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Dny města 2021
Festival volného času
Pá � 03.09. � 15:00–19:00 � Středisko vol-
ného času Domeček
Ukázky kroužků, workshopy, hudební vystoupení 
a zábava pro všechny věkové kategorie. Na akci 
se také můžete rovnou přihlásit do příslušného zá-
jmového útvaru a rezervovat si místo.
→ Vstup zdarma.

Zažít město jinak             
So � 04.09. � celodenní akce � prostor 
u Bečvy pod zámkem Žerotínů
Živé nábřeží plné inspirace, kulinářských specialit  
a zajímavého programu.
→ Vstup zdarma.

Filharmonie Bohuslava Martinů
Ne � 05.09. � 15:00 � Amfiteátr
Tradiční podzimní koncert filharmonického tělesa.
→ Za nepříznivého počasí se koncert uskuteční  
v kině Valmez.
→ Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.
→ Abonenti Koncertního předplatného 100 Kč.

Valmez foto 2021
Po � 06.09. � 18:00 � Muzejní a galerij-
ní centrum
Výstava 15. ročníku fotosoutěže, na které se před-
staví snímky z Valašského Meziříčí, pořízené ama-
téry i profesionály. Letos na téma Valmez město 
kultury se zvláštní kategorií na téma Řeka Bečva.
→ Vstup zdarma.

Veletrh sociálních služeb
St � 08.09. � 09:00–15:00 � I. nádvoří 
zámku Žerotínů
Prezentace poskytovatelů sociálních a souvisejících 
služeb působících ve Valašském Meziříčí.
→ Vstup zdarma.

Den s BESIPem  
Hurá, děti! Bezpečně do školy
Čt � 09.09. � 08:00–17:00 � I. nádvoří 
zámku Žerotínů
Aktivity pro všechny věkové kategorie a školy s bo-
hatým doprovodným programem.
→ Vstup zdarma.

Setkání na zámku
Čt � 09.09. � 17:00 � Velký sál KZ
Cimbálová muzika Polajka a její hosté.
→ Vstup zdarma.

Medový den s farmářským  
trhem
Pá � 10.09. � 09:00–17:00 � I. nádvoří 
zámku Žerotínů
Živý úl, hudební vystoupení, soutěž o nejlepší med, 
prezentace včelařství, Cimbálová muzika, odlévání 
svíček, Chorvatští umělci partnerského města
→ Vstup zdarma.

Holektiv
Vrány
Pá � 10.09. � 19:30 � Galerie Kaple 
Pohybová performance skupiny Holektiv s dopro-
vodem živé hudby v podání violoncellistky Terezie 
Kovalové.

→ Akce v rámci Festival tance, cirkusu a fyzického 
divadla – Move Valmez.
→ Vstupné 100 Kč / snížené 50 Kč.
→ Více informací na www.zus-vm.cz.

Sportuj!
So � 11.09. � 09:00–16:00 � Letní stadion 
TJ Valašské Meziříčí
Najdi si svůj sport – akce pro rodiče s dětmi. Host 
David Rozehnal. 
→ Vstup zdarma.

Valašské koštování 2021
So � 11.09. � 15:00 � park u zámku Kin-
ských
Folklorní odpoledne s ochutnávkou krajových jídel 
a nápojů. Ochutnávka pochutin typických pro Va-
lašsko, koštování slivovice, koštování a prodej vína 
a burčáku, akce pro děti, ukázka včelařství…
Vystoupí: CM Bača, CM Valašsko, DFS Ovečky,  
FS Košár, FS Šmykňa. 
→ Vstup zdarma.

Ariadna Vendelová
All My Skirts
So � 11.09. � 19:30 � sál Tanečního centra
ValMez
Vzdušná akrobacie. Příběh o životě člověka-ženy-
matky.
→ Akce v rámci Festival tance, cirkusu a fyzického 
divadla – Move Valmez.
→ Vstupné 100 Kč/snížené 50 Kč.
→ Více informací na www.zus-vm.cz.

