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Kázetko



Jedeme naživo!
Koně a prase + Horobopop
Pá � 28.05. � 19:30 � I. nádvoří KZ
→ Vstup volný.

Bazárek pro dobrou věc
So � 29.05. � 09:00–17:00 � nádvoří KZ
Výtěžek z darovaných věcí putuje v plné výši na 
podporu dvěma handicapovaným dětem z Valaš-
ska na zdravotní péči, kterou nehradí pojišťovny.
→ Změna programu vyhrazena dle aktuálních 
vládních nařízení.
→ Vstupné dobrovolné.

Večer nejen S Alenkou
So � 05.06. � 18:00 � M-klub
Vystoupení Literárně-dramatického oboru ZUŠ Al-
fréda Radoka. Divadelní inscenace žáků pod pe-
dagogickým vedením Lenky Sedláčkové.
→ Více informací www.zus-vm.cz.
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení. → Vstup zdarma.

Divadlo Zticha
Single
So � 05.06. � 20:00 � I. nádvoří KZ 
Divadelní scénická improvizace souboru Zticha.
Sociální průzkumy ukazují, že v roce 2050 bude 
většina lidí žít v domácnosti s robotím partnerem. 
Improvizované scénické čtení divadelní komedie.
Hrají: Lucie Matyšťáková, Franta Baláš, Zdravee.
Scénář a režie: Marek Baroš.
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení. → Vstup zdarma.

Den dětí
Ne � 06.06. � 10:00–15:00 � park u zám-
ku Kinských
Pohádková stezka, balonkový klaun, vláček.
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení. → Vstup zdarma.

Absolventské koncerty žáků 
ZUŠ Alfréda Radoka
Út � 08.06. � 17:00 � zahrada školy AR
Čt � 10.06. � 17:00 � zahrada školy AR
St � 16.06. � 17:00 � zahrada školy AR
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení. → Vstup zdarma.

HalaBala 
Pá � 11.06. � 18:00 � I. nádvoří KZ 
Elektronický večírek s DJ David Steiniger a další…
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení. → Vstup zdarma.

DTP
So � 12.06. � 20:00 � I. nádvoří KZ
aneb děsně tajnej projekt – koncert místní rock-
ové kapely. 
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení. → Vstup zdarma.

Od Matalíka k zítřku
Čt � 17.06. � 17:00 � velký sál
Galakoncert ke 140. výročí narození Antonína Ma-
talíka legendárního valašského muzikanta a auto-
ra známé písničky My jsme Valaši.
Účinkují: CM Polajka, CM Valašsko, CM Od Me-

zříča, CM Bača, VSPT Bača, DFS Ovečky, VFS 
Mezříčan, CM CimbArt.
→ Koncert se uskuteční dle aktuálně platných 
vládních nařízení.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč.

Juhyň Introvert Trio & hosté
Pá � 18.06. � 19:00 � I. nádvoří KZ
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení.
→ Vstup zdarma. Improliga

Valouny vs Lísky
So � 19.06. � 20:00 � I. nádvoří KZ
Ukončení improvizační divadelní sezóny 20/21 v 
souboji dvou týmů, aneb hraní venku je obrovská 
výzva jak pro herce, tak pro diváky. 
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení. → Vstup zdarma.

Jiří Pavlica, Hradišťan & Hana  
a Petr Ulrychovi, Javory Beat
Čt � 24.06. � 20:00 � Amfiteátr
Není třeba zdůrazňovat, že obě tato tělesa pat-
ří mezi stálice české hudební scény. Svými písně-
mi přinášejí radost posluchačům už více než pa-
desát let a za tu dobu s nimi spolupracovala řada 
hudebníků a zpěváků. Jiří Pavlica, který dnes sto-
jí v čele Hradišťanu, byl dokonce po nějakou dobu 
členem skupiny Javory. Ale existují další svorníky, 
především je to charakter a obsah písní, dále jejich 
melodika a inspirační zdroje a v neposlední řadě 
je to také lidský aspekt – vlídný a upřímný přístup 
k posluchačům. Možná právě proto se obě kape-
ly rozhodly zrealizovat několik společných koncertů 
se speciálním programem, ve kterém se představí 
nejen samostatně, ale také ve společné části, kde 
zazní nové písně i nová hudební aranžmá.
→ www.valasskyspalicek.cz
→ Koncert se uskuteční dle aktuálně platných 
vládních nařízení.
→ Vstupné v předprodeji 490 Kč, na místě 590 Kč.

