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Chaverut – Přátelství 2021 • Digitalis pt. III: DJ Orbith • Michal Štěpánek online

Palo Macho • Questing: Kam zmizel Jákob? • Přesouváme, připravujeme, streamujeme

únor 2021

Kázetko



Streamujeme
Vše aktuálně avizujeme na našich stránkách 
www.kzvalmez.cz.

Digitalis pt.III
DJ Orbith
Online stream v únoru 2021 na YouTube a Face-
booku Kázetka a M-klubu → Zdarma. 

Dále připravujeme
Vše aktuálně avizujeme na našich stránkách 

www.kzvalmez.cz.

Divadelní předplatné
Info pro abonenty Divadelního předplatného 

2019/20

Chlap na zabití
Po � 01.02.2021 � 19:00
hledáme nový termín
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální 
zabiják stane obětí sebevraha.

Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Michal Slaný, 
Alžbeta Stanková, Zdeněk Rohlíček, Pavel Dvořák
→ Divadelní předplatné na rok 2019/2020.
→ Náhradní termín. → Vstupné 340 Kč.

Rebelky
Čt � 11.02.2021 � 19:00 � velký sál
Hledáme nový termín
Nikdy není pozdě říct „nasrat“ a vrhnout se do víru 
života. Když přeteče pohár trpělivosti, dochází čas-
to na radikální řešení. V brilantní francouzské tragi-
komedii se náhodně potkají dvě zralé ženy, které 
se rozhodly, každá z jiného důvodu, vzepřít se na-
linkovaným životům a vzít osud zpět do vlastních 
rukou. Dost bylo příkoří a manipulování! Je na čase, 
aby o nás přestali rozhodovat jiní! I když jsou Clau-
de a Margot zpočátku jako oheň a voda, prožijí 
spolu několik dní, na které do smrti nezapomenou.
Hrají: Chantal Poullain, Štěpánka Křesťanová
→ Divadlo Bolka Polívky. → Divadelní předplatné.
→ Vstupné 300 Kč.

Co takhle ke zpovědi…
St � 21.10.2020 � 19:00 � velký sál
Pá � 23.04.2021 � 19:00 � velký sál
Vláda Jejího Veličenstva je rozhodnuta naplnit vo-
lební slib a chystá se rázně zatočit se zábavním 

průmyslem a hazardem. Jenže má to jednu vadu 
– na šéfa vládního kabinetu George Venablese 
se valí skandál. Ze skříní na Downing Street 10 
nevypadávají jen političtí kostlivci, ale i polonahé 
slečny. Sousto pro novináře, munice pro opozici, 
příležitost pro stranické odpůrce a k tomu všemu 
zvědavá manželka. Situace jako stvořená pro ko-
mediální žánr s pověstným anglickým humorem.
Hrají: Petr Nárožný, Jaromír Nosek/Jakub Štěpán/
Martin Zahálka ml., Jan Čenský/Martin Zahálka, 
Máša Málková/Kateřina Sedláková a další. 
→ Agentura Harlekýn.
→ Divadelní předplatné. → Vstupné 350 Kč.

Sexem ke štěstí
Jakub Zindulka

St � 25.11.2020 � 19:00 � velký sál
Po � 07.06.2021 � 19:00 � velký sál
Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera osvěd-
čeného Jakuba Zindulky (který se zároveň ujal režie) 
vám pořádně polechtá bránice!!! Přestože v předsta-
vení nepadne jediné vulgární (ba ani ošklivé) slovo, 
doporučujeme jej mládeži až od 15 let. Hrají: Vla-
dimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka Ježková/
Lucie Zedníčková, Vilém Udatný/ Jakub Zindulka
→ Fanny agentura 
→ Divadelní předplatné. → Vstupné 300 Kč.

