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Kázetko

09/2019
Léto je u konce a s nadcházejícím podzimem začíná v Kázetku nová kulturní sezóna. 

V následujících deseti měsících se můžete těšit na Cestovatelský podzim, Podzimní i 

Jarní jazz & bluesové dny, nové předplatné, hudební festivaly Valmez 2019 i Valašský 

špalíček 2020, Mezinárodní festival poezie i Setkání divadel – Malé jevištní formy. 

Neminou nás Vánoce ve Valmezu, Zámecký ples ani Veletrh pracovních příležitostí. 

Přijďte ji s námi odstartovat první zářijový víkend na Světlo Valmez.

   



Akce ve spolupráci 
S Kulturním 
zařízením

Světlo Valmez
Pá–So � 06.–07.09. � celé město
Unikátní propojení videomappingu, hudby a gas-
tronomie. To je 3. ročník oceňovaného festivalu 
Světlo Valmez. I letos se mají rozhodně návštěvníci 
Valašského Meziříčí, na co těšit. Tentokrát dokonce 
ve dvou festivalových dnech si vychutnají jedineč-
né propojení nových technologií s historickým já-
drem města i světelnou show, která doprovází vy-
cházející i stávající hvězdy hudební scény Česka a 
Slovenska. Tradice protkané netradičním uměním.
→ Více na www.svetlovalmez.cz.

Setkání na zámku
St � 18.09. � 18:00
Pořádá Cimbálová muzika Polajka ve spolupráci s 
Kulturním zařízením.
Vystoupí CM Polajka, VSPT Bača, Malá cimbálová 
muzika Bača, DFS Ovečky a další.
→ Vstup zdarma.

Předplatné v Kázetku
Divadelní předplatné
Koncertní předplatné
Předplatné Sedmikráska
Nová divadla v M-klubu
Noví zájemci si mohou zakoupit divadelní abonmá 
na sezónu 2019/2020 v Turistickém informačním 
centru na druhém nádvoří zámku Žerotínů od 2. 
do 13. září 2019. Doprodávat se budou místa neob-
sazená stávajícími předplatiteli. 
→ Více informací o programech předplatných a ce-
nách naleznete na www.kzvalmez.cz v S-klubu v zá-
ložce Předplatné a v M-klubu v záložce Nová divadla.

S-klub

Miroslav Donutil
Cestou necestou
Po � 02.09. � 19:00
→ Vyprodáno.

Daniel Jun – klavír
Mikael Ericson – violoncello
St � 25.09. � 19:00
Program koncertu nabídne pestrý výběr skladeb 
pro violoncello a klavír se stěžejním zaměřením na 
období hudebního romantismu a ve svém závěru 
s lehkým nádechem hudby jazzové. Zazní i ukáz-
ky děl současného skladatele Jiřího Kabáta a také 
sólové vystoupení obou interpretů.
→ Koncertní předplatné.
→ Vstupné 150 Kč.

Připravujeme:

Ander z Košíc a Traja z Raja
St � 02.10. � 19:00 � velký sál
Legenda československého humoru Ander z Košíc. 
Jeho veselé příhody s Eržou, zpestří zpěvácko-kaba-
retní trio tří mladých zpěváků z Košíc: Traja z Raja.
→ Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 220 Kč.
→Pro členy Klubu důchodců při KZ, vstupné 100 Kč.

Úča musí pryč
Pá � 04.10. � 19:00 
Pedagogická hořce-ostrá komedie se odehrává na 
podzim v 5. třídě základní školy, kde se sešlo pět 
rodičů dětí a očekávají jejich třídní učitelku. Emo-
ce vřou, v prvním pololetí se známky dětí rapidně 
zhoršily...
Hrají: Igor Chmela, Petra Špalková, Linda Rybová, 
David Prachař, Kristýna Frejová, Jana Janěková ml.
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

Hvězdy, jak je neznáte!
Talk show Jakuba Koháka  
& Matěje Rupperta
Pá � 09.10. � 19:00 � velký sál KZ
Jakub Kohák excelentní bavič, herec, moderátor a 
také porotce úspěšné show Tvoje tvář má známý 
hlas spolu s Matějem Ruppertem frontmanem sku-
piny Monkey Business.
→ Vstupné v předprodeji 300 Kč, na místě 350 Kč.

