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Valašský čagan počasí nerozhodilo
Málokdo asi věřil, že se letošní hudební festival Valašský čagan bude
koncem srpna vůbec konat. Průtrž, která těsně před začátkem zle kropila Huslenky, jako mávnutím kouzelného proutku ustala půl hodiny
před začátkem vystoupení první kapely.
První kapelou byla dětská skupina
Poškoláci. Nutno uznat, že vedoucí
Poškoláků Sláva Kopecký vychoval
hudebníky, kteří mají na svůj věk
neobyčejně vyspělý projev. „Kdybych já tak hrál ve třinácti, asi
bych si připadal jako génius. Líbil
se mi ale celý festival,“ nechal se
slyšet Vlasťa Štefela. Vysokou kvalitu přivezli do Rybníčku Ležérně a
vleže s legendárním bubeníkem Jirkou Nedavaškou. Jejich pocitová a

technicky perfektně zvládnutá hudba není lehce zařaditelná a ocenili ji
hlavně fajnšmekři. První polovina
večera byla spíše poslechová a žánrově odlišná. Na druhou už nastoupily skupiny poněkud přímočařejšího a razantnějšího stylu: STRAM a
Salvation. Pro zajímavost, obě mají
základnu v Huslenkách. „Byli jsme
velmi příjemně překvapeni velkou účastí. Vzhledem k předpovědi počasí i vzhledem k tomu, že se

na akci představily i méně známé
kapely. Je vidět, že si Valašský čagan za ta léta vytvořil slušné renomé. Publikum v Huslenkách
se dobře bavilo, žádné
prohřeš
zaznam
notila a
lenová
Amfolkf
festival
ganizova

M
a Jarosl
Na Rybníčku nechyběl
ani legendární STRAM.

Oblíbená je na Valašsku také kapela
Ležérně a vleže.

Také kapela Salvation sklidila
v Huslenkách velký úspěch.

Jako první se divákům představila skupina Poškoláci.
Festival přílákal i přes
nepřízeň počasí mnoho
hudebních nadšenců.

VAL. MEZIŘÍČÍ
Muzeum regionu Valašsko - zámek Kinských – otevřeno denně
9 - 17 hodin, kromě pondělí. Stálé
expozice: Zámecké pokoje, Hračky ze zámku a podzámčí, Valašské
Meziříčí v zrcadle dějin, Sklo a gobelíny, Nástropní obrazy ze zámku
Lešná u Val. Meziříčí, Kavárnička
Antonína Duřpeka, Konšelský nábytek, Vůně kávy ve Valašském Meziříčí. Recept na ženu – výstava fotograﬁí Milana Borovičky, potrvá
do 26. září. Kouzlení s paličkovanou krajkou – paličkovaná díla B.
Hambálkové a J. Heimerlové, výstava potrvá do 10. října.
Galerie Sýpka – Galerie I. a II. Iná krajina a Land(e)scare – malby Erika Šilleho a Michala Czinegeho, výstava potrvá do 26. září.
Galerie III. – Jožka Baruch - stálá expozice valašskomeziříčského
rodáka, ak. malíře Jožky Barucha.
Přízemí – Zrní – prodejní výstava.
Otvírací doba po - pá 9 - 17, so - ne
13 - 17 hodin.
Kaple na nádvoří zámku Žerotínů - Rehabilitace - výstava fotograﬁí Veroniky Bromové, výstava
potrvá do 30. září.
S-klub - 8. - 12. září: Mezinárodní
folklorní festival Babí léto.
M-klub - 8. - 12. září: Mezinárodní folklorní festival Babí léto. 10.
září ve 20.30 hodin: Day of Terror vol. 2.
Divadelní kavárna - O městě Sevlievo - výstava fotograﬁí v rámci
festivalu Babí léto.
Amﬁteátr v zámeckém parku 9. září v 19 hodin: Kohoutek - vystoupení národopisného souboru.

