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Kázetko



Kulturní léto
→ Změna programu Kulturního léta je vyhrazena. 
Sledujte naše stránky a možná objevíte další akce, 
které v době uzávěrky Kázetka plánujeme…

Divadlo Republika
Boss Babiš
Čt � 01.07. � 20:00 � Amfiteátr   
Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších 
knih známého současného českého novináře Jiří-
ho Kmenty.
→ Nová divadla v M-klubu – abonenti mají vstup 
zdarma.
→ Vstupné 350 Kč.

HalaBala vol. 2/21
(house/tech-house/D’n’B/electronica)

Pá � 02.07. � 18:00 � I. nádvoří
→ Vstup zdarma.

Burza LP a CD
So � 03.07. � 11:00–16.00 � Divadelní ka-
várna
→ Vstupné na místě 30 Kč.

4DOGS (rave-rock/Valmez)
So � 03.07. � 20:00 � I. nádvoří  
→ Vstup zdarma.

Harlej
Koncert stálice české hard-rockové 
scény.
So � 03.07. � 19:30 � Amfiteátr   
→ https://www.ticketlive.cz/cs/event/harlej-va-
lasske-mezirici-03-07-2021
→ Vstupné 390 Kč, 450 Kč, 550 Kč.

Zbyněk Terner Band
Čt � 08.07. � 18:00 � Amfiteátr
Výjimečné setkání muzikantů, kteří spolu nehrají 
každý den. Zbyněk Terner – kytara, zpěv, Jiří Za-
bystrzan – klávesy, Zbygniew Kaleta – saxofon, 
Dan Olejník – bicí.
→ Vstup zdarma.

Kinder Fest Open Air pro děti
Pá � 09.07. � 16:00–19:00 � Amfiteátr
Fíha Tralala + DJ Žabka a další…
→ Vstupné 300 Kč, 390 Kč, 490 Kč.

Jazzhec & Vocal
Pá � 09.07. � 20:00 � I. nádvoří
Repertoár jazzových standardů se rozrostl o mo-
dernější kousky, včetně jazzově zpracovaných písní 
Michaele Jacksona, Stinga, či Stevieho Wondera. 
→ Vstup zdarma.

Cirkus Láskohrad
So � 10.07. � 20:00 � I. nádvoří  
Cirkus Láskohrad se pohybuje na hranici reggae, 
punku a alternativní tvorby.
→ Vstup zdarma.

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.

SIMA
Pá � 16.07. � 20:00 � Amfiteátr
Hvězda slovenské populární scény. Areál otevřen 
od 17:00.
→ Vstupné 290 Kč, 390 Kč, 500 Kč.

Lucie Redlová & Garde
Pá � 16.07. � 20:00 � I. nádvoří 
→ Vstup zdarma.

Divadelní soubor Tom a Jeff
Stalo se
So � 17.07. � 20:00 � I. nádvoří KZ
Divadelní představení z dílny známého havířovské-
ho souboru.
→ Vstup zdarma.

František Nedvěd ml. s kapelou
Country do pohody
Čt � 22.07. � 18:00 � Amfiteátr
Syn stejnojmenného otce, připravil se svou kape-
lou pro folk-country fanoušky koncert z nejznáměj-
ších písniček bratrů Nedvědů – Honzy a Františ-
ka a také ze svých autorských písní. Např: Obrá-
zek oblázek • Růže z papíru • Tajná přání • Bible • 
Country dáma • Kalifornia blues • Kocábka a další.
→ Vstup zdarma.

Jarek Nohavica & hosté
Robet Kuśmierski, Pavel Plánka
Pá � 23.07. � 20:00 � park u zámku Žero-
tínů
Sólový recitál jednoho z našich nejznámějších pís-
ničkářů s kytarou a heligonkou sestavený nejen ze 
známých písní, ale i z aktuálních novinek z nového 
autorského alba Máma mi dala na krk klíč.
→ Vstupné v předprodeji 550 Kč, na místě 600 Kč.

The Dust (alternative-rock/Valmez)
February (alternative-rock/Ostravans)

So � 24.07. � 20:00 � I. nádvoří
Křest nové desky kapely The Dust.
→ Vstup zdarma.

Pablo‘s   
So � 31.07. � 20:00 � I. nádvoří 
Pablo’s se vrací představit své debutové album 
Akvárium, a to s celou svojí crew složenou z kvalit-
ních muzikantů. → Vstup zdarma.

LENNY
So � 31.07. � 20:00 � Amfiteátr
Česká zpěvačka, písničkářka, hudební skladatelka, 
textařka, klavíristka a dcera Lenky Filipové.
→ Vstupné 390 Kč.