Malá scéna za 
oponou
Wanda Johnson & Band (USA)
Čt � 12.09. � 19:30
Hlas a duše současného blues z Jižní Karolíny.
→ Intro I. – Podzimní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč.

GravelRoad (USA)
Čt � 19.09 � 19:30
„Heavy“ blues ze Seattlu.
→ Intro II. – Podzimní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Troy Redfern (UK) 
& The BladderStones (CZ)
Čt � 26.09. � 19:30
Jedinečné spojení britské virtuozity a české kvality.
→ Intro III. – Podzimní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Připravujeme:

Darren Heinrich Trio (AUS/CZ)
Út � 08.10. � 19:30 
Nejlepší australský hráč na varhany Hammond ze 
Sydney s podporou špičkových sidemanů z Česka.
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

M-klub
Rest (rap)
Support: Check Da Skills DJs
Pá � 13.09. � 20:00
REST se přes počáteční projekty a pokusy dostal 
do širšího povědomí hlavně díky rapovým free-
style battlům. Prvním počinem pod Ty Nikdy byla 
zlomová deska Premiéra, kterou kompletně vypro-
dukoval DJ Fatte. Premiéra díky beatům, rapu a 
tématům zaznamenala obrovský úspěch a z Resta 
se tak v podstatě během noci stal jeden z před-
ních rapových interpretů.
→ Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 230 Kč.

Patrik Beránek       Cestovatelský podzim 2019

Camino s ukulele aneb 1000 km za 
svobodou…

Pá � 20.09. � 19:00
Kam se vydat, pokud chcete ve svém životě něco 
změnit? Hledáte nenáročnou trasu a zároveň ne-
máte na cestu moc peněz? Přijďte si, poslechnout 
pár písní na ukulele a něco z toho, co jsem prožil 
na své pouti po Španělsku. Cestovatelská před-
náška. → Vstupné 80 Kč.

Pomaly plynúce dni 
So � 21.09. � 19:00
Vztah muže a ženy v partnerské krizi. Experi-
mentální drama rakouského dramatika Wernera 
Schwaba. → Nová divadla v M-klubu.
→ Vstupné 120 Kč.

Divadlo Schod
Valašské vdovy s nadějí
St � 25.09. � 19:00
První představení sezóny notoricky oblíbeného di-
vadla. → Přední stoly 95 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Mejdan páté přes deváté
Pá � 27.09. � 20:00
Účinkují: Ptačí Bar, Nebeztebe, Menu 65, Vysoké 
Napětí
Afterpárty: SpaceT, éFF, Esterrr
+ soutěž: Malování na obličej o zlatou vstupenku 
do M-klubu (volný vstup po celou sezónu!) 
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 160 Kč.

Připravujeme:

Cesta jako žádná ze sta  
Pá � 04.10. � 19:00 
Dva cestovatelé se vydávají po stopách Zikmun-
da a Hanzelky. Lukáš Socha a Tomáš Vaňourek 
vzdávají poctu cestovatelským legendám a jedou 
stejnou trasu jako oni. Cestovatelská přednáška.
→ Cestovatelský podzim 2019. → Vstupné 150 Kč.

Improliga 
So � 05.10. � 19:00
Divadelní souboj dvou improvizačních týmů.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Divadlo Schod
A zase ty pohádky s hvězdičkou
St � 09.10. � 19:00
→ Přední stoly 95 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Within Destruction Tour 2019
Nahum (death-trash)
Innesphere (melodic-death)
Purnama (death-black)
Pá � 11.10. � 19:00
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 160 Kč.

Monkey Business
Bad Time For Gentleman Tour 2019
Pá � 25.10.�• 20:00 � velký sál KZ
→ Vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 340 Kč.

Cestovatelský 
podzim 2019
Patrik Beránek                  
Camino s ukulele aneb 1000 km za 
svobodou…
Pá � 20.09. � 19:00
→ Vstupné 80 Kč.