Valašský špalíček 2021
Folk-blues-beat festival
Čt–So • 24.–26.06. • areál zámku Žerotínů
Lešek Semelka & SLS (CZ), Luboš Pospíšil & 5P 
(CZ), Martha & Tena Elefteriadu & Professor – 
Písně 60. let (CZ), Flamengo Reunion Session 
(CZ), Magda Magic Piskorczyk, Jan Akkerman 
Band (NL) a mnoho dalších.
→ www.valasskyspalicek.cz
→ Festival se uskuteční dle aktuálně platných 
vládních nařízení.
→ Třídenní vstupenky 490 Kč.

Divadlo RePublika
Boss Babiš
Čt � 01.07. � 20:00 � Amfiteátr
Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších 
knih známého současného českého novináře Jaro-
slava Kmenty. Je Andrej mafián, nebo oběť? Je Ba-
biš největším polistopadovým podvodníkem, který 
zdecimoval tuto zemi, nebo jsme všichni letadlo? 
Na tyto otázky se s nadhledem a humorem sna-
ží najít odpověď herci a herečky divadla RePublika  
v inscenaci kabaretního provedení.
Hrají: Aneta Bačíková, Jana Mudráková, Jan No-
sek Novák, Jan Julínek, Ondřej Lechnýř, Radek 
Jiříček, Jaroslav Durďák
→ V případě špatného počasí se akce uskuteční 
ve velkém sále KZ.
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení.
→ Nová divadla v M-klubu. → Vstupné 350 Kč.

Cirk La Putyka
Kabaret Dynamit
Út � 13.07. � 19:00 � park u zámku Kinských 
Kabaret Dynamit je novocirkusová kabaretní koláž 
současných a tradičních cirkusových výstupů, která 
je plná radosti z opětovného setkání umělců a di-
váků. Přijďte se nechat nabít na zbytek léta. 
→ Představení se uskuteční na louce, vhodné pro 
sezení na piknikových dekách. K dispozici budou 
i lavičky.
→ V případě špatného počasí se produkce usku-
teční v Amfiteátru.
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení.
→ Cena v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč, 
vstup zdarma pro děti do 120 cm a předplatitele 
cyklu Nová divadla v M-klubu.

Divadelní soubor Tom a Jeff
Stalo se
So � 17.07. � 20:00 � I. nádvoří KZ
Divadelní představení z dílny známého havířovské-
ho souboru.
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení. → Vstup zdarma.

Letní koncert dechovky
St � 18.08. � 17:00 � Amfiteátr
Účinkuje Dechová hudba města Valašské Meziříčí.
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení. → Vstup zdarma.

4TET verze V.
Pá � 20.08. � Amfiteátr
Gentlemani v cylindrech opět připravili originální 
podívanou. Umělecky plnohodnotný, precizní, a 
přitom osobitý projev tohoto vokálního seskupe-
ní se snoubí s již pověstnou dokonalostí a profesi-
onalitou Jiřího Korna.
4TET: Tenor: David Uličník, baritone: 1 Jiří Korn, 
baritone: 2 Jiří Škorpík, bass: Dušan Kollár.
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení.
→ 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.

Povídání o pejskovi a kočičce
So � 28.08. � 17:00 � Amfiteátr
3 klauni povídají příběh Pejska a kočičky netra-
dičním způsobem, který dětské publikum nadše-
ně přijímá. Princip divadla na divadle, zejména  
v pojetí klaunů, je vděčným způsobem zpracová-
ní pro širokou diváckou obec a umožňuje dětem 
spolu vytvářet příběh, který se před nimi odehrává. 
Všechny příběhy pejska a kočičky se hrají s loutka-
mi i bez loutek a vždy za přispění dětského diváka.
→ Akce se uskuteční dle aktuálně platných vlád-
ních nařízení. → Vstup zdarma.

Kázetko živě
Z dějin zámku Žerotínů
Po � 31.05. � 20:00 � 4/5
Po � 07.06. � 20:00 � 5/5
Pětidílný dokument, který zachycuje dějiny meziříč-
ského zámku Žerotínů od jeho počátku až po sou-



časnost. Pojďte se s námi podívat na jeho boha-
tou historii a poznejte jeho příběh tak, jak se bě-
hem staletí udál. 
→ Premiéra na YouTube kanálu Kulturního zaří-
zení. → Pořad je ke shlédnutí zdarma.