Cena města Valašské Meziříčí
Út � 14.09. � 16:00 � Velký sál KZ
Předávání Ceny města Valašské Meziříčí a Ceny 
starosty města.
→ Vstup zdarma.

Nathan Laube (USA)
Út � 14.09. � 18:00 � kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
Zahajovací koncert mezinárodního festivalu  
varhanní hudby v podání amerického virtuose  
Nathana Laubeho. 
→ více informací na www.zus-vm.cz.

Fire Jam
Pá � 17.09. � 1900 � Prostor tržnice pod 
mostem
Setkání žonglérů z širého okolí. Magický večer plný 
ohně za doprovodu bubnů skupiny Kubuku.
→ Vstup zdarma.

Envirofest Bečva 2021
So–Ne � 18.–19.09. � park u zámku 
Kinských
Rok po havárii – koncerty, diskuse a přednášky na 
téma naše životní prostředí.
Vystoupí: Tomáš Klus, Tomáš Kočko, Kaczi, Hima-
layan Dalai Lama, Koně a Prase, Bára Zmeková, 
Fred Madison, Juhyň Introvert Trio, Radomír Novák, 
LaKraTo, Monika a Karol, Sbor hudby, Ester a další.
→ Vstupné v předprodeji 209 Kč.
→ Děti do 15 let a senioři nad 60 let mají vstup 
zdarma.

150. výročí založení Gymnázia 
Františka Palackého
Pá–So � 24.–25.09. � Gymnázium/Amfi-
teátr
Páteční Akademie GFPVM ve velkém sále Kázetka 
nabídne přehlídku mimoškolních aktivit studentů 
gymnázia doprovázenou besedou s významnými 
absolventy.
→ Vstupné dobrovolné.
Koncert hudebních skupin spojených s gymnázi-
em v Amfiteátru začíná v 16:00 a zahrají Petr Fiala, 
Docuku, Drtikol, The Dust, The Grex a další. 
→ Vstupné 150 Kč.

S-klub
Chlap na zabití
Čt � 02.09. � 19:00 � velký sál
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální 
zabiják stane obětí sebevraha.
Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Michal 
Slaný, Alžbeta Stanková, Zdeněk Rohlíček, Pa-
vel Dvořák
→ Představení pro abonenty Divadelního před-
platného 2019/2020 a držitele vstupenek na toto 
představení z roku 2020. 
→ Vstupné 340 Kč.

Dva nahatý chlapi
Út � 07.09. � 19:00 � velký sál
Bláznivá komedie kontroverzního francouzského 
autora, která́ v současné době slaví v Paříži velké 
úspěchy. Hrají: Martin Zounar, Martina Rando-
vá, Martin Kraus, Daniela Šinkorová
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

Třetí prst na levé ruce
Čt � 16.09. � 19:00 � velký sál
Hra o blízkosti, bezpodmínečné lásce, tanci a na-
ději na odpuštění. Hrají: Iva Pazderková, Marti-
na Randová.
→ Divadelní předplatné 2020/2022.



→ Abonentky na Divadelní předplatné 2020/2021 
zůstávají v platnosti pro tuto sezónu 2021/2022.
→ Vstupné 300 Kč.

Připravujeme:

O princezně, která ráčkovala
So � 09.10. � 16:00 � velký sál
Pohádka na motivy známé televizní předlohy o 
princezně, která si zakládala na své urozenosti, 
je plná humoru i melodických a vtipných písniček 
Zdeňka Rytíře.
→ Divadlo Agáta.
→ Předplatné Sedmikráska 2021/2022.
→ Abonentky na Předplatné Sedmikráska 
2020/2021 zůstávají v platnosti pro tuto sezónu 
2021/2022.
→ Vstupné 130 Kč.

