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Uvnitř Kázetka naleznete podrobný program XIII. ročníku Mezinárodního festivalu 

cimbálu. Více informací a aktuality s příprav a konání sledujte na FB: cimbalfestrevue 

a www.cimbalfest.eu.



Mezinárodní 
festival cimbálu

XIII. Mezinárodní festival cimbálu
St–Ne � 22.–26.05 � celé KZ
→ Vstupné na každý večerní program 100 Kč.
→ Celofestivalová vstupenka na všechny programy 
300 Kč.
→ Možno zakoupit v předprodeji KZ a na místě.
→ Žáci a učitelé ZUŠ A. Radoka a ZUŠ B-Art mají 
vstup volný.

Kouzlo světových cimbálových 
rozličností 
St � 22.05. � 19:00 � velký sál
Zahajovací koncert. Účinkují hosté z Japonska, 
Turecka, Moldávie, Běloruska, Islandu, Rakouska, 
Slovenska, Maďarska a ČR.
→ Vstupné 100 Kč.

Interpretační soutěž ve hře  
na cimbál a cimbálová dua
Čt–So � 23.–25.05. � 09:00–18:00 � M-klub
 (4 kategorie, 3 kola)   
→ Vstup volný.

Na živú notečku – Cimbál  
v lidové hudbě
Čt � 23.05. � 18:45 � velký sál 
Přímý přenos Českého rozhlasu Brno a Zlín, be-
nefice.
→ Vstupné dobrovolné.

Jenolisztes and His Band  
(Maďarsko/jazz, world music) 
Čt � 23.05. � 20:00 � velký sál 
Koncert předního maďarského cimbalisty společ-
ně se saxofonistou, kontrabasistou a perkusionis-
tou ve víru jazzu a world music. 
→ Vstupné 100 Kč.

Odpoledne s Českým rozhla-
sem Zlín a Charitou Valašské 
Meziříčí – benefice
Pá � 24.05. � 13:00–16:00 � náměstí 
 „Open stage“ pro všechny cimbalisty, dětské cim-
bálové muziky, výuka hry na cimbál pro veřejnost.

Rozhovory 
Situační koncert s cimbálem 
Pá � 24.05. � 19:00 � velký sál 
Premiérový festivalový projekt.
Daniel Skála (cimbál, hudebníkompozice), Tomáš 
Volkmer (slovo, scénář, scéna), sólisté pěveckého 
sboru Canticum Ostrava v čele s Jurijem Galaten-
kem, dětský pěvecký sbor pod vedením Lenky Ži-
vocké a další. → Vstupné 100 Kč. 

Cimbálová jam session
Pá � 24.05. � 19:00 � Schlattauerova 
kavárna 
Hraje, kdo chce, má-li na co…
→ Vstupné dobrovolné.

Skladatelské sympozium 
So � 25.05. � 13:00 � Malá scéna za oponou
Program soudobé skladatelské tvorby.
→ Vstup volný.

Japonské divadlo Kjógen (Brno)

So � 25.05. � 16:00 � M-klub
Hudební doprovod Akiko Wada (Japonsko) koto.
→ Vstupné dobrovolné.

Galakoncert vítězů interpretač-
ní soutěže
So � 25.05. � 19:00 � velký sál
→ Vstupné 100 Kč.

Matiné s Django Jeta  
Ne � 26.05. � 11:00 � Evangelický kostel
Francouzský gypsy swing i staré české hity.
→ Vstupné dobrovolné.

S-klub
sklub.kzvalmez.cz
tel.: 571 684 557 (554)

Jarní koncert MPS Beseda
Út � 07.05. � 18:00 � Galerie Kaple
Host: vystoupí ženský sbor při Klubu seniorů.
→ Vstupné 50 Kč. 

Komorní žestě – 40. let
Pá � 10.05. � 18:00 � velký sál
Slavností koncert k 40. výročí založení dechového 
kvintetu. Komorní hudba 16.–19. století 
Host: Smyčcový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka pod 
vedením Heleny Hrachové
→ Vstupné dobrovolné.

Mateřská.com
Den matek a mateřství
Ne � 12.05. � 16:00 � velký sál KZ
Projekt zpěvaček Lenky Jankovské a Báry Vaculí-
kové. Jak již název napovídá, shrnuje jejich pocity 
a zkušenosti v rolích matek, které se snaží sklou-
bit své hudební ambice s mateřskou „dovolenou“.  
S humorem a ironií rapují a zpívají o mateřství bez 
růžových brýlí. Celý projekt odstartovala před pěti 
lety hymna Laktační psychóza, která reagovala 
na jejich účast v soutěži Hlas Československa. Klip  
k písni se díky své syrovosti stal virálním videem  
a internetová komunita se na album složila veřej-
nou sbírkou. Tento způsob financování byl v České 
republice použit poprvé.
→ Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 Kč.

