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Kázetko

01/2020

Kulturní sezóna v Kázetku pokračuje. Připravujeme pro vás Zámecký ples, koncertní 

cyklus Jarní jazz & bluesové dny, festival Valašský špalíček i mnoho skvělých 

divadelních inscenací, koncertů, výstav a doprovodných programů. Těšit se můžete na 

Májovou slavnost i Dětský den a v neposlední řadě na Valašskomeziříčské kulturní léto. 

Více na www.kzvalmez.cz.



S-klub
Ať žijí duchové
Ne � 12.01. � 16:00 � velký sál 
Divadelní představení v podání učitelů a žáků ZŠ 
Žerotínova Valašské Meziříčí. 
Škola s představením na motivy muzikálu „Ať žijí 
duchové“ autorské dvojice Zdeněk Svěráka a Jaro-
slav Uhlíř slavila úspěch už v loni na podzim, když 
při oslavách 40 let školy hned třikrát vyprodala 
velký sál valašskomeziříčského Kulturního zařízení. 
→ Vstupné 50 Kč.

Herci jsou unaveni
Eric Assous
Po � 13.01. � 19:00 � velký sál
Komedie s pověstným francouzským humorem a 
šarmem. Herečka s bohatým přítelem pozve na 
grilování několik svých kolegů z branže do jejich 
venkovského sídla. Bujarý herecký večírek s typic-
kým francouzským šarmem a překvapivým dojez-
dem.
Hrají: Svatopluk Skopal, Simona Postlerová/Ven-
dulka Křížová, Martin Zahálka, Václav Vydra/Jan 
Čenský, Naďa Konvalinková/Jana Boušková, Ka-
rolína Vágnerová/Lenka Zahradnická/, Aster Vág-
nerová/Malvína Pachlová
→ Divadelní předplatné – POZOR změna v titulu!
→ Vstupné 340 Kč.

Cena města Valašské Meziříčí
Čt � 16.01. � 16:00 � velký sál
Udílení cen významným osobnostem města Valaš-
ské Meziříčí.
→ Vstup zdarma.

S tvojí dcerou ne!
Antonín Procházka
So � 18.01. � 19:00 � velký sál
Komedie o nástrahách středního věku.
→ Hrach, divadelní spolek Hrachovec z.s.
→ Vstupné 150 Kč.

Lobkowicz Trio 
St • 22.01. • 19:00 • velký sál
Lukáš Klánský – klavír
Jan Mráček – housle
Ivan Vokáč – violoncello
→ Koncertní předplatné.
→ Vstupné 150 Kč.

Připravujeme:

18. Zámecký ples
So � 01.02. � 20:00 � velký sál
K tanci a poslechu hrají:
Velký sál: Kapela Five Star Band
Divadelní kavárna: Zbyněk Terner
M-klub: Skupina T4F & Marco Campos
Speciality zámecké kuchyně.
→ Vstupné 290 Kč (sál, kavárna), 270 Kč (M-klub).

Duo Jamaha
Jediná tour
St � 05.02. � 18:00 � velký sál
Duo Jamaha přichází s novým programem. Jejich 
hudební styl se dá charakterizovat jako pop-zá-
bava od lidovek až po moderní hudbu a je ur-
čený pro všechny věkové kategorie. Toto všechno 
je pak okořeněno pravým záhoráckým humorem. 
Zlidovělé, ale i moderní domácí i zahraniční hity 
většinou nadšeně zpívá celý sál. 
→ Prodej vstupenek přes www.ticketstream.cz

Dokud nás milenky nerozdělí
Čt � 06.02. � 19:00 � velký sál
Francouzská komedie Erica Assouse.
Stejně jako jejich čerstvě vdaná dcera, i Rosalie a 
Francis si kdysi slíbili „V dobrém i ve zlém, dokud 
nás smrt nerozdělí“. A právě ve svatební den jejich 
potomka rekapitulují svůj dosavadní manželský ži-
vot. A určitě by se shodli, že mají šťastné manžel-
ství, kdyby se ale právě v tento den neprovalilo, že 
Francis žije dvojí život. Brilantní situační komedie 
plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapo-
třebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství.
→ Představení není vhodné pro děti do 12 let.
→ Divadlo Ventyl, Hranice.
→ Vstupné 180 Kč.

