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VAL. MEZIŘÍČÍ
Muzeum regionu Valašsko - zá-
mek Kinských - Skleněné Vánoce 
- výstava vánočních ozdob a ob-
jektů ze skla, potrvá do 31. led-
na. Fenomén Igráček - výstava 
o vývoji plastové fi gurky, potrvá 
do 1. února. Krása v dřevě ukry-
tá - výstava k výročí dřevařské a 
stavební školy ve Valmezu, potr-
vá do 15. února. Jaroslava Hýžo-
vá - malba - výstava obrazů, potr-
vá do 8. března. Otevřeno út - ne 
9 - 17 hod.
Galerie Kaple - Nadechni se mě 
- výstava obrazů, potrvá do 20. 
února. Otevřeno út - pá 9 - 17, so 
- ne 13 - 17 hod.
S-klub - 21. ledna v 19 hod.: Mu-
sica Dolce Vita - koncert. 23. led-
na v 19 hod.: 3. Celocharitní ples.
M-klub - 23. ledna ve 20 hod.: 
Endless, Symbiosis - koncert.
Malá scéna za oponou - 22. led-
na v 19.30 hod.: Petr Skoumal - 
Písničkář pro děti i vědce - pořad 
hudebního kritika Jiřího Černého.
Muzejní a galerijní centrum - 
Království z papíru - výstava pa-
pírových modelů hradů a zámků, 
potrvá do 8. března.
Knihovna - 20. ledna v 18 hod.: 
Žítkovské čarování - beseda, za-
hrají Gajdoši z Kopanic. 22. ledna 
v 17 hod.: Úžasný Azerbajdžán! 
- přednáška. Hledám tvou tvář - 
výstava fotografi í, potrvá do 31. 
ledna.
Hvězdárna - 21. ledna v 18 hod.: 
Novinky z astronomie 2014 - 
přednáška. Pravidelná astrono-
mická pozorování pro veřejnost 
po - pá v 18 hod.

Kino Svět - 20. - 21. ledna v 
19.30 hod.: 96 hodin: Zúčtování 
- francouzský akční thriller. 20. 
- 21. ledna v 17 hod.: Hodinový 
manžel - česká komedie. 22. - 23. 
ledna v 17 hod., 24. - 25. ledna ve 
14.30 hod.: Velká šestka - americ-
ký animovaný fi lm. 22. - 23. ledna 
v 19.30 hod., 24. - 28. ledna v 17 
hod.: Babovřesky 3 - česká kome-
die. 24. - 25. ledna v 19.30 hod.: 
Birdman - americká černá kome-
die. 26. - 28. ledna v 19.30 hod.: 
Hacker - americký akční thriller.

VSETÍN
Galerie Stará radnice - Prostře-
dí pro život - výstava výtvarných 
prací žáků vsetínských škol, potr-
vá do 25. ledna. Otevřeno út - pá 
10 - 17, so - ne 14 - 17 hod.
Dům kultury - 22. ledna v 19 
hod.: Kaleidoskop Jana Rejžka - 
poslechový pořad. 23. ledna v 19 
hod.: Chris Kazarian Funk & Soul 
Project - koncert.
RMC Sluníčko - 20. ledna v 10 
hod.: Znaková řeč pro batolata - 
beseda. 21. ledna v 17.30 hod.: 
Fitness jóga pro dospělé. 22. led-
na v 10 hod.: Šikovný Valášek: 
Hudební. 23. ledna v 8.30 hod.: 
Děti jsou hosté, kteří nás potřebu-
jí - workshop. 26. ledna v 10 hod.: 
Šikovný Valášek: Pohybový.
Alcedo - 25. ledna ve 13.30 hod.: 
Základy fotografování digitální 
zrcadlovkou - fotokurz.
ZUŠ - 21. ledna v 15.30 hod.: 
Třídní přehrávky žáků uč. Kašpa-
ra (koncertní sál). 22. ledna v 
17 hod.: III. Žákovský koncert 
(koncertní sál). 26. ledna v 16 
hod.: Třídní přehrávky žáků uč. 
Nemčovičové, Peškové a Rekto-

ZUBŘÍ
Klub - 24. ledna v 19.30 hod.: Va-
lašský bál.