Žijeme v (NE)bezpečné době?
Po � 13.05. � 16:30 � Velký sál KZ
Beseda o vývoji bezpečnostního prostředí v ČR, 
Evropě a světě vůbec s generálem Armády České 
republiky Petrem Pavlem. Ve spolupráci s ČKA.
→ Vstupné dobrovolné.

Affetto
Čt � 16.05. � 19:30 � kostel Nanebevzetí 
Panny Marie
Vokálně experimentální soubor.
→ Koncertní předplatné.
→ Doprodej vstupenek, vstupné 150 Kč.

Mistrovství Moravy a Slezska 
dorostu a juniorů Valašské 
Meziříčí 
So � 18.05. � 09:00 � velký sál
Kulturistika, klasická kulturistika, physique, bodyfit-
ness, bikiny fitness. → Vstupné 300 Kč.

Ani za milion
Divadlo V Rytířské Praha  
Ne � 19.05. � 19:00 � velký sál
Atraktivní a netradiční prostředí přímořského majáku, 
brilantní dialogy, strhující tempo, inteligentní humor 
a originální zápletka dávají hře obrovský potenciál.  
Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer.
→ Vstupné 290 Kč.

Sluha dvou pánů 
Divadelní spolek Neřešto, Police
Po � 20.05. � 18:30 � velký sál
Klasická divadelní hra – situační komedie Carla 
Goldoniho z roku 1745, spadající do specifického 
žánru commedia dell´arte.
Režie: Radek Hlavica
Hrají: Tomáš Plesník, Lukáš Hegar, Lukáš Vašíček, 
Tereza Gerlová, Zdenka Gerlová, Lenka Sváčková, 
Jiří Sváček, Jiří Mičunek, Eva Mikulenková, Kateřina 
Koláčková Winklerová, Eva Vašíčková, Petr Pelc
→ Vstupné 79 Kč.

„Čochtan vypravuje“
(divotvorný hrnec)
St � 29.05. � 19:00 � velký sál
Ve své životní roli největšího z vodníků Čochtana 
s nadšením a elánem hraje nezaměnitelný Josef 
Dvořák.
Dále hrají: Karel Gult, Stáňa Topinková/Markéta 
Hrubešová, Rosťa Trtík/Jan Burda, Blanka Tůmo-
vá/Vlasta Kahovcová a další
→ Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč.

připravujeme:

Festival Alfréda Radoka
Koncert pěveckých sborů: Stonožka, 
Nožka, miniDIZO
St � 05.06. � 15:00 � velký sál
→ Vstup zdarma.



Amfiteátr
sklub.kzvalmez.cz
tel.: 571 684 557 (554)

Májová slavnost
St � 01.05. � 10:00 � Zámecký park
Parkurové skákání od nejmenších dětí, Mini-maxi – 
souboj, kdo přeskočí víc, drezura – kůň a poník „Pa-
dedé“, ukázky práce s koňmi pro policejní práci od-
dílu zlínské jízdní policie, westernový jezdec Ondřej 
Pavlíček, projížďky na koních, Herní zóna SVČ Dome-
ček, umělečtí kováři, prodejní stánky a občerstvení.
Od 14:00 koncert Jaroslava Uhlíře s kapelou
→ Vstup zdarma.

9. Jonáškovo zábavné odpoledne
So–Ne � 18.–19.05. � 13:00 � Amfiteátr
Benefiční akce pro všechny generace. 
Pořádá Nadační fond Jonášek ve spolupráci s Kul-
turním zařízením. Vystoupí: Mandrage, Divokej Bill, 
Lucie Redlová a další. → Jednodenní vstupné 99 
Kč, děti do 140 cm zdarma.

Tanec pralesa
Čt � 30.05. � 20:30 � Amfiteátr
Celovečerní taneční představení Základní umělec-
ké školy B-Art. Derniéra. → Vstupné dobrovolné.

připravujeme: 

Hravý den dětí
Ne � 02.06. � 14:00 � Zámecký park
Spousta atrakcí a zábavy pro děti.
→ Vstup zdarma.