Rockový ples vol. 2
So � 29.02. � 20:00
Hrají: The Syrup, Rockoví lišáci a OTRock
→ Vstupenka s místenkou 220 Kč, bez místenky 160 
Kč.

Dva nahatý chlapi
Čt � 26.03. � 19:00 � velký sál
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského 
autora, která v současné době slaví v Paříži vel-
ké úspěchy. Seriozní advokát, věrný manžel a otec 
dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli 
se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší jak se 
do této situace dostali, manželka jednoho z nich 
však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Ale ta je, 
jak se nakonec ukáže opravdové pravdě hodně 
vzdálená.
Hrají: Martin Zounar, Martina Randová, Martin 
Kraus, Daniela Šinkorová
Autor: Sébastien Thiéry
Režie: Antonín Procházka 
Překlad: Jaromír Janeček 
Kostýmy: Lenka Polášková 
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

Malá scéna  
za oponou
Ripoff Raskolnikov (A/EU) 
Ne � 19.01. � 19:30
Osobitý hudebník rakouského původu, bluesový 

kytarista a skvělý zpěvák „zkorodovaného“ hlasu, 
patří mezi kultovní postavy evropské bluesové scé-
ny, kterou ale zřetelně přesahuje.
Ripoff Raskolnikov (kytara, zpěv), Szabolcs Nagy 
(el. Piano), Laco Varga (baskytara), 
Lajos Gyenge (bicí)
→ Intro I. – Jarní jazz & bluesové dny 2020
→ Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 210 Kč.

Ghalia Volt & Mama‘s Boys (USA)
Ne � 26.01. � 19:30
Z New Orleansu přijíždí na starý kontinent skvělá 
zpěvačka a kytaristka Ghalia Volt v doprovodu ryt-
mické sekce jedné z nejsilnějších bluesových kapel 
The Mama´s Boys. Společně se v Česku představí 
vůbec poprvé.
Ghalia Volt (zpěv, kytara), Lightnin Malcolm (ky-
tara), Lee Andrew Williams (bicí), Dean Zucchero 
(baskytara)
→ Intro II. – Jarní jazz & bluesové dny 2020
→ Vstupné v předprodeji 180, na místě 210 Kč.

Připravujeme:

Jarní jazz & bluesové dny 2020
02.02.–27.04. � 19:30 
Koncerty zahrnuté v cyklu: Allison & Daniel (USA/
RU), Marianne Solivan Quartet (USA/CZ/DE), Ste-
ve „Big Man“ Clayton & the Wild Bluesmen (USA), 
Three For Silver (USA), James Harries (UK), Nicole 
Zuraitis & Walter Fischbacher Trio (USA/CZ), Petra 
Börnerová Trio (CZ/SK).
→ Cyklus 7 koncertů za 700 Kč při zakoupení per-
manentky na celou sérii.
→ V prodeji také vstupenky na jednotlivé koncerty 
od 140 Kč do 220 Kč.

Allison & Daniel (USA/RU)
Ne � 02.02. � 19:30
Jedinečné setkání americké jazzové zpěvačky a 
původem ruského pianisty.
→ Jarní jazz & bluesové dny 2020
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Valašský špalíček 2020
Folk-blues-beat festival
25.–27.06.2020 � areál zámku Žerotínů



První vlna nejvýhodnějších vstupenek v prodeji do 
Vánoc!
Účinkující: Paul Jones & The Blues Band (UK), Vác-
lav Neckář & Bacily (CZ), Viktor Sodoma, Pavel 
Sedláček, DeadBeatz Blues Bopper Orchestra, 
Gerald Clarke a další.
→ Třídenní vstupenky 520 Kč.

M-klub
Divadlo Schod
Stroj času
St � 08.01. � 19:00
→ Přední stoly 95 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Divadlo tYhle – Tešlon a Frkl
Kol. Viktora Černického – Parolu 
poleu
So � 11.01. � 19:00 � velký sál
Fyzické divadelní představení.
→ Nová divadla v M-klubu.
→ Vstupné 150 Kč.