Cesta jako žádná ze sta   Zikmund 100

Pá � 04.10. � 19:00 
→ Vstupné 150 Kč.

Jiří Sladký
Neznámá iránská poušť  
Út � 15.10. � 18:00 � Knihovna
→ Vstup zdarma.

Bude konec světa? Budoucnost 
přírody v antropocénu
prof. RNDr. David Storch, Ph.D.
St � 16.10. � 19:00 � M-klub
→ Vstup zdarma.

Cesta jako žádná ze sta   Zikmund 100

Čt � 24.10. � Kino Valmez
Projekce filmu s návštěvou tvůrců.
→ Vstupné bude upřesněno.

Světoběžníci
So � 02.11. � celé KZ
Jednodenní festival světoběžnických besed a pro-
mítání filmů.
→ Vstupné bude upřesněno.

Snow film fest
St � 13.11. � 18:00 � M-klub
Oblíbené pásmo filmů zimních sportů a dobro-
družství.
→ Vstupné 80 Kč.

Pavel Svoboda
Island
Čt � 14.11. � 19:00 � M-klub
Známý český cestovatel, fotograf a geograf.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč. 

Alena a Jiří Márovi
Barma a Vietnam 
Út � 19.11. � 18:00 � Knihovna
→ Vstup zdarma.

Stanislav Kuchařík
Rusko Severovýchod II.
St � 20.11. � 17:00 � Diakonie ČCE – hos-
pic CITADELA
→ Vstupné dobrovolné, výtěžek benefiční přednáš-
ky bude použit na provoz hospice CITADELA.

Viktorie Hlaváčková
Pěšky přes Kavkaz od moře k moři 
Čt � 21.11. � 19:00 � M-klub    
→ Vstupné 100 Kč.

Lucie Vonásková 
Kde dávají vlci dobrou noc
Út � 26.11. � 19:00 � M-klub 
→ Vstupné 100 Kč.

Galerie Kaple 

Jiří Straka 
18.09.–22.11.
Vernisáž: 18.09 v 18:00
Český umělec žijící a působící v Pekingu a v Praze. 
Od dětství jej fascinovala Čína, jeho cesta k poro-
zumění kultury a malby dálného východu se pak 
stala základem autorovy tvorby. V ní spojuje tra-

diční mistrovské techniky, například metodu „prac-
né tuše“ či „malbu bez kostí“, s tradicí západního 
malířství. Straka tak dokáže invenčně pracovat s 
náměty barokního zátiší, vytváří působivé detaily 
hmyzu, ale také hbitě reaguje na sociální problémy 
čínského prostředí.
→ Vstupné 20 Kč.

Galerie Sýpka

Petr Hajdyla
11.09.2019—08.11.2019
vernisáž 11. září 2019 v 18:00
„Důležitým faktorem, který dlouhodobě mé obrazy 
spojuje, je syntéza prvotní myšlenky s následnou 
volnou malířskou interpretací, během níž často do-
chází k dalším posunům významů. Sám se nikdy 
nesnažím stoprocentně kontrolovat vše, co se na 
plátně děje. Barvě podřizuji svůj rukopis.  … Umění 
nevidím ve schopnosti či dovednosti něco nama-
lovat, ale v tom nechat se v procesu sebezapo-
mnění vést neznámou cestou, využívat vše, co tato 
cesta přináší a s citem režírovat obraz do finální 
podoby.“
→ Vstupné 20 Kč.

Muzejní a galerijní 
centrum
Maxíkovy trampoty
Edukační program s názvem Maxíkovy trampoty 
se odehrává ve stálých expozicích Žerotínského 
zámku, které se věnují žerotínské historii a barokní-
mu malířství v osobě J. I. Sadlera. Cílem programu 
je rozšířit povědomí o zámku Žerotínů a jeho oby-
vatelích 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 telefonním čísle 773 
762 329 nebo mailem na vojkuvkova@magc.cz. 
→ Více informací na www.magc.cz.