Simone Reifegerste Trio (D/CZ)
St � 04.08. � 19:30 � Malá scéna za opo-
nou / I. nádvoří
Simone Reifegerste (D) - zpěv, kytara, Joe Kučera 
(D/CZ) – saxofony, Vladimír Strnad (CZ) - piano
→ Jarní jazz & bluesové dny – Splácení dluhu.
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Den mikroregionu – workshop 
Čt � 05.08. � 09:00–16:00 � I. a II. nádvoří
→ Vstup zdarma.

Libor Podmol – Cesta je cíl
Pá � 06.08. � Kino Valmez
Unikátní a jedinečná Dakarská besední show ve-
dená Liborem Podmolem a jeho hosty, kterou do-
plňuje hodinové promítání dokumentárního filmu 
Cesta je cíl.
→ Vstupenky na https://www.podmolbrothers.
com/valasske-mezirici
→ Vstup zdarma.

Kubuku (djembe show)
Gorilpop (rock-pop)
Pá � 06.08. � 20:00 � I. nádvoří
→ Vstup zdarma.

Nevermore & Kosmonaut 
(folk-rock/Brno)
St � 11.08. � 20:00 � I. nádvoří
Brněnská skupina Nevermore & Kosmonaut je for-
mace, které vznikla kolem písničkáře a autora Mi-
chala Šimíčka, který vystupuje pod svým interne-
tovým nickem Kosmonaut. Kapelu tvoří kytarista 
Pavel Karas, basista Vít Sklenář, bubeník Vladimír 
Třebický a jako hostující bubeník Radim Grünwald. 
Texty jsou v češtině a veškerá muzika je autorská.
→ Vstup zdarma.

Divadlo Meteora Vsetín
Tučňáci na arše
Čt � 12.08. � 19:00 � Amfiteátr
Tři tučňáci jsou kamarádi, ale trochu se perou a 
začínají se už v jednotvárné krajině věčného ledu 
nudit. Když tu se objeví holubice se spěšných vzka-



zem od Noa, ať rychle spěchají na archu, proto-
že se blíží potopa a s ní konec světa. Jenže na ar-
chu smí od každého druhu zvířat pouze pár a tuč-
ňáci jsou tři...
→ Vstup zdarma.

Jan Hlucháň & hosté
Pá � 13.08. � 19:30 � I. nádvoří
Setkání místních písničkářů.
→ Vstup zdarma.

Písničky Divadla Schod
So � 14.08. � 20:00 � I. nádvoří
→ Vstup zdarma.

Česko-Rómský hudební festival
So � 14.08. � 11:00 � Amfiteátr
→ Více informací naleznete na našich stránkách.

Hvězdné hudební odpoledne  
Kája a Bambuláček + Lollipopz  
+ Ben&Mateo 
Ne � 15.08. � 15:00 � Amfiteátr
Program: 15:00 Kája a Bambuláček, 16:15 Lollipo-
pz, 17:30 Ben&Mateo   Autogramiáda a fotogra-
miáda v přestávkách, nadále budou pokračovat 
po skončení.
→ Vstupné v předprodeji 450 Kč, na místě 550 Kč.

Letní koncert Dechové hudby 
města Valašské Meziříčí
St � 18.08. � 17:00 � Amfiteátr
→ Vstup zdarma.

Straight Bananas (funk-rock/Jihlava)
Pá � 20.08. � 20:00 � I. nádvoří
→ Vstup zdarma.

4TET verze V.
Pá � 20.08. � Amfiteátr
Tenor: David Uličník, baritone: 1 Jiří Korn, baritone: 
2 Jiří Škorpík, bass: Dušan Kollár.
→ Vstupné v předprodeji 490 Kč, na místě 590 Kč.

Výstava patchworkových  
přikrývek
Pá � 16.08. � 12:00–17:00 � I. nádvoří
So � 17.08. � 09:00–16:00 � I. nádvoří
→ Více informací na www.patchwork-morava.cz. 
→ Vstupné dobrovolné. 

Ve svitu hvězd
So � 21.08. � 20:00 � I. nádvoří
Divadelní představení.
→ Vstup zdarma.

Max & Veronica (IT)
Po � 23.08. � 19:30 � Malá scéna za opo-
nou / I. nádvoří

Mistrovská interpretace old time music, blues, rag-
time, early jazz, folk blues, roots music...
→ Jarní jazz & bluesové dny – Splácení dluhu.
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Partička
Čt � 26.08.2021 � 20:00 � Amfiteátr
Skvělá improvizační show tak jak ji všichni známe.
→ Vstupné v předprodeji 550 Kč.