Festival Alfréda Radoka
Jaromír Nohavica  
+ žáci ZUŠ Alfréda Radoka
Ne � 15.06. � 15:00 � Zámecký park
Koncert k 80. výročí založení školy.
→ Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč.

Malá scéna  
za oponou
sklub.kzvalmez.cz
prokes.extrovna@seznam.cz 
tel.: 608 473 943

Dustin Arbuckle & The Damna-
tions (USA)

St � 01.05. � 19.30 � Malá scéna za oponou
Po patnácti letech a sedmi albech zpěvák a har-
monikář Dustin Arbuckle z Kansasu rozpustil for-

maci Moreland & Arbuckle a vyrazil vstříc blueso-
vému dobrodružství s novou skupinou
→ Koncert mimo předplatné Jarních jazz & blue-
sových dnů 2019
→ Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč.

připravujeme:

Valašský špalíček 2019
Folk-blues-beat festival
Čt–So � 20.–22.06. � areál zámku Žerotínů
Marie Rottrová & Friends: Petr Němec, Jerry Löf-
fler, Jaroslav Wykrent (CZ), JCM – Clem Clempson, 
Mark Clarke, Ralph Salmins (UK), SBB – Józef Skr-
zek, Apostolis Anthimos, Jerzy Piotrowski (PL), The 
Primitives Group (CZ), Peter Lipa & Luboš Andršt 
Blues Band (SK/CZ), Vladimír Mišík ETC… (CZ), 
Jožo Barina & The Meditating Four (SK), Nick Ste-
ed Five (UK) a mnoho dalších.
→ Vstupné samostatná vstupenka 520 Kč, skupi-
nové vstupné pro 3 a více návštěvníků 490 Kč.

M-klub
mklub.kzvalmez.cz
baros@kzvalmez.cz
tel.: 607 029 949

MÁJ A LES 2019
So � 04.05. � 16:00 � areál zámku Žero-
tínů
Vystoupí: Poletíme?, Lazer Viking, Cold Cold Nights, 
Indigo + Persil.P., Koně a prase, Bikinny Shop, Pablo’s, 
Esterrr, DAHO, Dan 68, Charvy, SpaceT a další… 
→ Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 240 Kč.

Metal Party Special
Út � 07.05. � 20:00 
Křest nových alb meziříčských kapel Black Adder 
a Harom za asistence vycházející hvězdy slovenské 
dead-core scény Stercore.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

teepee (folk-alternative/Čadca)
I Love You Honey Bunny 
(indie-rock/Praha)

Pá � 10.05. � 20:00
→ Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

Impro
V čem je háček
So � 11.05. � 19:00
Improvizovaná hra s pevnou kostrou a volným tex-
tem. Improvizačně-divadelní soubor Valouny uvádí 
reprízu úspěšného večera.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Divadlo 42 °C 
Kód Ypsilon
St � 31.05. � 18:00
Divadelní představení místního souboru, s nímž 
získal na Setkání divadel – Malé jevištní formy 
2019 doporučení na celostátní divadelní přehlídku 
Mladá scéna v Ústí nad Orlicí.
Hrají: Martin Glíž, Michaela Kristková, Derica Štef-
ková, Erik Zabrucký.
Režie: Tadeusz Misiaszek.
→ Vstupné 60 Kč.

Galerie Kaple
galerie.kzvalmez.cz
galerie@kzvalmez.cz
tel.: 774 063 305

Wojciech Lawnicki
9 2 5 
10.04.–07.06.
Výstava Wojciecha Lawnického (1981) je první vý-
stavou tohoto polského autora v České republice. 
Ve své malířské konceptuální tvorbě využívá pří-
rodních vlastnoručně vyrobených materiálů. Zá-
kladem pro výrobu mu jsou: hlína, minerály, láva, 
kámen. Z těch pak vytváří originální pigmenty  
a barvy vždy spojené s konkrétním místem a pří-
rodním nalezištěm. Lawnického obrazy jsou mo-
nochromatické a minimalistické, ale zároveň jsou 
krajinou míst, ze kterých „těží“ své materiály. 
→ Vstupné 20 Kč.

Meziříčská muzejní noc 2019
Pá � 07.06. � 19:00 � nádvoří zámku 
Žerotínů
Již podesáté se město Valašské Meziříčí spolu  
s desítkami českých měst a obcí připojí k festiva-
lu muzejních nocí, který vyhlašuje Asociace muzeí  
a galerií ČR. 
→ Vstup zdarma.

