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Kázetko



Kázetko živě
Povídání s Radkem Kublou  
o Knihách „mrtvých“
Út � 30.03. � 19:00
V dnešní době je život na Zemi často dáván do 
spojitosti s posmrtným nebem a peklem. Navíc 
máme i tendenci považovat se za nejvyspělejší a 
nejmoudřejší civilizaci, která zde na planetě Zemi, 
kdy žila.
Lidé starověkých civilizací po celém světě, mnoh-
dy označovaní jako primitivní, však vnímali svět, ve 
kterém žili, ale i svět, do kterého po smrti „odchá-
zeli“, jinak. Různé starodávné moudrosti jsou nám 
všem dnes k mání i prostřednictvím Knih mrtvých. 
Každý z těchto zdrojů je jiný, každá Kniha se dívá 
na svět, ve kterém žijeme, ale i svět, kam po smr-
ti odcházíme, z jiného úhlu pohledu. Zároveň jsou 
si však pojetím o neviditelných světech natolik po-
dobné, že je to do očí až bijící, co všechno tito 
lidé o období po životě věděli. Vědecké výzkumy 
tyto jejich poznatky potvrzují, byť spousta informa-
cí a odkaz, který v textech, či obrazcích zanecha-
li, je pro nás často ještě nesrozumitelný. Tak kdo je 
vlastně tou vyspělou civilizací? V jakém světě tedy 
žijeme svůj život? Proč, v ani jedné pro mne do-
stupné Knize mrtvých, není o pekle žádná zmínka? 
Proč se bráníme připustit si možnost, že za oním, 
pro nás „známým“ světem, je ještě něco více, třeba 
i více než nebe? A co když je to vysněné nebe zá-
roveň už i tady, na Zemi?
→ Během přímého přenosu je možno klást dotazy 
do chatu přenosu.
→ Online na YouTube a Facebooku Kulturního za-
řízení.
→ Zdarma.

Michal Štěpánek
Gruzie – Tajemné království  
ve stínu Kavkazu
Út � 06.04. � 19:00
„Gruzie je země plná kontrastů a překvapení. Mo-
hutné hradby Kavkazu střídají nížiny plné vinné 
révy, polopoušť pak zase břehy Černého moře. 
Gruzie má své nezaměnitelné kouzlo. Snad je to 
právě díky zvláštní atmosféře, která je zde cítit na 
každém kroku. Všechno se zdá být evropské, tak 
podobné tomu, co známe z domova. Záhy ale člo-
věk zjistí, že jazyk, písmo, kultura, tradice, kuchy-
ně i nátura zdejších lidí se výrazně liší... Navštívíme 
spolu horské oblasti Svanetie, Tušetie, Chevsure-
tie a Kazbegi, projdeme se uličkami hlavního měs-
ta Tbilisi a ochutnáme nejednu z místních kulinář-
ských specialit.“
→ Během přímého přenosu je možno klást dotazy 
do chatu přenosu.
→ Online na YouTube a Facebooku Kulturního za-
řízení.
→ Záznam přednášky bude k dispozici do 
13.04.2021 (22:00).
→ Zdarma.

Představení soutěžních návrhů 
Křižanovy pily
Online beseda se starostou města a 
architektem
Čt � 08.04. � 20:00
Rozlehlý areál bývalé Křižanovy pily u meziříčské-
ho vlakového nádraží čeká nové využití. Pro jeho 
obnovu vyhlásilo město v minulém roce urbanistic-
ko-architektonickou soutěž, jejíž výsledky nám ve 
večerní besedě představí starosta Valašského Me-
ziříčí Robert Stržínek a architekt a urbanista Pavel 
Grasse, který byl zároveň členem poroty pro hod-
nocení soutěžních návrhů.
→ Online na YouTube a Facebooku Kulturního za-
řízení. → Zdarma

Jan Husák
Altaj: Velehory Sibiře
Út � 20.04. � 19:00
Nejvyšší pohoří Sibiře nabízí nevšední podívanou: 
ledové štíty, nekonečnou tajgu, rozkvetlé stepi i 
horské veletoky. Prehistorické mohyly dávných kul-
tur zde rezonují se šamanskými rituály i se širou 
duší ruského člověka.
→ Během přímého přenosu je možno klást dotazy 
do chatu přenosu.
→ Online na YouTube a Facebooku Kulturního za-
řízení.
→ Záznam přednášky bude k dispozici do 
28.04.2021 (22:00). → Zdarma.

