách. A zbytek bylo za-

Jedeme online

vřeno. Za tu dobu se toho u nás poměrně dost
změnilo. Jelikož se nemůžeme věnovat vám, tak se
věnujeme opravám, úpravám a zvelebování stávajících prostor, tak abyste se zde v budoucnu cítili, co nejlépe.
Výraznou rekonstrukcí tak prošly toalety v M-klubu, které jsou nyní ve zcela novém kabátě. Zde se
navíc bouralo ve velkém. Jakmile k nám zavítáte,
tak si dejte pozor na značení na dveřích, neboť se
pánské a dámské WC prohodilo, což se bude, dle
rčení „zvyk je železná košile“, chvíli plést každému,
kdo v M-klubu někdy byl. Kromě toho se zde pilně pracovalo i v zákulisních prostorách. Bouralo se,
zdilo, malovalo i natíralo…
Další výraznou změnou je bezesporu výměna milovaného zlatého výtahu. Ten dosluhoval a bylo
potřeba přistoupit k jeho odstranění a nahrazení novým, bezpečnějším zařízením. Po téměř čtyřech měsících prací tak ožil nový, větší a spolehlivější stroj v nerezovém hávu. A po zlaté barvě už
ani vidu… Ale vše se zdařilo i vizuálně a nový výtah do vstupních prostor skvěle zapadá. Nechte
se překvapit.
Velké plány máme i s divadelním sálem, jenž za
dobu od poslední rekonstrukce potřebuje pospravovat. Nové vedení našly kabely směr pódium /
režie, novou barvou září stávající zdi. Připravuje
se zvelebení Divadelní kavárny a režiséři, technici, osvětlovači i zvukaři se usadí v upravené režii.
Nezahálí ani Muzejní a galerijní centrum. Přestože
většinu času teď zabírá natáčení dokumentu a příprava online festivalu Chaverut, pokračují zaměstnanci i s přestavbou zámecké expozice v prvním
patře. Do konce loňského roku totiž jejich „žerotínský příběh“ prakticky končil dobou baroka, avšak
nyní jej rozšiřují o další kapitolu, která by měla doplnit expozici o dobu 19. století. Novým exponátem
do stávající expozice je například originální heraldická deska z krásenské radnice, několik listin připomínajících počátky města a jeho okolí, či přesné
repliky šavle a kordu z doby třicetileté války z dílny Jindřicha Figury.
Určitě jsem vynechal řadu dalších stavebních a
technických úprav, ale pokud chcete vědět víc, tak
nás sledujte na našich sociálních sítích. Zde jsme
přece jen nejaktuálnější.

dio v prostorách M-klubu a začali nepravidelně vysílat besedy a přednášky. Shlédnout jste tak mohli vyprávění meziříčského cestovatele Michala Štěpánka i vyprávění Jana Husáka s názvem Každá
kapka se počítá. V rámci Národního týdne manželství jsme navíc v našem studiu přivítali pana Tomáše Hasmandu, jenž povídal o tématu Svět muže
a ženy – moje bolest a strach.
Kromě toho jsme společně s jeho organizátory dali
online formu 17. ročníku festivalu Chaverut – Přátelství 2021. Festival věnovaný Izraeli jsme do online
prostoru vpustili úvodním povídáním našeho kole-

O stavebních pracích jsem se rozepsal v předchozím článku a nyní bych navázal na naše nově nabyté vědomosti a dovednosti. Pokud sledujete náš
facebookový profil, náš YouTube kanál, či naše
stránky, tak jste určitě zaznamenali naši online činnost. Prvními krůčky jsme ji rozjeli v průběhu podzimní uzavírky, a to přenosy koncertů elektronické
taneční hudby, jež jsme nazvali Digitalis. Jde vlastně o online verzi kdysi konané živé akce Digital.
Pustili jsme se do vizuálního řešení a zkoušeli jaké
nové možnosti jsme schopni vytěžit z našich pro-

stor. A tak se milovníci žánrů techno, tech house,
deep tech a tak dále mohli zaposlouchat do šesti hudebních setů ve třech komponovaných večerech. A s tím prozatím posledním jsme se přesunuli před plátno do kina Valmez. Pokud jsem vás zaujal, tak všechna videa jsou zavěšena YouTube kanálu Kulturního zařízení.
Začátkem nového roku jsme premiérově rozjeli
naši novou platformu Kázetko živě. Po listopadovém streamu Noci divadel nám online prostor nedal spát, a tak jsme pořád přemýšleli, jak jej uchopíme. Vzniklo Kázetko živě, jímž nyní zastřešujeme
všechny naše přenosy. Vytvořili jsme televizní stu-