Radek Bryol
Ve skanzenu se asi bydlet nedá, ale 
ne všechno staré se musí vyházet 
Datum vysílání upřesníme na našich stránkách
Najít kompromis mezi ponecháním starého a ino-
vacemi není v žádné oblasti života lehké a v byd-
lení je to zvláště složitější. Uchování původních 
funkčních i estetických prvků z minulosti je nejen 
etické vůči historii, ale má mnohdy i svoji staletí-
mi ověřenou logiku a přirozené návaznosti. Zvláště 
v dnešní době, plné na jedné straně modernizací 
a na druhé udržitelnosti, je potřeba na tato téma-
ta myslet i u bydlení a každodenního života, dokud 
nám ještě z minulosti něco zbylo. Zveme Vás na 
návštěvu usedlosti, kde se 40 let nebydlelo a díky 
tomu se zakonzervovalo mnoho věcí z minulosti, 
které postupně objevujeme a snažíme se je využít 
k dnešnímu životu.
→ Online na YouTube a Facebooku Kulturního za-
řízení.
→ Pořad je ke shlédnutí zdarma. Účinkujícího 
a produkci pořadu však můžete podpořit koupí 
dobrovolné e-vstupenky, která bude aktivní 14 dní 
po premiéře.

Muzejní a galerijní 
centrum
Maturity 2021      Sklo/Design/Malba/Řemeslo

21.05.–16.06. � přízemí
Výstava studentů Střední uměleckoprůmyslové 
školy sklářské Valašské Meziříčí představí výtvarné 
maturitní práce ateliéru design skla, průmyslového 
designu, užité malby i uměleckého řemesla. 
→ Změna programu vyhrazena dle aktuálních 
vládních nařízení.
→ Vstupné 20 Kč. 

Fenomén Igráček
prodlouženo do 13.06. � 2. patro
Výstava dokumentuje historii výroby figurky od po-
čátku až po současnost. Pro každou zastávku pu-
tovní výstavy je vyrobena speciální postavička, kte-
rou nikde jinde neuvidíte. 
→ Změna programu vyhrazena dle aktuálních 
vládních nařízení.
→ Vstupné 30 Kč.

Jindřich Oplt
Špalíček
24.06.–22.08. � přízemí
Fotografie Jindřicha Oplta zachycují události a at-
mosféru Valašského špalíčku z minulých let. Výsta-
va představuje jakousi retrospektivu festivalu, vidě-
ného očima zkušeného fotografa a pohotového 
reportéra, který dokáže vnímat hudbu objektivem 
svého fotoaparátu a promítnout tempa, rytmy a 
melodie do zvětšenin svých fotografií. Jindřich Oplt 
je rovněž dvojnásobný vítěz polské ankety Blues 
Top v letech 2017 a 2020 v kategorii Najładniejsze 
zdjęcie w kwartalniku Twój blues. 
→ Vstupné 20 Kč.

Jaromír 99
Escape
24.06.–31.08. � 2. patro
Výstava předního českého grafika, ilustrátora a hu-
debníka Jaromíra 99 nás zavede do syrového pro-
středí českého pohraničí, které v sobě skrývá urči-
tou zvláštní poetiku, jistě blízkou i lidem na Valaš-
sku. Autor zde představí dosud nevystavované ba-
revné grafiky, které jsou přirozeným pokračováním 
jeho jinak tak charakteristického černobílého sty-
lu. Součástí výstavy bude i několik obrazů, zpra-
covaných jako „citylight“, kdy obrazový motiv bude 
umístěn na podsvícenou tabuli, což dává divákovi 
nový a zcela nevšední zážitek.
→ Změna programu vyhrazena dle aktuálních 
vládních nařízení.
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč.

Czech Nature Photo
24.06.–29.08. � 2. patro
Výstava soutěže Czech Nature Photo ukazuje pří-
rodu celého světa, tak jak ji vidí profesionální i 
amatérští fotografové, a jejím cílem je nejen před-
stavit krásy přírody okolo nás, ale také motivovat 
veřejnost k její ochraně. Od svého vzniku v roce 
2017 si soutěž získala řadu příznivců, přičemž vysta-
vená kolekce představí výběr z fotografií za uply-
nulá léta. O jejich kvalitě svědčí i to, že řada au-
torů fotí přírodu také pro mezinárodní agentury a 
vydavatele.
→ Vstupné 20 Kč.