Punk Rock Session
Pá � 27.08. � 19:00 � I. nádvoří
→ Vstup zdarma.

Patt Berry & hosté 
(acoustic-alternative)
So � 28.08. � 20:00 � I. nádvoří
→ Vstup zdarma.

Tom Smith Quartet (UK/RU/CZ)
Ne � 29.08. � 19:30 � Malá scéna/I. nádvoří
Tom Smith – saxofony, Daniel Bulatkin – pia-
no, Max Makagonov – kontrabas, Petr Nohavi-
ca – bicí nástroje
→ Jarní jazz & bluesové dny – Splácení dluhu.
→ Vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 180 Kč.

Divadlo SemTamFór
Povídání o pejskovi a kočičce
So � 28.08. � 17:00 � Amfiteátr
Tři 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.
→ Vstup zdarma.

Cheap Tobacco feat. Natalia 
Kwiatkowska (PL)
Ne � 05.09. � 19:30 � Malá scéna za oponou

Natalia Kwiatkowska – zpěv; Robert „Kapa“ 
Kapkowski – kytara; Michał Bigulak – basa; 
Bartek Kołodziejski – bicí
→ Jarní jazz & bluesové dny – Splácení dluhu.
→ Vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 180 Kč.

Malá scéna  
za oponou
Jarní jazz & bluesové dny – 
Splácení dluhu
04.08.–19.09. � I. nádvoří/Malá scéna za 
oponou
Simone Reifegerste Trio (D/CZ), Max & Veronica (IT), 
Tom Smith Quartet (UK/RU/CZ), Cheap Tobacco 
feat. Natalia Kwiatkowska (PL), Nico Chona & The 
Freshtones (FR), Aimée Allen Quartet (USA/CZ/D)
→ 6 koncertů za 600 Kč při zakoupení perma-
nentky na celý cyklus.

Muzejní a galerijní 
centrum
Jindřich Oplt
Retrojízda Valašského špalíčku
24.06.–22.08. � přízemí
Fotografie zachycujíci události a atmosféru Valaš-
ského špalíčku z minulých let. 
→ Vstupné 20 Kč.

Jaromír 99
Escape
24.06.–29.08. � přízemí
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. → 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. 
→ Vstupné 20 Kč.

Jaromír 99 – setkání a autorem
So � 21.08. � 18:00 � přízemí 
Komentovaná prohlídka výstavy a setkání s auto-
rem s překvapením.
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč.
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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.

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.

Mysteriózní Sci-fi rok! 
Letní scéna na zámeckém nádvoří
Letošní letní promítání na zámeckém nádvoří před-
staví snímky z kategorií československé sci-fi a 
mysteriózní komedie. V současné době snad ne-
lze nalézt adekvátnější téma než zrovna sci-fi, s 
ohledem na situaci, ve které se již více než rok oci-
táme. Možná budete překvapeni, co vše se v naší 
zemi pod mysteriózním a sci-fi filmem nachází. Ale 
nebojte, letošní cyklus začneme zlehka komedií a 
ukončíme to pro odlehčení parodií.

05.07. � 21:00 � Konec starých časů (1989, Jiří 

Menzel, 93 min.)

12.07. � 21:00 � Kdo chce zabít Jessii? (1966, Vác-
lav Vorlíček, 81 min.)

19.07. � 21:00 � Adéla ještě nevečeřela (1977, Ol-
dřich Lipský, 105 min.)

26.07. � 21:00 � Zítra vstanu a opařím se čajem 
(1977, Jindřich Polák, 93 min.) 

02.08. � 20:30 � Zabil jsem Einsteina, pánové… 
(1969, Oldřich Lipský, 95 min.)

09.08. � 20:30 � „Pane, vy jste vdova!“ (1970, 
Václav Vorlíček, 97 min.)

16.08. � 20:30 � Morgiana (1972, Juraj Herz, 99 min.)

23.08. � 20:30 � Tajemství Ocelového města 
(1978, Ludvík Ráža, 85 min.)

30.08. � 20:30 � Fantom Morrisvillu (1966, Boři-
voj Zeman, 89 min.)
→ V případě nepříznivého počasí se promítání ruší. 
→ Vstup zdarma.