HORNÍ BEČVA
Hotel Duo - 23. ledna: Hudební 
a taneční večer. 24. ledna: Promí-
tání fi lmu. Rezervace na tel.: 737 
211 117. Gril. speciality, mícha-
né nápoje, zrekonstruované we-
llness centrum k dispozici i pro 
veřejnost.

SOLÁŇ
Informační centrum Zvonice - 
Vzpomínka - výstava obrazů Luď-
ka Majera. Otevřeno út - pá 9 - 16, 
so - ne 9 - 17 hod.
Ateliér U Hofmanů - Andělé a 
jiné radosti - výstava obrazů, ke-
ramiky a vánočních dekorací, po-
trvá do 1. března. Otevřeno so - ne 
10 - 18 hod.

NOVÝ HROZENKOV
Památník Antonína Strnadla - 
Stálá expozice s obrázky A. Str-
nadla a salašnictví. Maštal - Ta-
jemství v názvech ukrytá - mís-
topisná výstava týkající se obcí 
Nový Hrozenkov, Karolinka, Vel-
ké Karlovice, potrvá do 26. břez-
na. Otevřeno st, pá, ne 9 - 12 a 13 
- 17 hod.

KAROLINKA
Galerie Hartinger - Obrazy a 
grafi ka - stálá výstava.
Muzeum sklářství - Stálá expo-
zice o umění sklářských mistrů. 
Otevřeno denně 9 - 16 hod.

VELKÉ KARLOVICE
Muzeum - Výstava karlovského 
řezbáře Jana Petřeka - potrvá do 
31. března. 13. fotosoutěž Valaš-

ská krajina - výstava potrvá do 
31. března. Otevřeno po - so 7.30 
- 12 a 12.30 - 15.30, ne 8 - 12 hod.
Kinosál - 25. ledna v 15 hod.: Le-
tem světem s malým ptačím kaba-
retem - divadelní představení.

VAL. KLOBOUKY
Kino - 23. ledna v 19.30 hod.: 
Hodinový manžel - česká kome-
die. 24. ledna v 19.30 hod.: Pří-
běh Marie - francouzské životo-
pisné drama.

VIZOVICE
Dům kultury - 24. ledna ve 20 
hod.: Ples města Vizovice. Hračky 
v proměnách času - výstava potr-
vá do 25. ledna. Otevřeno po - pá 
8 - 12 a 12.30 - 16.30 hod.

ZLÍN
Městské divadlo - Foyer - Skupi-
na 001 - výstava potrvá do 1. úno-
ra. Velký sál - 21. - 22. ledna v 10 
a 14.30 hod.: Sněhurka. 23. ledna 
v 19 hod.: Baťa Tomáš, živý. 24. 
ledna v 10 hod.: Cesta do pravě-
ku. 25. ledna v 17 hod.: Žitkovské 
bohyně. Dílna - 20. ledna v 19 
hod.: Kabaret Astragal. 21. ledna 
v 19 hod.: Orgasmus bez předsud-
ků. 22. ledna v 19 hod.: Tančírek. 
23. ledna v 19 hod.: Nejspíš sníš. 
26. ledna v 19 hod.: Madam Piaf. 
Studio Z - 20. ledna v 19 hod.: 
Vzpoura nevěst. 21. ledna v 19 
hod.: Labyrint světa a ráj srdce. 
22. ledna v 18.30 hod.: Léčivé di-
vadlo Gabriely Filippi. 24. ledna 
v 17 hod.: Vzpoura nevěst.
Zelenáčova šopa - 22. ledna v 19 
hod.: Malina brothers. 24. ledna 
v 19 hod.: Čardáš - Divadlo Pá-
sovec.