gy Jana Anlaufa s novinářem a televizním reportérem Jakubem Szántó. Následující dvě únorové besedy byly s teologem Pavlem Hoškem a hebraistou Jaroslavem Achabem Haidlerem. V době uzávěrky tohoto čísla Kázetka jsme se ale na ně teprve připravovali.
Nejsou to však jediné aktivity, které v této oblasti připravujeme. Zároveň se všemi online vysíláními pracujeme na pětidílném dokumentu o historii zámku Žerotínů v režii Jana Anlaufa z Muzejního
a galerijního centra ve spolupráci s pány historiky
Pavlem Lasztoviczou a Petrem Zajícem. A natáčení
divadelního představení Mlčení, jež bude také odvysíláno v rámci Chaverutu 2021.
Všechny pořady naleznete na našem, již zmiňovaném, kanálu YouTube zcela zdarma. Tak se mrkněte.

Filmová koláž aneb Designové kousky, které neomrzí
společný kraťas
diváků kina Valmez

Lidé v posledních době jako by znehybněli. Zvířat
a rostlin se naštěstí omezení netýkají. Vezmi tedy
kameru nebo mobil, vyraz ven a pozoruj. Vzlétající hejno holubů, srnku prchající lesem, slepice v
kurníku, hru kočky s myší nebo sněhovou vánici na
Soláni… Zkus zkrátka zachytit kus přírody v pohybu na kameru a pošli nám jej přes online úložiště (Úschovna, We Transfer) na adresu kino@kzvalmez.cz do 20. března 2021.
Z poslaných záběrů vybereme deset, z nichž v kině
Valmez sestavíme krátkou koláž a promítneme ji
na plátně jako předfilm po našem znovuotevření.
Vybraní filmaři obdrží kromě pozvání na projekci
společného kraťasu (s úvodem) také volňásek na
film podle vlastního výběru a pět balíčků kapesníčků, které budou potřebovat mimo jiné při filmu
Gump – pes, který naučil lidi žít.
Podmínky účasti:
Kvalita videa: není podstatná (čím méně třasu
a lepší rozlišení, tím lépe)
Místo a čas: kdekoli VENKU ve Valmezu nebo nejbližším okolí
Téma a Žánr: dokument
Délka: 2–20 vteřin
Zvuk: bez použití slovního nebo hudebního doprovodu
Formát: mp4
Zasláním videa udělujete kinu Valmez souhlas
s jeho případnými drobnými úpravami.

Hledáte neotřelý dárek? Originální kousek, který
jen tak na někom nespatříte? I ve Valašském Meziříčí se nachází místo, kde se můžete pokochat
tvorbou českých a slovenských designérů, rukodělných skvostů tuzemských dílen i lokálních firem pod označením Handmade. Že nevíte, o jakém místě píšu?
To místo se jmenuje Zrní, designový obchůdek plný
produktů, které mají duší, formu a zároveň kvalitu.
Zrní, to je pestrá paleta produktů, které můžeme
nosit, radovat se z nich, a které dokážou vystihnout charakter osoby jenž se jimi obklopuje. Obchůdkem prošlo po dobu jeho fungování již nespočet autorů. Zprostředkováváme jedinečnost i
momentální trendy. Můžete si zde vybrat ze široké nabídky šperků, produktů z papíru, tašek, kosmetiky i hraček pro děti. A to samozřejmě není vše.
Za normální situace k nám můžete přijít nakupovat, vybírat dárky, či se jen kochat od pondělí do
pátku mezi devátou a sedmnáctou hodinou. Pokud k nám nemáte cestu, nechce se vám, nebo
zrovna nemůžete, tak jak tomu je například k datu

uzávěrky tohoto Kázetka, tak můžete navštívit náš
e-shop na stránkách HYPERLINK „http://www.
zrni.eu“ www.zrni.eu a alespoň online nákupem
udělat sobě nebo svým nejbližším designovou radost. A pokud se nemůžete rozhodnout, co pořídit,
tak máme v nabídce i dárkové poukazy.
Jo a kde nás vlastně najdete? Teda pokud to nevíte? V přízemí Galerie Sýpka, hned vedle Turistického informačního centra na druhém nádvoří zámku
Žerotínů ve Valmezu. Těšíme se na vás!

Vaše Kino Valmez.

Ubytování
Ubytovací služby při Kulturním zařízení nabízejí příjemně strávený čas ve Valašském Meziříčí pro firemní i soukromé účely.
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