Připravujeme

Igráčci na útěku!
Zábavná jarní soutěž pro děti  
i dospělé.
01.–30.04. � okolí zámku Žerotínů
Výstavy jsou už od Vánoc zavřené, a když se teď 
venku udělalo pěkně, několik Igráčků to už nevydr-
želo a jednou v noci utekli z galerie ven do města. 
Pomůžete nám je najít? Úspěšné hledače, kteří na-
jdou všechny ztracené Igráčky, potom pustíme po 
otevření na výstavu zdarma! 

Vojtěch Kovařík
Ihned od rozvolnění, popř. 07.04.–04.06.  
� Galerie Kaple
Vojtěch Kovařík žije a pracuje v Rožnově pod Rad-
hoštěm a v současnosti vystavuje ve světoznámých 
galeriích ve Francii, Španělsku, Itálii, Anglii i USA. 
Je absolventem Ateliéru kresby Fakulty umění Ost-
ravské univerzity v Ostravě, laureátem Ceny kritiky 
za mladou malbu (2019) i finalistou Ceny Rudolfa 
Schlattauera (2016). Základním tématem jeho roz-
měrných pláten je v současné době mytologie. Hr-
dinové řecké mytologie se ve své fantazii setkáva-
jí se sovětskými sochami i postavami ultra-mužné 
popkultury, od amerických filmů 50. let až po hol-
lywoodské trháky. S propojením současných odka-
zů a zakládajících příběhů formuje Kovařík hybrid-
ní hrdiny. → Vstupné 20 Kč.

Ester Šabíková
Ihned od rozvolnění, popř. 07.04.–04.06.  
� Galerie Sýpka
Fotografie Ester Šabíkové (1994) mají jemný ponu-
rý nádech a zároveň v sobě nesou cosi upřímného 
a nevinného. Ester Šabíková je mladá fotografka, 
která nevymezuje umění fotografie na jeden kon-
krétní styl. Při její tvorbě narážíme na skutečně ši-
rokou škálu fotografických odvětví, a právě to je 
přímým důkazem toho, že umění není o konven-
cích, ale o svobodě. Jejím tématem je zpomalování  
a napojení se na přírodu, na prapodstatu, vnímání 
lidské existence v kontextu celého vesmíru. Studo-
vala fotografii na VŠVU, roce 2017 získala třetí mís-
to v soutěži Slovak Press Photo a roku 2019 repre-
zentovala Slovensko v projektu Visions from Euro-
pe v Evropském městě kultury. → Vstupné 20 Kč.

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

Valašský špalíček 2021
Folk-blues-beat festival
Čt–So � 24.–26.06.2021 � areál zámku Že-
rotínů
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.

4TET verze V.
Pá � 20.08. � Amfiteátr
Již téměř 16 let udivuje diváky svými neuvěřitelný-
mi pěveckými, ale i hereckými výkony a nápady 
vokální seskupení 4TET. Gentlemani v cylindrech 



opět připravili originální podívanou!! Umělecky pl-
nohodnotný, precizní, a přitom osobitý projev to-
hoto vokálního seskupení se snoubí s již pověstnou 
dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžas-
né vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostý-
mů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě ori-
ginální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího 
Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční“ vý-
kony všech aktérů na jevišti. To vše rozhodně ne-
nechá nikoho chladným a odměnou jsou jim vždy 
vyprodané koncerty s neopakovatelnou atmosfé-
rou. Není tedy divu, že vystoupení 4TETu bývají vy-
vrcholením jak prestižních akcí, tak i společenských 
událostí. 4TET: Tenor: David Uličník, baritone: 1 Jiří 
Korn, baritone: 2 Jiří Škorpík, bass: Dušan Kollár.
→ Vstupné v předprodeji 490 Kč, na místě 590 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 Va-
lašského Meziříčí. → Vstupné v předprodeji 550 Kč.