17. ročník festivalu věnovanému Izraeli pořádaného městem Valašské Meziříčí ve spolupráci s českou pobočkou ICEJ. V případě, že z 
důvodu nařízení vlády ČR v souvislosti s pandemií covid-19, nebude možno některé akce festivalu uspořádat s účastí veřejnosti, bude za-
jištěn online přenos na platformách Facebook a YouTube Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí. Aktuální informace o konání 
jednotlivých akcí festivalu budou k dispozici na stránce www.kzvalmez.cz. Změna programu vyhrazena.

Ne � 14.02.2021 � 15:30 � Muzejní a 
galerijní centrum
TGM a SvaTá zeMě 
Slavnostní zahájení festivalu Chaverut 2021 
a výstavy s názvem TGM a Svatá země do-
kumentující návštěvu prvního českosloven-
ského prezidenta T. G. Masaryka na území 
budoucího státu Izrael.

Ne � 14.02.2021 � 16:00 � M-klub
Jakub SzánTó
Přednáška novináře, televizního reportéra 
a bývalého zahraničního zpravodaje České 
televize na Blízkém Východě.

Ne � 28.02.2021 � 16:00 � M-klub
JaroSlav achab haidler
Symbolika znaků hebrejské abecedy
Přednáška herce, překladatele, fotografa, regi-
onálního politika a hebraisty Jaroslava Acha-
ba Haidlera.

Čt � 04.03.2021 � 17:30 � Komunitní 
centrum
JaroMír vYkoukal
Tomáš Garrigue Masaryk ve Svaté 
zemi – málo známá fakta
Přednáška popularizátora vojenské historie a 
průvodce Izraelem Jaromírem Vykoukalem. 
Pořádáno ve spolupráci s Adra Klubem zdraví.

Ne � 07.03.2021 � 19:30 � Malá scéna za 
oponou
Gilad aTzMon & band
Koncert izraelského jazzového saxofonisty  
a klarinetisty. 
Doprovází Petr Beneš (Česká republika) – pia-
no, Taras Vološčuk (Ukrajina) – kontrabas, 
Dušan Černák (Česká republika) – bicí. 

Ne � 14.03.2021 � 16:00 � Velký sál
daniel Meron a ToMáš PeTří-
ček
Aktuální situace na Blízkém Východě
Beseda velvyslance státu Izrael v ČR Danie-
la Merona a ministra zahraničí ČR Tomáše 
Petříčka. 

Ne � 28.03.2021 � 19:00 � M-klub
SPolek na ceSTě  
Mlčení
Divadelní představení o životní etapě jedné 
židovské rodiny v průběhu několika váleč-
ných let.

doProvodný ProGraM

kaM zMizel Jákob?
Questing s detektivním příběhem, který vás 
zavede na místa zmizelých židovských pa-
mátek ve Valašském Meziříčí.

Informace a online verze od 14.02.2021 na 
stránce www.kzvalmez.cz. Tištěná verze 
k dispozici v Turistickém informačním cen-
tru nebo na podatelně MěÚ na ulici Soudní.

neorTodoXní
Čtyřdílné filmové drama, příběh chasidské 
židovky, která se vzepře nekompromisním 
pravidlům ortodoxní židovské komunity. 
K online shlédnutí na webových stránkách 
https://www.netflix.com/cz/title/81019069.

Čt � 25.02.2021 � 17:00 � Freskový sál 
Magc
Pavel hošek - význam šabatu 
v rabínském judaismu
Přednáška teologa Pavla Hoška. Pořádáno 
ve spolupráci s místní pobočkou České křes-
ťanské akademie.

17. ročník
série programů
věnovaných Izraeli
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Ubytování
Ubytovací služby při Kulturním zařízení nabízejí příjemně strávený čas ve Valašském Meziříčí pro firemní i soukromé účely.