Kaktusový květ
St � 13.10. � 19:00 � velký sál
Kolotoč bláznivých situací.
Obsazení: Lukáš Vaculík, Olga Želenská/Mahu-
lena Bočanová, Adéla Gondíková/Kristýna Ko-
ciánová, Filip Tomsa/Václav Jiráček, Ivana An-
drlová/Pavla Vojáčková, Juraj Bernáth/Mar-
tin Sobotka, Pavel Nečas/Roman Štolpa, Rad-
ka Pavlovčinová / Lucie Svobodová
→ Drama Production.
→ Vstupné 520 Kč.

Beethovenovi žáci
Čt � 14.10. � 19:00 � velký sál
Jan Ostrý – flétna
Silvie Ježková – klavír
→ Koncertní předplatné 2021/2022.
→ Abonentky na Koncertní předplatné 2020/2021 
zůstávají v platnosti pro tuto sezónu 2021/2022. 
→ Vstupné 150 Kč.

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

Nico Chona & The Freshtones (FR)
Po � 13.09. � 19:30
Výborná francouzská bluesrocková kapela. Čtyři 
muzikanti z Lyonu nabídnou autentický blues, rock 
a folk inspirovaný koncem 60. a počátkem 70. let 
minulého století.
→ Jarní jazz & bluesové dny – Splácení dluhu.
→ Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč.

Aimée Allen Quartet (USA/CZ/D) 
Ne � 19.09. � 19:30
Aimée Allen (USA) - zpěv, Walter Fischbacher 
(USA) - klávesy, Petr Dvorský (CZ) - kontrabas, Ulf 
Stricker (D) - bicí 
→ Jarní jazz & bluesové dny – Splácení dluhu.
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Karel Plíhal & Petr Fiala (kytara)
Út � 28.09. � 19:30 � velký sál
→ Outro II — Jarní jazz & bluesové dny – Splá-
cení dluhu
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč.

Matt Long Trio (UK/CZ)
St � 29.09. � 19:30
→ Outro III — Jarní jazz & bluesové dny – Splá-
cení dluhu
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Připravujeme:

Burza LP & CD
So � 02.10. � 11:00–16:00 � Divadelní kavárna
Máte rádi zvuk vinylových desek, nebo prostě hud-
bu z poctivých nosičů? Je tady pro vás Burza LP, 
SP…, zkrátka vinylových desek…, a taky CD.
→ Vstupné 30 Kč.

Steve Clarke Trio (USA/DE)
Ne � 03.10. � 19:30
Steve Clarke – baskytara, Walter Fischbacher – 
klávesy, Vajco Deczi nebo Ulf Stricker (DEU) nebo 
Richard Muenchhoff (DEU) – bicí
Jazzový rezident z Bridgeportu (Connecticut, USA), 
excelentní basák hraje na jistotu a vrací se do Ev-
ropy s bývalými kolegy z kapely Cellula N.Y. Steve 
Clarke hlásí, že turné v roce 2021 bude jeho po-
slední cestou do Evropy.
→ Intro I – Podzimní jazz & bluesové dny 2021
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Podzimní jazz & bluesové dny 2021
20.10.–21.11. � vždy v 19:30
Three For Silver (USA), Bee Bakare Trio (UK/
NER/SK/CZ), Silvia Josifoska Blues Laborato-
ry (SK), Todde Sharpville Trio (UK), Steve „Big 
Man“ Clayton Duo (UK/CZ), Elisabeth Lohninger 
& Travon Anderson (USA) & Walter Fischbacher 
Trio (USA/DEU/CZ), Mudhouse Gang (USA)
→ 7 koncertů za 700 Kč při zakoupení permanent-
ky na celý cyklus.

M-klub
HalaBala
Pá � 03.09. � 18:00 � I. nádvoří
Ukončení Halabala sezóny. 
→ Vstup zdarma.