Středověk a počátky města
Edukační program Středověk a počátky města se-
známí účastníky s počátky středověkého osídlení 
v našem regionu a se založením města Valašské 
Meziříčí. Zároveň jim je představena práce archeo-
logů, mohou si prohlédnout staré písemnosti nebo 
zkusit pracovat se skutečnými archeologickými 
nálezy. V případě zájmu lze program prodloužit o 
procházku historickým jádrem města.
→ Připraveny jsou dvě verze programu (pro 2. stu-
peň ZŠ a pro SŠ).
→ Časová dotace programu je 45–90 minut podle 
zvolené varianty.
→ Vstupné 20 Kč na žáka (pedagogický doprovod 
zdarma).
→ Program objednávejte na telefonním čísle 727 
974 626 nebo mailem na anlauf@magc.cz.
→ Více informací na www.magc.cz.

Stálé expozice, 1. patro
Zámecké pokoje
Pracovna aristokrata a přijímací salón s portréty 
předků, biblickými i antickými motivy, rodokmeny i 
obrazy koní španělské školy.

Počátky města
Expozice věnovaná středověkým počátkům města 
a jeho okolí.

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

Josef Ignác Sadler
Výstava přibližující tvorbu významného barokního 
malíře, který vymaloval zdejší kapli Smrtelných úz-
kostí Ježíše Krista. 
→ Vstupné do expozic 50 Kč / 20 Kč.
→ Komentované prohlídky objednávejte na tel. čís-
le: 727 974 626.

Neuskutečněné stavby Valaš-
ského Meziříčí
08.08.–08.09. � přízemí
Výstava prezentuje bohatou projekční činnost 
místních architektů, zejména z meziválečného ob-
dobí první republiky. Projekty, které se týkají přede-
vším veřejného zájmu a prostoru, nebyly z různých 
důvodů realizovány. Nedílnou součástí tématu vý-
stavy je část věnovaná partnerovi projektu, městu 
Dubnice nad Váhom.
→ Vstupné 20 Kč.

Jana Ullrichová
Proměny růže
06.09.–06.10. � 2. patro
Vernisáž: čtvrtek 05.09. v 18:00
Žena je jako růže: na jedné straně krása, na druhé 
trny. Chceš ji vzít do ruky – a bodne!
Retrospektivní výstava sleduje tvorbu Jany Ullri-
chové ve všech jejích polohách a proměnách, od 
poetizované reality přes imaginativní malbu až po 
abstrakci. K vidění budou i nejnovější díla a série 
kreseb. 
→ Kurátorkou výstavy je Maria Chlebovská, úvodní 
slovo pronese Alena Podzemná. Výstavu dopro-
vodí stejnojmenná publikace o tvůrčím životě Jany 
Ullrichové. → Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Ivan Jakeš
Ohlédnutí
12.09.–27.10 � přízemí
Vernisáž: středa 11.09 v 18:00
Po třech letech se u nás opět uskuteční výstava 
významného valašského rodáka Ivana Jakeše (*14. 
8. 1935 ve Velkých Karlovicích). K zhlédnutí budou 
obrazy, keramické plastiky a reliéfy, které za svůj 
bohatý tvůrčí život vytvořil. Na jeho obrazech na-
jdete motivy známé i méně známé, náměty z cest i 
z Valašska, putování časem i příběhy. 
→ Úvodní slovo na vernisáži pronese Kamila Va-
loušková. → Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Valmez Foto 2019
17.09.–29.09. • přízemí
Vernisáž: pondělí 16.09. v 18:00
Výstava vítězných a vybraných snímků z 13. roč-
níku foto soutěže Valmez Foto na téma Kultura a 
společenské události. Vítězové budou vyhlášeni na 
vernisáži. → Vstupné 20 Kč.

Doprovodné programy:

Křest knihy Jana Ullrichová: 
Proměny růže
Út � 17.09. � 18:00 � 2. patro
Ke stejnojmenné výstavě vychází publikace mapu-
jící tvůrčí život paní Jany Ullrichové. 
→ Vstup zdarma.

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