Manželství v kostce
Luboš Balák

St � 04.11.2020 � 19:00 � velký sál
St � 16.06.2021 � 19:00 � velký sál
Komedie o věčném souboji mužů a žen, který ne-
trvá jen sto let a který se netýká jen dvou jedinců. 
Hrají: Zuzana Kronerová, Oldřich Navrátil
→ Divadlo Komediograf
→ Délka představení: 90 min bez přestávky

Dále připravujeme
Vše aktuálně avizujeme na našich stránkách 
www.kzvalmez.cz.

Koncertní předplatné
Nepřijdete ani o zrušené koncerty v rámci cyklu 
Koncertní předplatné 2020/2021. Právě řešíme 
nové termíny s hudebníky a jakmile budeme mít 
jasno, tak vás budeme informovat.

Přesunuté akce
Maciej Sypniewski
Się Sobie Siebie Sobą

25.11.2020–26.03.2021 • Galerie Sýpka
Prodlužujeme výstavu polského fotografa Macieje 
Sypniewského. → Vstupné 20 Kč.

Vltava
Náklad štěstí Tour

Pá � 24.04.2020 � 20:00 � M-klub
Pá � 12.03.2021 � 19:00 � M-klub
→ Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.

Cikánský boxer
Filip Teller 

St � 11.11.2020 � 19:00
Čt � 08.04.2021 � 19:00
Monodrama o bývalém boxerovi, jemuž se vzpo-
mínka dere do srdce, to se zmenšuje a snaží unik-
nout. Takové srdce se ale nemůže zmenšovat do 
nekonečna… Příběh o přátelství, které bylo v Třetí 
říši zakázané. Podle knihy Rike Reinigera.
→ Nová divadla v M-klubu. → Vstupné 150 Kč.

MIG 21
Hyjé Tour

Pá � 11.04.2020 � 20:00 � velký sál
Pá � 09.04.2021 � 20:00 � velký sál
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

Poletíme?
Pá � 27.03.2020 � 20:00 � M-klub
So � 10.04.2021 � 20:00 � M-klub
→ Vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 330 Kč.

Divadlo RePublika
Boss Babiš

So � 06.02.2021 � 19:00
So � 15.05.2021 � 20:00
Divadelní dramatizace jedné z nejprodávanějších 
knih známého současného českého novináře Ja-
roslava Kmenty.
→ Nová divadla v M-klubu.
→ Vstupné 350 Kč.

Ondřej Havelka a jeho Melody 
Makers
Swing nylonového věku

So � 14.11.2020 � 19:00 � Velký sál
So � 19.06.2021 � 19:00 � Velký sál
V koncertní show Swing nylonového věku předve-
dou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nej-
krasší a nejžhavější swingové fláky z této vrcholné 
éry bigbandového swingu.
→ Vstupné v předprodeji 450 Kč, na místě 540 Kč.

Vánoční koncert Orchestru  
Václava Marka
Čt � 26.11.2020 � 19:00 � velký sál
Čt � 25.11.2021 � 19:00 � velký sál
Václav Marek s orchestrem hraje k tanci i poslechu 
tu nejlepší hudbu nejen z minulého století.
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

Nové akce
Palo macho
10.02.–02.04.2021 � Galerie Kaple
Palo Macho patří k nejoriginálnějším současným 
slovenským sklářům, a je známý především svými 
novátorskými přístupy. 
→ Vstupné 20 Kč.

Svatba bez obřadu
Pá � 30.04.2021 � 19:00 � velký sál
Brilantní francouzská situační komedie.
→ Vstupné v předprodeji 429 Kč.

Valašský špalíček 2021
Folk-blues-beat festival

Čt–So � 24.–26.06.2021 � areál zámku 
Žerotínů
The Blues Band (UK), Eric Bell Band (UK), Livin‘ 
Blues Xperience (NL), Luboš Pospíšil & 5P (CZ), 
Martha & Tena Elefteriadu & Professor – Písně 
60. let (CZ) a mnoho dalších.
→ www.valasskyspalicek.cz
→ Třídenní vstupenky 490 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.