Galerie Sýpka
galerie.kzvalmez.cz
galerie@kzvalmez.cz
tel.: 774 063 305

Výtvarný obor ZUŠ Alfréda 
Radoka VM
Kuráž 
24.04.–14.06. 
Výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda 
Radoka ve Valašském Meziříčí poskytuje výtvarné 
vzdělání dětem všeho věku. Vedle klasických vý-
tvarných technik jako je kresba, malba a práce  
s prostorem, se na místní škole vyučují nová média 
jako je animace a videoart. Výstava všech výtvar-
ných technik a různých přístupů v rámci multižá-
nrového Festivalu Alfréda Radoka poukazuje na 
kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající 
malé umělce. Práce žáků ve věku 5 až 20 let nabí-
zí inspiraci a obohacení. Prezentují se zde ateliéry 
pod vedením těchto vyučujících: PaedDr. Leszek 
Wojaczek, MgA. Petr Hajdyla, Bc. Helena Galba-
vá, Hana Bilová DiS. a Irena Vajdová.
Výstava v Galerii Sýpka je přehlídkou všech výtvar-
ných technik a různých výtvarných přístupů. Pre-
zentace je zaměřená na práce plošné i prostorové. 
→ Vstupné 20 Kč.
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Muzejní a galerijní 
centrum
www.magc.cz
mackowiakova@magc.cz
tel.: 727 984 738

Stálé expozice � 1. patro

Zámecké pokoje
Pracovna aristokrata a obrazový salón s portréty 
předků, biblickými i antickými motivy, rodokmeny  
i obrazy koní španělské školy.

Reditus Leonina
Expozice chce návštěvníky seznámit s  historií rodu 
Žerotínů v náležitém kontextu pro místo a město.

Josef Ignác Sadler
Výstava přibližující tvorbu významného barokní-
ho malíře, který vymaloval zdejší kapli Smrtelných 
úzkostí Ježíše Krista. 
→ Komentované prohlídky objednávejte na tel. 
čísle 727 974 625.
→ Vstupné do expozic 50 Kč/20 Kč.

Edukační program Maxíkovy 
trampoty
Nový edukační program se odehrává ve stálých expo-
zicích Žerotínského zámku, které se věnují žerotínské 
historii a baroknímu malířství v osobě Josefa Ignáce 
Sadlera. Cílem tohoto programu je rozšířit povědomí 
o zámku Žerotínů a jeho obyvatelích a odradit děti 
od myšlenky, že prohlídka zámku musí být vždy nuda.
→ Připraveny jsou tři verze programu (pro mateř-
ské školy / žáky 1. a 2. tříd / žáky 3.–5. tříd)
→ Časová dotace programu je 45–60 minut
→ Vstupné 20 Kč na žáka (pedagogický doprovod 
zdarma)
→ Program objednávejte na tel. 773 762 329 nebo 
mailem na vojkuvkova@magc.cz. 

100 let skautingu ve Valašském 
Meziříčí 1919–2019
18.04.–09.06. � přízemí
Před 100 lety, roku 1919, byla ve Valašském Mezi-
říčí založena první skautská družina na Valašsku. 
Výstava zachycuje počátky vzniku skautského hnu-
tí v našem regionu, jeho vývoj a život jeho členů  
v letech 1919-2019. Texty a fotografie doplňuje řada 
dobových skautských exponátů.
→ Výstava ve spolupráci s Junák – český skaut, 
středisko Valašské Meziříčí.
→ Vstupné 20 Kč.

Danuta Matysik
Obrázky z cest / Lidé a místa
02.05.–22.06. � přízemí
Vernisáž: středa 01.05. v 18:00
Obrazy s cestovatelskou tematikou přiveze do Mu-
zejního a galerijního centra polská malířka Danuta 
Matysik. Ráda zvěčňuje vzrušující vzpomínky na 
své četné cesty a zachycuje scény charakteristic-
ké pro vzdálené kultury, zejména pro americký jih. 
Ráda maluje jeho místa, lidi a především muziku 
– blues. Danuta Matysik mj. píše a překládá texty 
pro polský čtvrtletník Twój Blues.
→ Vstupné 20 Kč.