10. září v 19 hodin: Koncert Hany a
Petra Ulrychových se skupinou Javory. 11. září v 11 hodin: Vystoupení folklorních souborů v rámci
festivalu Babí léto.
Lapidárium sv. Trojice – Lapidárium – výstava architektonických,
hřbitovních a oltářních plastik z regionu, do 12. září. Západné Karpaty – spoločná hranica – chráněné
území Trenčínského kraje, výstava
potrvá do 12. září. Otevřeno po telefonické domluvě.
SVČ Domeček – Muzeum valašských strašidel – stálá expozice
strašidel. Otevřeno po - pá 9 - 11 a
13 - 16 hodin.
Hvězdárna – Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost po
– pá ve 20 hodin, pozorování Jupiteru, hvězdokup, mlhovin, galaxií.
Kino Svět – 7. - 8. září 17 hodin:
Čarodějův učeň - dobrodružný rodinný ﬁlm. 7. - 8. září v 19.30 hodin: Precious - americké drama.
10. - 12. září v 15.30 hodin: Hurvínek na scéně - rodinný loutkový
ﬁlm, projekce 3D. 9. - 15. září v 17
hodin: Let´s Dance - hudební ﬁlm,
projekce 3D. 9. - 12. září v 19.30
hodin: Salt - akční thriller. 13. - 14.
září v 19.30 hodin: Single Man americké drama.

VSETÍN
Muzeum regionu Valašsko - zámek – otevřeno denně 9 - 17 hodin,
kromě pondělí. Stálé expozice:
vestibul - V tom vsetínském zámku
– majitelé a historie zámku, 1. patro - Pod jménem Valachů - historie
lidových bouří na Valašsku v 17. a
18. století, Počátky sběratelství na
Valašsku - expozice o nejstarších

Kam za kulturou
vzácných muzejních sbírkách, Šikovné ruce - národopisná expozice,
Vsetín na prahu moderní doby - vernisáž reinstalované expozice 9. září
v 17 hodin. Přízemí - Kouzlo dotyku
– výstava obrazů (nejen) pro nevidomé – můžete se dotýkat exponátů,
Budiž světlo! - výstava historických
osvětlovacích těles ze sbírek muzea,
výstava potrvá od 11. září do 5. ledna. Atrium - Václav Cigler - instalace skleněných objektů, vernisáž
12. září v 16.30 hodin, potrvá do 31.
října. Zámecká věž – Hvězdárna
Vsetín – historie a současnost – výstava k 60. výročí otevření hvězdárny. Facebook – výstava obrazů Jiřího Kuděly, potrvá do 28. září.
Výstavní síň MěÚ – Vzpomínky z
cest - výstava kreseb a pastelů Jany
Walterové, vernisáž 8. září v 17 hodin, potrvá do 1. října. Otevřeno po
– pá 10 – 16 hodin.
Galerie Stará radnice - Já, ty, my a
vy všichni - prodejní výstava výtvarných prací, vernisáž 8. září v 16 hodin, potrvá do 19. září.
Dům kultury - 10. - 12. září: Valašské záření aneb Čas lásek džínových.
Dům kultury, malý sál - Merkur
- výstava věnovaná stavebnici Merkur, potrvá od 8. do 23. září.
Knihovna - 9. září v 18 hodin: Čile
po Chile se souborem Vsacan - beseda.
RMC Sluníčko - 7. září v 10 hodin:
Keramika. 8. září v 8.30 hodin: Ozdoby z čajových sáčků, v 8 hodin:

Šnečí závody - hra, ve 14 hodin: Dopravní značky na špejli. 9. září v 8
hodin: Slunečnice - závěs. 10. září v
10 hodin: Seznámení s technikami,
materiály, možnostmi tvoření pro
dospělé - beseda. 13. září v 15 hodin: Malování na hedvábí.
Hvězdárna – Pravidelná astronomická pozorování pro veřejnost út
a pá ve 21 hodin.
Kino Vatra – MFF Vsetínský krpec
očima Fotoklubu Vsetín - výstava
fotograﬁí, potrvá od 8. do 30. září. 7.
- 8. září v 19.30 hodin: Let´s dance
- taneční ﬁlm, projekce 3D. 9. září
v 17 hodin, 10. - 12. září v 15.30
hodin: Poslední vládce větru - animovaný ﬁlm, projekce 3D. 10. - 12.
září v 17.30 hodin: A-Team - akční
komedie. 9. září v 19.30 hodin, 10.
- 12. září ve 20 hodin: Salt - americký ﬁlm. 13. - 14. září v 19.30 hodin,
15. září v 17 hodin: Dostaň ho tam
- americká komedie.