říkové (Lidečko), v 16 hod.: Tříd-
ní přehrávky uč. Pavlíčka (Val. Po-
lanka), v 16.30 hod.: Třídní pře-
hrávky žáků uč. Bazla a Bazelové 
(koncertní sál).
Knihovna - 22. ledna v 17 hod.: 
Arabská astronomie - přednáška. 
Hvězdárna - Pravidelná astrono-
mická pozorování pro veřejnost út 
a pá v 17 hod.
Kino Vatra - 20. ledna v 19.30 
hod.: Fotograf - české komediální 
drama. 20. ledna v 17 hod.: Saint 
Laurent - francouzské životopisné 
drama. 21. ledna v 18 hod.: Rou-
te 66 Revisited - dokument. 22. a 
25. ledna v 17 hod., 23. a 27. ledna 
v 19.30 hod., 24. ledna v 18 hod.: 
Babovřesky 3 - česká komedie. 
22. ledna v 19.30 hod. a 24. led-
na ve 20.30 hod.: 96 hodin: Zúčto-
vání - francouzský akční thriller. 
23. ledna v 16.30 hod., 24. ledna 
v 15 hod.: Hobit: Bitva pěti armád 
- americké fantasy. 25. - 26. ledna 
v 19.30 hod., 27. ledna v 17 hod.: 
S láskou, Rosie - britská romantic-
ká komedie. 26. ledna v 16 hod.: 
Schindlerův seznam - americké 
historické drama.

ROŽNOV P. R.
Knihovna - Podkroví - 21. ledna 
v 17.30 hod.: Rok a jeho rytmus - 
beseda. 26. ledna v 15 hod.: O po-
klad Strýca Juráša - slavnostní vy-
hodnocení. Slyšet tanec zpívají-
cího květu hvězdy - výstava obra-
zů, potrvá do 28. února. Chodby 
- Horotaj - cyklus skic, potrvá do 
28. února.

Galerie Na Radnici - Jiný svět - 
výstava fotografi í, potrvá do 27. 
března. Otevřeno po, st 8 - 17, út, 
čt 8 - 13 a pá 8 - 11 hod.
Společenský dům - 21. a 22. led-
na v 19 hod.: Tři bratři v nesnázích 
aneb ...a je to v pytli - divadelní 
představení.
ZUŠ - 22. výstava na chodbách - 
vystaveny práce žáků ZUŠ - mal-
ba, kresba, grafi ka a keramika. 
Otevřeno po - pá 12 - 18 hod. 
SVČ - 22. ledna v 18 hod.: Fila-
telisté zvou veřejnost. 26. ledna v 
15.30 hod.: Keramika pro dospělé 
(ZŠ Hutisko-Sol.).
VMP - Sušák - Karpaty - venkov-
ní panelová výstava - potrvá do 
28. února. Výtvarné umění na Va-
lašsku - stálá expozice.
Kino Panorama - 20. - 21. ledna v 
18 hod.: S láskou, Rosie - roman-
tická komedie. 20. - 21. ledna ve 
20 hod.: Interstellar - dobrodružné 
sci-fi . 22. ledna v 18 hod.: Velkole-
pé muzeum - rakouský dokument 
(FK). 23. - 25. ledna v 18 hod.: 96 
hodin: Zúčtování - francouzský 
akční thriller. 23. - 25. ledna ve 20 
hod.: E. A. Poe: Podivný experi-
ment - americký thriller. 26. - 28. 
ledna v 17 hod.: Hobit: Bitva pěti 
armád - americké fantasy. 26. - 28. 
ledna ve 20 hod.: Hacker - americ-
ký akční thriller.

KELČ
Kulturní dům - 24. ledna ve 20 
hod.: Skautský ples. 25. ledna ve 
14 hod.: Maškarní ples - dětský 
karneval.

Kam za kulturou

Jeden z nejznámějších evropských znalců Vietnamu Marcel Winter 
dorazil předminulou sobotu do Halenkova. V místním pensionu For-
tuna pohovořil o svých bohatých zkušenostech s touto východoasij-
skou zemí a besedu doplnil ochutnávkou tamějších specialit. Setká-
ní sklidilo velký úspěch a příchozí i sám Winter si ho nemohli vyna-
chválit.

Winter navštívil Vietnam už sed-
mačtyřicetkrát, naposledy loni, kdy 
v exotické zemi pobýval 8 měsí-
ců. O jeho besedu byl na Halenko-
vě velmi slušný zájem, který zřejmě 
nečekali ani sami organizátoři, a tak 
museli na poslední chvíli shánět vol-
né židle a lavice. „Měli jsme oba-
vy, aby se všichni hosté vešli. Pan 
Winter byl fakt výborný,“ pozna-
menala Martina Roubalíková z ha-
lenkovské Fortuny. Winter potvrdil, 
že je velký znalec Vietnamu i skvě-
lý vypravěč. Příchozí zahrnul nejen 
fakty, ale i zajímavými zážitky a při-
dal také několik vážných úvah. „Z 
besedy jsem byla tak nadšená, že 
jsem se rozhodla Vietnam navští-
vit. Překvapilo mě, že pan Win-
ter dokázal odpovídat tak dlou-
ho a vůbec nebyl unavený. Cítila 
jsem z něho velice dobrou ener-
gii,“ svěřila se například Marce-
la Mikušková. Nadšená byla nejen 