Gamebook Zámecká fontána
13.05.–30.06.
Co se takhle vydat do Valašského Meziříčí 18. století 
a vyzkoušet si práci stavitele? Dokážete projít sple-
ticí úkolů až k úspěšnému konci a postavit na zám-
ku zdejšímu pánovi fontánu? Staňte se Alfrédem  

z Chocně a nechte se unést do světa, kde se ješ-
tě nedal materiál zajistit pouhým telefonátem, kde 
nešlo zjistit potřebné informace z internetu a kde i 
cesta do vedlejšího města mohla trvat půl dne. Ga-
mebook určený především dospělým, ale s drobnou 
pomocí jej jistě hravě zvládnou i šikovné děti.
→ Ke stažení zdarma na stránkách www.magc.cz.

Galerie Sýpka
Ester Sabik
Krehkosť bytia/Atelier živej hmoty
11.05.–13.06. � Galerie Sýpka
Mladá slovenská výtvarnice Ester Sabik pracuje pře-
vážné s analogovou fotografií, ale setkáváme se v 
její tvorbě i se site specific instalacemi, performance, 
videem či křehkými objekty.  
→ Změna programu vyhrazena dle aktuálních 
vládních nařízení.
→ Vstupné 20 Kč.

Ateliér Sochařství II  
škola Tomáše Hlaviny AVU v Praze
socha, prostorová instalace

16.06.–03.09.2021 
Vernisáž: 16.06. v 18:00
Ateliér je primárně zaměřen na práci s prostorem 
– sochu, objekt, instalaci, jsou zde však vítány i 
přesahy do jiných médií. Aktuální práce studentů 
budou k vidění na výstavě v Galerii Sýpka.
→ Změna programu vyhrazena dle aktuálních 
vládních nařízení.
→ Vstupné 20 Kč.



Vydává: Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí, p. o., Komenského 1, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 00368946 � Redakce: Ondřej Smolka, smolka@kzvalmez.cz, tel.: 739 470 291 
Grafika: Studio Najbrt, s. r. o. � Tisk: Samab Press Group, a. s., Brno. � Sazba: Trikolora s.r.o., Valašské Meziříčí � Registrační číslo MK ČR 13259. � Předprodej vstupenek: Turistické 
informační centrum, Valašské Meziříčí, tel.: 571 684 558, www.info-vm.cz. Online prodej vstupenek na stránkách www.kzvalmez.cz. � Uzávěrka programu tohoto čísla: 14.05.2021. 
Za změny po tomto datu nenese redakce zodpovědnost. � Změna programu vyhrazena. � Foto na titulní straně: Jaromír 99.

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

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

Galerie Kaple
Palo Macho
Tabula Rasa
19.05.—13.06.2021
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Architektonická spolupráca: Marcel Benčík
Palo Macho (1965) patří k nejoriginálnějším sou-
časným slovenským sklářům, a je známý přede-
vším svými novátorskými přístupy. Dlouhodobě se 
zabývá malbou na skle a ve skle; v této oblasti už 
dosáhl pozoruhodné výsledky respektující doma  
i v zahraničí. 
→ Změna programu vyhrazena dle aktuálních 
vládních nařízení.
→ Vstupné 20 Kč.

Tomáš Hlavina
16.06.–03.09.2021
Vernisáž: 16.06. v 18:00
Východiska tvorby Tomáše Hlaviny (1966) lze spojit 
s díly některých významných českých umělců, kte-
ří vstupovali na scénu v šedesátých letech 20. sto-
letí. Autorovy jednotlivé objekty jsou složeny z více 
prvků, ať už nalezených nebo koupených. Mnoh-
dy je ještě sám pečlivě opracovává a upravuje. 
Objekt tak ztrácí svou původní konkrétní podobu  
a výsledkem je nový rafinovaný artefakt. 
→ Změna programu vyhrazena dle aktuálních 
vládních nařízení.
→ Vstupné 20 Kč.

Změna programů vyhrazena. V průběhu akcí je 
potřeba dodržovat aktuálně platná vládní naří-
zení ohledně rozvolňování kulturních akcí. Tak-
též je omezena kapacita hlediště. Děkujeme za 
pochopení a podporu.