Divadlo Schod
Krtek
St � 15.01. � 19:00
→ Přední stoly 95 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Patt Berry Trio & hosté
Pá � 17.01. � 20:00
→ Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.

Michal Šeps
So � 18.01. � 20:00
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 160 Kč.

Severozápadní cestou „Nor-
thwest Passage“
Grónsko-Kanada-Aljaška, 3500 
nm/6300 km aneb z Antarktidy do 
Arktidy za rok a půl
St � 22.01. � 18:00
Poutavé povídání mořeplavecké rodiny Jiřího, Petry 
a pětileté Haničky Denkových o tom, jak jako první 
česká loď v historii propluli v srpnu
2019 Northwest Passage.
→ Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.

Divadlo Schod
Valašské vdovy s nadějí
St � 29.01. � 19:00
→ Přední stoly 95 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Připravujeme:

Hana Machalová
77 neuvěřitelných míst Evropy
Čt � 13.02. � 19:00
Krásné příběhy a ohromná inspirace pro Vaše ces-
ty na kouzelná místa Evropy, která většina z nás 
nenavštívila nebo o nich nemá tušení. Jsou tak za-
jímavá nebo tak blízko, že budete chtít okamžitě 
vyrazit. A tentokrát můžete. Ušetříte spoustu času, 
peněz i svou uhlíkovou stopu. Dejte našemu kon-
tinentu šanci a nechte se příjemně překvapit jeho 
neobjevenou rozmanitostí. Nemusíte řešit bez-
pečnost, víza nebo zdravotní rizika, a přitom zažít 
spoustu dobrodružství.
→ Pozor! Změna v titulu.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč.

WWW Neurobeat  
(exp.-electronica/Pha)

1flfsoap (live electronic/Pha)

Pá � 14.02. � 20:00
WWW Neurobeat – surovost, tvrdost, nadčaso-
vost. To jsou šílené obrazy v textech Lubomíra Typl-
ta, které umocňují Sifonovy temné beaty a experi-
mentální zvuky. Čtvrté album Neutopíš se 2x v téže 
řece je podle mnohých českou deskou roku 2018.
1flfsoap – Urbanizovaný šohaj a brněnský Pra-
žák! Živé bicí, nezaměnitelná kytara a velký podíl 
improvizace dává dohromady taneční sety, které 
nemají předem jasný konec. Všechna hudba vzni-
ká teď a tady. V letošním roce odehráli důležité 
vystoupení v Londýně a na Springbreak festivalu v 
Poznani. Dravost, melancholie, loopy a syrový sou-
nd ukazuje temnou stranu živé elektroniky. Duo, 
které chce vyhnat z měst zápach electroswingu.
Samozřejmostí je řádná afterpárty
→ Vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě 290 Kč.

Ondřej Kraus: Hovory o…
Divadelní soubor Natěsno
So � 15.02. � 19:00
Čtyři povídky o samotě a prázdnotě některých ho-
vorů, aneb čtyři příběhy o lidech, kteří si zbyli.
Hrají: Rudolfa Šafusová, Ludmila Hroudová, Marie 
Kudrnová, Milan Mendlík, Ondřej Kraus, Ivo Machalík.
→ Nová divadla v M-klubu. → Vstupné 120 Kč.

Radek Kubla
Tajné nauky středověku
Út � 18.02. � 19:00
Stále mezi námi žijí lidé, kteří určitou moudrost z 
dávných věků znají a využívají nejen pro sebe. In-
formace se uchovávaly a předávaly přísně v taj-
nosti a byly opravdu velkým tajemstvím „vyvole-
ných“. Co všechno přispělo k tomu, abychom i my 
měli k této „vědě“ přístup, byť třeba jen částečný? 
O jaké dovednosti vlastně šlo, respektive jde?
→ Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.

Cocotte Minute (crossover/Praha)
Head2down (alt.-nu metal/Bošany)

Pá � 28.02. � 20:00
Kapela Cocotte Minute letos chystá turné k oslavě 
15. let od vydání desky CZEKO. Toto turné se Va-
lašskému Meziříčí bohužel vyhne, ale pro všechny 
fandy máme super zprávu. Na konec února chys-
táme dvojkoncert, který bude obsahovat zastávky 
v Uherském Hradišti a Valašském Meziříčí.
→ Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 280 Kč.