Věra Skočková
Wallachia Quilt
10.05.–16.06. � 2. patro 
Vernisáž: čtvrtek 09.05. v 18:00
Věra Skočková vytváří nástěnné textilní quilty s va-
lašským koloritem a jejím specifikem je použití barev, 
které tvoří valašský kroj, tedy bílá, červená a mod-
rá, přičemž základem je ručně tištěný modrotisk. Její 
quilty jsou návratem ke kořenům lidové kultury, k tra-
dicím valašského folklóru a jsou prezentací Valašska.  
→ Vstupné 20 Kč.

doprovodné programy:

Slavík a růže
Zahájení nové sezony v zámeckých 
expozicích
Pá � 03.05. � 17:00 � 1. patro
Novou sezonu v zámeckých expozicích letos slav-
nostně zahájí představení Slavík a růže.
Z pohádky H. Ch. Andersena Císařův slavík si 
ochotnický divadelní soubor vypůjčil motiv umělé-
ho slavíka. Na rozdíl od příběhu slavného dánské-
ho spisovatele je jevištní forma protkána veselými 
až komickými scénami a, jako správná pohádka, 
samozřejmě vede ke šťastnému konci.
Během představení se setkáte nejen s krásnou 
princeznou a jejím odvážným nápadníkem, ale i s 
Černým knížetem, veselým Štístkem, moudrými su-
dičkami a neodolatelnou dvojicí barona a baronky.
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Den her
So � 11.05. � 13:00–15:00 � přízemí
Dospělí návštěvníci mohou zavzpomínat na klasic-
ké stolní hry a vytahování ježka z klece, děti se 
mohou s těmito fenomény minulosti seznámit a 
vyzkoušet si je. 
Doprovodný program k výstavě 100 let skautingu 
ve Valašském Meziříčí.
→ Vstup zdarma.

Žijeme v (NE)bezpečné době?
Po � 13.05. � 16:30 � Velký sál KZ
Beseda o vývoji bezpečnostního prostředí v ČR, 
Evropě a světě vůbec s generálem Armády České 
republiky Petrem Pavlem. Ve spolupráci s ČKA.
→ Vstupné dobrovolné.

Komentovaná prohlídka výsta-
vy Wallachia Quilt
Út � 14.05. � 17:00 � 2. patro
Komentovaná prohlídka s autorkou výstavy Věrou 
Skočkovou. → Vstupné 20 Kč.

Projekce filmů se skautskou 
tematikou
Čt � 16.05. � 17:00 � 1. patro – freskový sál
Filmy z činnosti skautských oddílů.
→ Vstup zdarma.

Veřejný křest a prezentace kni-
hy Kamínky pro štěstí
So � 18.05. � 15:00 � 1. patro – freskový sál
Přijďte posedět a unést se chvilkou poezie prová-

zenou šansony na veřejný křest sbírky básní Ka-
mínky pro štěstí autorky Zdeňky Buki (Šudrlové). 
Možnost zakoupení publikace a autogramiády 
autorky.  → Vstup zdarma. 

Fenomén šumperák
Přednáška historičky architektury 
Martiny Mertové.
Út � 21.05. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
Na podzim 2016 uplynulo přesně padesát let od 
doby, kdy na vesnici u Šumperku dostavěli první 
rodinný dům typu V podle návrhu projektanta Jo-
sefa Vaňka. Pod obecně užívaným názvem šum-
perák se stal fenoménem, nejrozšířenějším typem 
domu, který záhy zaplavil Československo. 
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Den rukodělek
So � 25.05. � 13:00 � přízemí
Malí i velcí návštěvníci si mohou vyzkoušet vlastno-
ručně vyrobit skautské propriety.
Doprovodný program výstavy 100 let skautingu ve 
Valašském Meziříčí. → Vstup zdarma.

Workshop s Věrou Skočkovou
Čt � 30.05. � 17:00 � 2. patro
Workshop základů technik patchworku a ručního 
šití pro malé i velké. → Vstupné 20 Kč.

Komunitní centrum
sklub.kzvalmez.cz
prokes.extrovna@seznam.cz 
tel.: 608 473 943

Slavnostní otevření Komunitní-
ho centra Valašské Meziříčí
So � 01.06 � 14:00 � 
Doprovodný program:
ve 14:00 Slavnostní otevření Komunitního centra 
Valašské Meziříčí
od 14:15 – volné prohlídky zrekonstruovaných pro-
stor městské knihovny a kina
od 14:15 (knihovna) – Studio Bez Kliky – historický 
knihtisk s replikou stroje počátku knihtisku, písařská 
dílna – scriptorium a dílna tiskařské práce 
od 17:00 (malý sál) – Alena Mornštajnová – uve-
dení nové knihy Tiché roky (autogramiáda a pro-
dej knih) → Vstup zdarma.

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