Folk blues beat festival Valašský špalíček po del-
ším čase znovu otvírá lockdownem přerušený 
předprodej vstupenek. Už loni připravený program 
se ovšem vinou nepříznivých okolností pozměnil. 
Nyní pořadatelé jednají o nové podobě zahajova-
cího koncertu – v Amfiteátru u zámku Kinských by 
se ve čtvrtek 24. června měli představit Jiří Pavlica 
se souborem Hradišťan ve společném programu s 
kapelou Javory Beat Hany a Petry Ulrychových. Na 
toto folklor-beatové jiskření si ovšem diváci budou 
muset zakoupit zvláštní vstupenku. 
Cenově výhodné třídenní vstupenky jsou opět  
v prodeji a zahrnují program, který se od čtvrteční-
ho odpoledne bude postupně odvíjet již tradičně 
v areálu zámku Žerotínů v centru Valašského Me-
ziříčí. „Letos byla pro přípravu Valašského špalíč-
ku situace ještě nepříjemnější, než v loňském roce,“ 
konstatuje dramaturg a zakladatel festivalu Karel 
Prokeš. „Řadu už dlouho dohodnutých věcí musí-
me oželet, ale rýsují se tu jiné zajímavé věci. Znovu 
jsme začali komunikovat se slovenským zpěvákem 
Peterem Lipou, který by se tu měl objevit v blue-
srockovém programu Beatles in Blue a chystáme 
i komornější projekt Lipa spieva Lasicu,“ předsta-
vuje Prokeš programové novinky. Patří k nim také 
koncert rockové legendy s pozměněným názvem 
Flamengo Reunion Session. „V nečekaném návra-
tu na tuzemská pódia se znovu potkávají instru-
mentalistické hvězdy českého rocku, kytarista Pa-
vel Fořt, který se v uplynulých padesáti letech vě-
noval rockovým projektům jen ve studiu, s hráčem 
na baskytaru Vladimírem Gumou Kulhánkem. Tu-
hle dvojici doplňují další muzikantská esa, třeba 
bubeník Jiří Zelenka, známý s dlouholetého angaž-
má v Etc… Vladimíra Mišíka,“ doplňuje tvůrce festi-
valového programu.
Program Valašského špalíčku počítá i dalšími „kla-
siky“. Měl by se zde objevit sedmdesátník Luboš 
Pospíšil s kapelou 5P, u příležitosti svých pětasedm-
desátin snad i Lešek Semelka, zpěvák, který si vy-
budoval skvělé renomé v Blue Effectu a Bohemii. 
Dalším pětasedmdesátníkem je Vladimír Merta, 
jenž přichází se svým triem z folkové scény. „Oče-
káváme také vystoupení sesterské dvojice Martha 
a Tena Elefteriadu a v několika projektech, bude-li 
to možné, snad i mezinárodních, by měl vystoupit 
houslista Jan Hrubý“, doplňuje organizátor.
„S účastí zahraničních umělců je to holt rozehraná 
partie o mnoha neznámých,“ konstatuje šéf festi-

valového programu. Zatím počítáme s maďarskou 
skupinou Ék a sólovým vystoupením jejich front-
mana Olivera Lee. Také polské kapely, třeba Jan 
Galach Band, Smooth Gentlemen i Magda Ma-
gic Piskorczyk, zatím s vystoupením na Valašském 
špalíčku počítají. Stejně tak E.C. Was Here  - Tribu-
te To Clapton, širokoúhlé sdružení hvězd polské-
ho blues v repertoáru kytarové legendy světové-
ho bluesrocku. Nově jsme oslovili také mezinárod-
ní, nebo spíš mezikontinentální formaci Milo En-
semble, kterou vede velká osobnost polské scény 
Milo Kurtis. Znalí posluchači si ho pamatují z ka-
pel Maanam, Izraela, Osjana, nebo z rockových 
Voo Voo.“
V dalších případech zatím není rozhodnuto. „Na 
stole máme korespondenci se zajímavou formací  
z Velké Británie, v níž hraje pianista Bob Hall ze 
Savoy Brown, bubeník Ric Lee z původních Teen 
Years After, John Idan z novější sestavy Yardbirds 
a zpěvačka Hillary Blythe na basu… A také očeká-
váme příjezd Američana Josepha Parsonse,“ ozna-
muje Prokeš. 
S příchodem jara vzkázal pořadatelům jeden z nej- 
významnějších rockových kytaristů kontinentál-
ní Evropy Jan Akkerman, který se v 70. letech mi-
nulého století proslavil jako sólista Nizozemské art 
rockové kapely Focus. Ani jeho krajané z kapely  
Livin‘ Blues Xperience, kterou vede původní zpě-
vák a hudebník Nicko Christiansen, či o generaci 
mladší Leif De Leeuw Band, zatím tak říkajíc neho-
dili vidle do hnoje.

Valašský špalíček potěší milovníky 
dobré muziky letos už 39. ročníkem