Zažít Valmez jinak 2021 
So � 04.09. � nábřeží Bečvy a M-klub
Přijďte zažít Valmez zase trochu jinak. Tentokrát  
z břehu Bečvy pod zámkem Žerotínů. Těšit se může-
te zase na místní výrobce, hudebníky, dobrochutě-
dělače a další zajímavosti jako třeba nahlédnutí do 
magických hlubin odkryté studny v M-klubu.
→ Vstup zdarma.

Grogy
Pá � 10.09. 20:00 � I. nádvoří
Vystoupení známé rockové kapely.
→ Vstup zdarma.

Back to Rebellion tour
Innersphere (melodic-death/Plzeň)
Purnama (death-black/Turnov)
Black Adder (hardcore-metal/Valmez)
Pá � 17.09. � 20:00
→ Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 170 Kč.

Divadlo Schod
Stroj času
St � 29.09. � 19:00
Jediné skutečně valašské divadlo opět v akci.
→ Přední stoly 110 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Divadlo Waxving
Rok prasete
Čt � 30.09. � 19:00
Originální loutkové představení divadelní společ-
nosti Waxwing Theatre o zlodějích, pažravcích, 
šarlatánech a o tom, co se stane, když je přiroze-
ný řád věcí vyměněn za levnou potulnou atrakci.
→ Pro dospělé a děti 12+.
→ Doba trvání: 60 minut.
→ Pokračování loňské sezóny Nových divadel  
v M-klubu.
→ Vstupné 150 Kč.

Připravujeme:

Dopisy Olze
Pá � 01.10. � 19:00 � velký sál
Projekt věnován 85. výročí narození českého dra-
matika, esejisty, disidenta, kritika komunistického 
režimu a zejména posledního prezidenta Česko-
slovenska a 1. prezidenta České republiky – Vác-
lava Havla. V rámci tohoto jedinečného progra-
mu zazní hudba světových i českých autorů, která 
bude prokládána čtenou korespondencí Václava 
Havla v podání české herečky Valérie Zawadské. 
Účinkují: Eva Garajová (mezzosoprán), Zbyňka 
Šolcová (harfa), Valérie Zawadská (mluvené slovo)
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Ubytování
Ubytovací služby při Kulturním zařízení nabízejí příjemně strávený čas ve Valašském Meziříčí pro firemní i soukromé účely.

Program:
A. Dvořák (Biblické písně, Cigánské melodie, V ná-
rodním tónu)
L. Janáček (Moravská lidová poezie)
B. Smetana (Večerní písně, transkripce českých 
skladeb pro harfu)
M. Müller – Missa Brevis
V programu jsou obsaženy také skladby, které za-
zněly 9.11.2020 v rámci online koncertu projektu Evy 
Garajové & Miroslava Sekery, který nese název  
Lidová poezie v písních.
→ Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 220 Kč.

Mydy (electronica-pop/Praha)
Pá � 01.10. � 21:00
→ Vstupné bude upřesněno, sledujte naše stránky.

Improliga
So � 02.10. � 19:00 � M-klub
Zahájení divadelní improvizační sezóny.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Poetica (pop/Praha)
So � 02.10. � 20:00 � Velký sál
→ Vstupné bude upřesněno, sledujte naše stránky.

Muzejní a galerijní 
centrum
Valmez Foto 2021 
07.–26.09. � 2. patro
Vernisáž: 06.09. v 18:00
Výstava 15. ročníku fotosoutěže na téma Valmez 
město kultury se zvláštní kategorií na téma Řeka 
Bečva.
→ Vstupné 20 Kč.

Gymnázium a jeho město
09.09.–31.10. � přízemí
Vernisáž: 08.09. v 18:00

Výstava ke sto padesáti letům existence školy jako 
významné součásti historie Valašského Meziříčí. 
→ Vstupné 20 Kč.

Stálá expozice – Zámecké patro
Navštivte zámek Žerotínů jako za dávných časů! 
Prohlídka vás zavede do zámeckých pokojů, sezná-
míte se s počátky našeho města a s příběhem moc-
ných Žerotínů. Součástí je i prohlídka nově zrekon-
struované barokní kaple s nádhernou výmalbou.
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč.