Na Halenkov přijel cestovatel Marcel Winter

ona, ale i řada dalších, a tak beseda 
po dvouhodinové ofi ciální části po-
kračovala volným povídáním, kte-
ré skončilo až kolem půl třetí ráno. 

Setkání na Halenkově si pochvalo-
val i sám Winter. „Vy Valaši máte 
jednu obrovskou sílu. Jste svoji,“ 
prohlásil rodák ze středních Čech 
a na závěr přiznal: „Já mám pro 
Valašsko a jeho obyvatele sla-
bost a rád bych se tady zase 
jednou vrátil.“                    (jk)

Fota Michal Mikulenka
a Jaroslav Pechal

Jak se příchozí od Marcela Wintera (uprostřed) 
dověděli, lidé s nadváhou jsou ve Vietnamu vel-
mi vážení a pohladit si je po břichu přináší štěstí. 

O setkání s Marcelem Winterem 
byl na Halenkově velký zájem.

Na besedu dorazil například i starosta sou-
sedních Huslenek Oldřich Surala (vlevo).

Sokolovna hostí karneval 
- přezůvky s sebou

Vsetínský dětský karneval se letos kvůli 
rekonstrukci zámku uskuteční v prosto-
rách zdejší sokolovny. Akce proběhne v 
sobotu 24. ledna od 15.30 hodin.

Tradiční akci organizuje už řadu let Ro-
dinné a mateřské centrum Vsetín, letos ale 
muselo hledat kvůli rekonstrukci zámku 
náhradní prostory a našlo je díky vstříc-
nosti TJ Sokol Vsetín ve zdejší sokolov-
ně. Jednotlivé aktivity budou rozmístě-
ny po celé budově. Každé dítě dostane u 
vstupu kartičku a do ní na každém stano-
višti razítko. Po splnění všech úkolů ob-
drží cenu. „Průběh karnevalu bude ob-
dobný tomu, nač jsou návštěvníci zvyk-
lí. Mohou se tedy těšit na tvoření, ma-
lování, tanec, hry i tombolu. Novinkou 
budou sportovní stanoviště,“ řekla nám 
vedoucí pořádajícího centra Pavla Fojtí-
ková. V rámci programu vystoupí taneční 
skupina All Style Unit a gymnasté. „Chtě-
la bych touto cestou poděkovat TJ So-
kol Vsetín za nabídku spolupráce a po-
skytnutí prostor sokolovny. Vzhledem 
k tomu, že po budově není dovoleno se 
pohybovat ve venkovní obuvi, prosíme 
návštěvníky, aby si přinesli na akci pře-
zůvky nebo návleky,“ dodala na závěr 
Fojtíková.        (jk), ilustrační foto MVK

Jiří Jurečka a Miroslav Dvorský z ČSOP Valašské Meziříčí jsou 
autory nové publikace Javorníky. Ta zájemce díky atraktivním 
snímkům a zasvěcenému komentáři provede po obou stranách čes-
ko-slovenské hranice. 

Publikace představuje na 88 
stranách Javorníky jako celek v ba-
revných fotografi ích moravských 
i slovenských autorů. Jejím cílem 
je přiblížit tamní přírodu, typický 
krajinný ráz, lidské stopy v kraji-
ně, bohatství rostlin i živočichů. 

Zároveň chce upozornit na to, že 
jsou Javorníky společným česko-
-slovenským bohatstvím, které je 
třeba chránit. Vydání publikace 
fi nančně podpořil Evropský fond 
pro regionální rozvoj z operačního 
programu Přeshraniční spolupráce 

 SR-ČR. K dostání je v I. Sloven-
sko-českém informačním centru 
Kohútka a v sídle ČSOP Val. Me-
ziříčí na ulici Šafaříkova 555. (jm)

ČSOP vydal publikaci Javorníky