Fojti & hosté
So � 29.02. � 20:00
Hudební skupina Fojti vznikla ve Valašském Meziříčí 
v roce 2010. Hraje vlastní folkové písničky inspirova-
né moravským, a hlavně valašským folklórem.Hos-
té: Eva Porubová & cimbál + Lososi (folk-country)
→ Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

Galerie Kaple
Marek Kvetan
Resaving
04.12.2019–31.01.2020
Ideová rovina děl Marka Kvetana nachází podněty 
v samotné kulturní podstatě atributů dobové vizu-
ality a jejích marginálií. I v novějších dílech Kvetana 
se vyskytují pojmy jako estetismus, klišé, kýč nebo 
dekadence a stávají se tak pro autora jakýmsi vý-
chodiskem. Jeho postup připomíná roli autora – 

revizionisty, který rozmazává hranice oblastí vizu-
ální kultury formou hry symbolů, materiálů umění, 
neumění, a hlavně paradoxně vkusu, na pozadí 
vysokého umění. → Vstupné 20 Kč.

Galerie Sýpka
Ondřej Filípek (socha)
Paralelní balanc
13.11.2019–03.01.2020
Ondřej Filípek, rodák z Rožnova pod Radhoštěm, 
ve svých sochařských instalacích kombinuje ob-
jekty a materiály industriální povahy s deformo-
vanými figurálními torzy. Zachází s imaginativním 
prostorem úzkosti z patologického charakteru 
prostředí. Nepracuje s okázalou expresí, ale trans-
formuje ji prostřednictvím specifické útrpné uzavře-
nosti tvaru, čímž účinek významu umocňuje. Svými 
pracemi poukazuje na potřebu oživování lidského 
rozměru stávajícího způsobu existování, na hranič-
ní moment situace. → Vstupné 20 Kč.

Zdena Kolečková (malba)
22.01.–27.03.2020 � Vernisáž: 22.01. v 18:00
Kolečková se ve své tvorbě opakovaně dotý-
ká kontroverzních témat naší historie, především 
problematiky odsunu německého obyvatelstva z 
území bývalých Sudet po skončení druhé světové 
války. V autorčině zájmu o tíživá témata národ-
ní historie se významným způsobem odráží sku-
tečnost německo-polského původu její babičky. 
→ Vstupné 20 Kč.

Muzejní a galerijní 
centrum
Válečníci dávných časů
21.11.–05.01. � přízemí
Válečnické řemeslo je jedním z nejstarších na světě 
a lidská historie byla často psána krví dávných bi-
tev. Výstava zbraní a zbroje ze sbírky Petra Čimbury, 
vedoucího skupiny historického šermu Burgmistři, 
předvádí přesné repliky zbraní z různých období ev-
ropské historie. K vidění budou zbraně z doby antic-
kého Říma, výzbroj středověkých rytířů, renesanční 
zbraně i první palné zbraně z konce středověku. 
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Okoklam
30.11.–26.01. � 2. patro
Interaktivní výstava zrakových klamů a světelných 
objektů z dílny Muzea pod čepicí. Malí i velcí ná-
vštěvníci si mohou otestovat svůj zrak, zjistit, jak 
funguje skanimace a co je to zoetrop, pochopit, 
jak lze využít a míchat světlo. Také se dozví a vy-
zkouší si, co lze vidět mikroskopem a jak vypadá 
mikrosvět. Zábava i vzdělání zaručeny.
→ Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Peníze králů a císařů jednoho rodu
16.01.–01.03. � přízemí
Vernisáž: 15.01. v 17:00
Výstava platidel ze sbírek Muzea a galerie v Pro-
stějově, jejímž vydavatelem byl rod Habsburků 
vládnoucí na českém trůnu od roku 1526 do roku 
1918. → Vstupné 20 Kč.

Vstupenky zakoupíte na 
www.kzvalmez.cz
nebo v Turistickém informačním 
centru tel.: 571 684 558.
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