Lektorské programy MaGC  
nabídka pro školy i veřejnost
Počátky města z pohledu archeologa – komen-
tovaná prohlídka města, která účastníkům přiblíží 
vznik Valašského Meziříčí a ukáže, jak archeologo-
vé zkoumají naši minulost. 
Středověk a počátky města – lektorský program 
pro 2. st. ZŠ a SŠ přiblíží účastníkům dobu středo-
věku a zakládání nových sídel ve zdejším kraji.
Maxíkovy trampoty – herní program pro MŠ a 1. 
st. ZŠ zavede účastníky do zámeckých pokojů, kde 
poznají radosti a strasti zámeckého pána Maxmi-
liána Františka ze Žerotína.
→ Více informací najdete na magc.kzvalmez.cz

Galerie Kaple
Tadeáš Kotrba
22.09.–14.11.
Vernisáž: 22.09. v 18:00
Tadeáš Kotrba, syn slavného sochaře Mária Kotr-
by, který pochází z Rožnova pod Radhoštěm a pů-
sobí v Praze., vystudoval Střední uměleckoprůmys-
lovou školu v Uherském Hradišti a poté absolvoval 

Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Gra-
fika I, J. Lindovský; ateliér hostujícího pedagoga J. 
Merty; ateliér Malba III, M. Rittstein. V roce 2011 
uskutečnil stáž na Central Saint Martins College 
of Art and Design v Londýně, byl finalistou Ceny 
Rudolfa Schlattauera v roce 2016, aktivně vystavu-
je figurální krajinné obrazy s motivem cesty, bari-
ér či objevování nových prostor. Jeho promyšlená 
posloupnost obrazů v obrazech, inteligentní způ-
sob zacházení s obrazem-objektem jako narativní 
formou, souběžné prolínání malířského a grafické-
ho výrazu, navzájem se překrývající vrstvy minulé-
ho a budoucího, civilního i nadpozemského pou-
tají naši pozornost v syntetické intenzitě. Vnímáme 
rovinu osobní, rozpoznáváme čitelný příběh, hned 
ale vstupujeme do abstraktní krajiny, prostoru ima-
ginativního.
→ Vstupné 20 Kč.

Galerie Sýpka
Jana Hojstričová
15.09.–26.11.
Vernisáž: 15.09. v 18:00
Jana Hojstričová se narodila v roce 1972 na Myjavě 
(Slovensko). Vystudovala Vysokou školu výtvarných 
umění v Bratislavě. Ve své tvorbě se systematicky 
vrací k problematice těla a postavení ženy, součas-
né rodiny a společnosti a aktuálně také problema-
tice muzejní kultury. Propojuje témata v kontextu 
s promyšlenou instalací. Vytváří fotografická alba, 
které jsou kronikou naších pamětí a vytvářejí jistou 
představu o světě, ve kterém jsme a žijeme a soci-
álních postaveních v konzumní společnosti. 
Kromě volné fotografické tvorby se specializuje i 
na fotografování architektury, skla a keramiky.  Od 
roku 2010 spolupracuje s Palom Machom na spo-
lečných projektech s autorským fotografickým ob-
razem na sklo, ovšem v Galerii Sýpka se předsta-
ví se svým novým projektem, který vznikl ve spo-
lupráci a s autorem architektonického řešení vý-
stavy, prorektorem a vedoucím Ateliéru Prostor na 
Katedře vizuální komunikace, Marcelem Benčíkem.
→ Vstupné 20 Kč.

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

Změna programu vyhrazena. V průběhu akcí je 
potřeba dodržovat aktuálně platná vládní na-
řízení ohledně rozvolňování kulturních akcí. Ak-
tuální podmínky naleznete zde: covid.gov.cz. 
Děkujeme za pochopení a podporu.