Drahá legrace
Čt � 09.12. � 19:00 � velký sál
Nemusíte mít peníze, stačí, když si lidi myslí, že je 
máte. Francouzská komedie je volným pokračová-
ním autorova slavného Blbce k večeři.
Zoufalý Francois Pignon je už dlouho nezaměst-
naný a doma ani v bance nemá ani korunu. Aby 
se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, po-
šle na sebe daňovou kontrolu. Pod heslem „každý, 
kdo něco skrývá, je zajímavý a když jde o peníze, 
je ještě zajímavější“ se kolem něho strhne série ne-
uvěřitelných situací. Najednou se o něho začnou 
zajímat úplně všichni, dokonce se stane neodola-
telným pro ženy! A ještě je tu pohádkově bohatý 
kmotr Jonville, kterému Pignon hlídá byt. Kuriózní 
akce nakonec přinese nečekané plody.

Hrají: Josef Carda/Pavel Kikinčuk, Vlasta Žehro-
vá/Kamila Špráchalová, Martin Zahálka  
Toulouse, Jan Čenský/Jan Šťastný, Eva Čížkov-
ská, Barbora Šťastná Petrová, Ladislav Župa-
nič/Miloslav Mejzlík.
→ Agentura Harlekýn. → Vstupné 360 Kč.

Poslední klapka: 
Dokument o 
zámku Žerotínů 
míří do střižny
V průběhu ledna a února jsme, nejen v zámec-
kých expozicích Muzejního a galerijního centra, ale 
i v exteriéru na rožnovském hradě, pořizovali zá-
běry k pětidílnému dokumentu o zámku Žerotínů. 
Dokument podle scénáře našeho kurátora Magc 
Jana Anlaufa, zavede diváky od prvních záměrů 
postavit zámek ve Valašském Meziříčí, přes jeho 
zajímavou historii, až po současnost.
Zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí je jedna 
z nejstarších památek na Valašsku. Představuje 
nedílnou součást památkové zóny v centru města. 
I když to tak na první pohled nevypadá, stojí zde 
bezmála pět století. Od 16. století se v jeho zdech 

vystřídali páni významných rodů, jakými byli Pern-
štejnové, Žerotínové nebo Kinští. Později se zde na-
cházela věznice, lazaret a dnes je zde Kulturní za-
řízení města. Zámek hrál v dějinách zdejšího kraje 
vždy významnou roli.
Historické milníky budou přibližovat odborníci na 
slovo vzatí, a to historik a odborník na rodinu Že-
rotínů Pavel Lasztovicza a historik a památkář Petr 
Zajíc. Pokud půjde vše, tak jak má, tak by doku-
ment mohl mít premiéru na přelomu dubna a květ-
na. Sledujte naše sociální sítě.
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Ubytování
Ubytovací služby při Kulturním zařízení nabízejí příjemně strávený čas ve Valašském Meziříčí pro firemní i soukromé účely.