Galerie Sýpka
Drlaňa                    socha, prostorová instalace  

Ateliér Sochařství II AVU
16.06.–03.09.2021 
Výstava v Galerii Sýpka vznikala jako spontánní a 
bezprostřední reakce na prostory galerie. 
Studenty zaujala rustikální atmosféra vyznačující 
se výrazným užitím dřeva ve výstavních interiérech. 
Ti se v průběhu práce zajímali o region Valašska, 
pohádky, folklór, písně, nářečí a také o lokální his-

torii zámku. Název výstavy Drlaňa byl vybrán jako 
jakési intuitivní vyjádření těchto kontextů. 
→ Vstupné 20 Kč.

Galerie Kaple
Tomáš Hlavina
Elementární konstelace
16.06.–03.09.2021
Výchozím bodem autorových úvah o výstavě byla 
specifická architektonická dispozice Galerie Kap-
le, kde tribuna (kruchta, chór) umožňuje z vyvýše-
ného místa přehlédnout celek výstavního prostoru. 
Výstavní plocha se nám z této perspektivy může je-
vit jako elementární plán stolní hry členěný pravi-
delnou čtvercovou sítí dlažby. Konstelace jsou zde 
tvořeny variabilními seskupeními objektů a vyme-
zeními rámů či hlavolamů ze zápalek. 
Skleněná pole zábradlí tribuny evokují obrazové 
sekvence políček filmového pásu a jsou dalším po-
užitelným nástrojem přeformátování či přeskupo-
vání jednotlivých obrazů.
→ Vstupné 20 Kč.

Meziříčská  
muzejní noc
Pá � 30.07. � 19:00–24:00 
Meziříčská muzejní noc bude veliká! Jako obvykle 
se můžete těšit na kulturní instituce ve světle, jak je 
neznáte a nebude chybět také bohatý doprovodný 
program, který se bude odehrávat na nádvoří zámku 
Žerotínů. Noční expres ušetří bolavé nohy a za na-
sbírané razítka z navštívených institucí, Vám v Turis-
tickém informační centru nadělíme malou pozornost. 

K Meziříčské muzejní noci 2021 se zapojili:
Kostel Nejsvětější Trojice – Muzeum regionu Valaš-
sko, p. o., Evangelický kostel, Kino Valmez, Morav-
ská gobelínová manufaktura, Galerie Sýpka, Ga-
lerie Kaple, Vrtule – Svět her a poznání, T. J. So-
kol VM, Hvězdárna VM, M-klub, Muzejní a galerijní 
centrum, Městská knihovna VM, Muzeum řeznictví 
Muzeum valašských strašidel – SVČ Domeček, 
Prostor – dům pro milovníky umění, Galerie Krás-
no, ZUŠ B-Art, Gymnázium F. Palackého VM, Café 
Tucan, Ráj sýrů, Hospůdka Přístav, Bistro Krmítko

→ Podrobný program Meziříčské muzejní najdete 
na http://mmn.kzvalmez.cz
→ Vstup zdarma.

Za krásami 
Valašského Meziříčí
Série letních komentovaných prohlídek pořádá-
na Turistickým informačním centrem. Prohlídky se v 
daný den uskuteční vždy ve 14:00 a v 18:00. Vstu-
penky lze rezervovat také online. Kapacita omezena.
07.07.  �  Moderní architektura náměstí 
  Mgr. Martina Koukalová, PhD.
14.07.  �  Městská divočina – Mgr. Jan Husák
21.07.  �  Kam padaly bomby (duben 1944) 
  Mgr. Samuel Španihel, PhD.
28.07.  �  Město v renesanci – Mgr. Petr Zajíc
04.08. �  Počátky města očima archeologa 
  Mgr. Jan Anlauf
11.08.  �  Lesk a bída barokního Meziříčí 
  Bc. Pavel Lasztovicza
18.08. � Po stopách zločinu 
  Mgr. Jan Matyáš, PhD.
25.08.  �  Meziříčské vily 
  Mgr. Kamila Valoušková

Předplatné
V rámci sezóny 2020/2021 se nepodařilo uskuteč-
nit ani jedno z připravovaných a vám nabízených 
inscenací Divadelního předplatného a jednu po-
hádku z Předplatného Sedmikráska. O své peníze 
vložené do koupi abonentek nepřijdete. Abonent-
ky zakoupené na toto období vám přecházejí do 
divadelní sezóny 2021/2022, kde, doufejme, bude-
me moci uskutečnit veškerá naplánovaná předsta-
vení. Ty je možno odehrát pouze v případě zpří-
stupnění celé kapacity sálu, což snad na podzim 
již bude možné. Program Koncertního předplat-
ného se taktéž přesouvá do nové sezóny, kdy by-
chom chtěli zachovat data i pořadí jednotlivých 
koncertů a již nyní jejich výčet naleznete na strán-
kách www.kzvalmez.cz.