ROŽNOV P. R.
Knihovna – chodby – Barevný svět
her 2 - výstava výtvarných a literárních prací žáků rožnovských škol,
potrvá do 31. srpna. Po city - výstava fotograﬁí členů rožnovského
Fotoklubu R9, potrvá do 29. října.
Podkroví - Iskérkové tvoření - výstava výtvarných a literárních prací
klientů centra Iskérka, do 29. října.
8. září v 15 hodin: Skromnost i odvaha - cesty života ing. Josefa Žanty - beseda.
Sušák – Živé muzeum - výstava fotograﬁí z historie i současnosti Va-

lašského muzea v přírodě k příležitosti 85. výročí jeho založení, potrvá do 31. prosince. Krásná jizba
– folklorismus a svéráz ve sbírkách
Valašského muzea v přírodě (konec
19. až polovina 20. století), výstava
potrvá do 28. února.
Restaurace Harcovna - 11. září
ve 20.30 hodin: Už jsme doma koncert.
Dřevěné městečko – 12. září: Muzicírování se Soláněm - koncert
cimbálové muziky Soláň.
Hudební altán v parku – 12. září
v 15 hodin: Kytarové trio - koncert
žáků ZUŠ.
Galerie Na Radnici – Učitelia a
absolventi – výstava pedagogů a
absolventů ZUŠ v Považskej Bystrici, potrvá do 5. října. Otevřeno po
- so 9 - 17 hodin, ne 9 - 12 hodin.
Galerie Na Letné – Výstava prací
žáků výtvarného oboru ZUŠ - stálá
expozice.
SVČ - 8. září v 16 hodin: Zájmový
seminář - nový školní rok ve SVČ.
Kino Panorama – 7. - 8. září v 18
hodin: Toy Story 3: Příběh hraček
- animovaná komedie. 7. - 8. září
ve 20 hodin: Twilight sága: Zatmění - americký ﬁlm. 9. - 12. září v
18 hodin: Čarodějův učeň - dobrodružný ﬁlm. 9. - 12. září ve 20 hodin: Dostaň ho tam - americká komedie. 12. září v 16 hodin: Budulínek - pásmo pohádek. 13. - 14. září
v 17.30 a 20 hodin: Kajínek - český ﬁlm.

ZUBŘÍ
Kino - 7. září v 9.30 hodin: Smolíček - pásmo pohádek.
Muzeum Na Petrohradě - Farnost

Zubří v proměnách času - výstava
potrvá do 19. září.
Klub - 9. září v 17.30 hodin: Víno
jako medicína, obzvláště červené beseda.

NOVÝ HROZENKOV
Památník A. Strnadla – Ateliér
1955 - výstava výtvarníka Oldřicha
Františka Krajíčka k 55. výročí autorova narození, vernisáž 11. září v
16 hodin, zahraje cimbálová muzika Kotula a Jiří Březík, výstava potrvá do 31. října. Otevřeno út - pá
9 - 12 a 13 - 17 hodin, so - ne 13
- 17 hodin.

VELKÉ KARLOVICE
Muzeum – Valašská krajina - 9.
ročník fotosoutěže, výstava potrvá
do 30. září.

SOLÁŇ
Informační centrum Zvonice –
Valašský salon výtvarných umělců výstava potrvá do 6. října. Otevřeno
mimo pondělí od 9 do 16, víkendy
od 9 do 17 hodin. Ostatní informace na www.zvonice.eu.

DOLNÍ BEČVA
Koliba Pod Horů – 11. září v 19
hodin: Cimbálová muzika Jasénka
s primášem Zdeňkem Zmeškalem.
Rezervace na tel.: 571 647 167, 607
709 601.

HORNÍ BEČVA
Hotel Duo - 7. září ve 20.30 hodin:
Promítání - Vesničko má středisková. 9. září ve 20 hodin: Živá hudba paní Janštová alias Berushka.
11. září ve 20.30 hodin: Promítání
- Rafťáci. Rezervace na tel.: 737
211 117.