Již 17. ročník festivalu Chaverut–Přátelství 2021 se 
uskutečnil na půdě města Valašské Meziříčí. A díky 
snaze pořadatelů, kteří neusnuli na vavřínech, se 
i přes stále trvající pandemii mohly naplánované 
besedy a přednášky uskutečnit. A to online formou 
z našeho studia Kázetka živě v M-klubu.
Od poloviny února až do konce března jsme do 
virtuálního prostředí přenesli pět besed a jedno di-
vadelní představení. Celý festival zahájila deba-
ta našeho kolegy z Muzejního a galerijního cen-
tra Jana Anlaufa s novinářem, televizním reporté-
rem a zahraničním zpravodajcem Jakubem Szántó 
na téma Izrael, země příběhů. Teolog Pavel Hošek 
přednášel na téma Význam šabatu v rabínském 
judaismu a herec, překladatel a hebraista Jaroslav 
Achab Haidler přiblížil Symboliku znaků hebrejské 
abecedy. Přímo do studia v M-klubu přijel popu-
larizátor vojenské historie Jaromír Vykoukal, který 
povídal o málo známých faktech návštěvy Tomá-
še Garrigue Masaryka ve Svaté zemi. Svým pro-
gramem tak přiblížil výstavu v Muzejním a galerij-
ním centru, kterou můžete shlédnout alespoň pro-
střednictvím podrobně zpracovaného katalogu na 
stránkách www.magc.cz.

Největší výzvou pro nás, jako technický tým, byla 
hlavní debata velvyslance státu Izrael v ČR Danie-
la Merona a ministra zahraničí ČR Tomáše Petříč-
ka. Moderace se ujal jeden ze zakladatelů festiva-
lu Chaverut, pan Bohdan Mikušek a tématem byla 
Aktuální situace na Blízkém Východě.
Závěrečným program celého online ročníku bylo 
divadelní představení Mlčení o životní etapě jed-
né židovské rodiny v průběhu několika válečných 
let v podání vsetínského ochotnického spolku Na 
cestě. Díky skvělé spolupráci všech zúčastněných, 
jsme převedli divadelní hru do filmového zpraco-
vání a neochudit tak zájemce o tento kulturní pro-

Chaverut 2021 poprvé v online formátu

gram, který by se na živo letos uskutečnit nemohl.
Všechny zmiňované besedy, přednášky i divadlo 
jsou stále k dispozici na našem YouTube kanálu, 
kde se k nim můžete kdykoliv vrátit, případně je 
teprve objevit a v pohodlí domova shlédnout na 
vašich obrazovkách.

Nahlížíme do Zrní…
V březnovém Kázetku jsme vás nasměrovali do na-
šeho designového obchůdku Zrní, který sídlí hned 
vedle Turistického Informačního centra na II. ná-
dvoří zámku Žerotínů. A i tentokrát jsme se rozhod-
li, pokud jej tedy nesledujete například na Face-
booku, vás seznámit s novými handmade kousky, 
které se zde v posledních týdnech objevily 

Za normální situace k nám můžete přijít nakupo-
vat, vybírat dárky, či se jen kochat od pondělí do 
pátku mezi devátou a sedmnáctou hodinou. Po-
kud 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 www.zrni.eu a alespoň online 
nákupem udělat sobě nebo svým nejbližším desig-
novou radost. A pokud se nemůžete rozhodnout, 
co pořídit, tak máme v nabídce i dárkové poukazy.

Porcelánové náušnice zdobené platinou a zlatem 
či stříbrem z produkce Permata.

Přesouváme…
Vltava
Náklad štěstí Tour
Pá � 12.03.2021 � 20:00 � M-klub
So � 25.09.2021 � 20:00 � M-klub
→ Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.

MIG 21
Hyjé Tour
Pá � 09.04.2021 � 20:00 � velký sál
Pá � 15.10.2021 � 20:00 � velký sál
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 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.

Ondřej Havelka  
a jeho Melody Makers
Swing nylonového věku
So � 19.06.2021 � 19:00 � Velký sál
So � 04.12.2021 � 15:00 � Velký sál
V koncertní show Swing nylonového věku předve-
dou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nej-
krasší a nejžhavější swingové fláky z této vrcholné 
éry bigbandového swingu.
→ Vstupné v předprodeji 450 Kč, na místě 540 Kč.


