
Kalendář akcí 

Měsíc: srpen 2022 

Otevření vyhlídkové věže kostela sv. Mikuláše 
1. června 2022 09:00 - 11. září 2022 18:00 

Věž kostela sv. Mikuláše na Náměstí ve Velkém Meziříčí se opět otevře 

návštěvníkům.Zájemci o prohlídku zaplatí jednotné vstupné ve výši 30 korun. Otevírací doba 

je od pondělí do soboty od 9.00 do 18.00 hodin, v neděli od 12.00 do 18.00 hodin. Podívejte 

se na město z ptačí perspektivy, navštivte věžní chlívek s kozou, byt věžníka, prohlédněte si 

zvony, projděte si město a jeho okolí na panelech v patře a zasoutěžte si. 

Kategorie: Akce města 

Adresa: Náměstí 116, Velké Meziříčí 
 

Bítešské kulturní léto 2022 
25. června 2022 - 14. září 2022 22:00 

Kategorie: Všehochuť 

Adresa: Velká Bíteš 

Web: http://www.bitessko.com 

Tel.: 566 789 313, 602 523 807 
 

Česká cena za architekturu 2022 
30. června 2022 - 4. září 2022 

Výstava nominovaných děl. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Náměstí 

Adresa: Velké Meziříčí 
 

Letní příměstské tábory 
4. července 2022 - 25. srpna 2022 

4. 7. a 7. - 8. 7. Dóza hry s Ilonou11.7. - 15. 7. Svět barev s Dančou18.7. - 22. 7. Cesta do 

minulosti s Lidkou1. 8. - 5. 8. Máme rádi zvířata s Jančou8. 8. - 12. 8. Vzhůru do vesmíru s 

Gabčou15. 8. - 19. 8. ...112tka ... s Jaris22. 8. - 26. 8. Domácí lboratoř se Zuzkou 

Kategorie: Tábory 

Místo: Dóza - středisko volného času 

Adresa: Komenského 10/2, Velké Meziříčí 

Web: http://www.dozavm.cz 

E-mail: zaviskova@dozavm.cz 

Tel.: +420 566 781 852 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
16. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 



11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Muzejní programy pro veřejnost 
16. srpna 2022 15:00 

červen - červenec - O současném umění trochu jinak aneb Nebojte se moderny 1.9. - 23.10. - 

Zdenka Vorlová - Vlčková - Paní malířka a její můza září - říjen - Zámecké pověsti - Čertova 

studna Přednášky jsou připraveny pro MŠ, ZŠ, SŠ, dospělé, seniory). Veřejnost se musí 

přihlásit telefonicky či elektronicky s 48 hodinovým předstihem.   

Kategorie: Všehochuť 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Přípravné zápasy - ,,A'' mužstvo 
16. srpna 2022 18:00 - 20. září 2022 18:00 

Přípravné zápasy ,,A'' mužstva konané srpen-září.  

Kategorie: Sportovní akce 

Místo: Zimní stadion 

Adresa: Vrchovecká 1091/37, Velké Meziříčí 

Web: http://www.hokejvm.cz 

Tel.: + 420 774 793 462 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
17. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
18. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 



Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Thor: Láska jako hrom 
18. srpna 2022 18:00 

Akční, dobrodružný, fantasy film USA 2022, český dabing.Hrají Ch. Hemsworth, Ch. Bale, 

T. Thompson, T. Waititi N. Portman a další.Vstupné: 140 Kč, 119 minut, mládeži nevhodné 

do 12 let. Thor se nachází na své nejtěžší životní cestě – k nalezení vnitřního míru. Jeho cestu 

za odpočinkem však přeruší galaktický zabiják Gorr the God Butcher, který usiluje o zánik 

bohů. Thor požádá Valkýru, Korga a svou ex-přítelkyni Jane Foster, která – k Thorovu 

překvapení – ovládá mocné kladivo Mjolnir stejně jako mocný Thor. Společně se vydávají na 

vesmírné dobrodružství, aby odhalili tajemství Gorra a zastavili ho dříve než bude 

pozdě.  https://www.csfd.cz/film/749439-thor-laska-jako-hrom/prehled/ 

Kategorie: Kino 

Místo: kino JC 

Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí 

Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-537917 

Tel.: 724399474 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
19. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Funnyfest 2022 
19. srpna 2022 15:00 

Nízkoprahový klub Wellmez zve na multižádrový festival FUNNYFEST, který se koná 19. 

8. 2022 od 15:00-22:00 hod. na náměstí ve Velkém Meziříčí. Hudební program doplněn 

výrobou placek, malováním na obličej, slalomem s brýlemi, tetováním třpytkami, fotbálkem 

a mnoho dalším.  

Kategorie: Koncerty 

Místo: Náměstí 

Adresa: Náměstí, Velké Meziříčí 

Web: http://www.zdar.charita.cz 

Tel.: + 420 777 155 389 
 

Bullet Train 
19. srpna 2022 20:00 



Akční komedie USA 2022, české titulky. Vstupné: 130 Kč, 127 minut, mládeži nevhodné do 

15 let.   Bláznivě zábavná akční komedie od režiséra snímku Deadpool 2, Davida Leitcha. 

Brad Pitt hraje ve filmu Bullet Train nájemného zabijáka Ladybuga, který je odhodlán 

vykonávat svou práci mírumilovně, jelikož se mu spousta předchozích kšeftů vymkla z rukou 

a smůla se mu lepí na paty. Osud má nicméně jiné plány, protože Ladybug se při své 

nejnovější misi v nejrychlejším vlaku světa dostane do křížku se smrtícími protivníky. Jejich 

cíle jsou vzájemně propojené, a zároveň protichůdné. Konec trati je pouze začátkem 

nepřetržité divoké a vzrušující jízdy napříč moderním 

Japonskem.  https://www.csfd.cz/film/933670-bullet-train/prehled/ 

Kategorie: Kino 

Místo: kino JC 

Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí 

Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-544427 

Tel.: 724 399 474 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
20. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Zemědělský dětský den 
20. srpna 2022 14:00 - 17:00 

Zveme Vás na první Zemědělský dětský den, který se bude konat u sídla AGRO Měřín – 

Zarybník 516, Měřín.Přijďte za námi strávit odpoledne a užít si ukázku zemědělské techniky, 

tvořivé dílničky a soutěže. 

Kategorie: Všehochuť 

Místo: Sídlo AGRO Měřín 

Adresa: Zarybník 516, Měřín 

Web: http://www.agro-merin.cz 

Tel.: +420724864848 
 

Mimoni 2: Padouch přichází 
20. srpna 2022 17:00 

Animovaný, rodinný film pro děti, USA 2022, český dabing. Vstupné: 140 Kč, děti do 15 let 

120 Kč, 88 minut, mládeži přístupný.   V neutuchající touze najít toho největšího padoucha 

všech dob, aby mu mohli věrně sloužit, narazí Mimoni na malého nosatého černovlasého 

chlapce, který vyrůstá jen se svou německou matkou. Jmenuje se Gru a aniž to tuší, tohle 

setkání mu zásadně změní život. Konečně se dozvíme, jak došlo k nerozlučnému spojení 

Mimoňů a superpadoucha Grua.  https://www.csfd.cz/film/392704-mimoni-2-padouch-

prichazi/prehled/ 

Kategorie: Kino 



Místo: kino JC 

Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí 

Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-532728 

Tel.: 724399474 
 

ČERTOVI SVAGŘI + KATAPULT REVIVAL ZNOJMO 
20. srpna 2022 19:00 

Vážení příznivci našeho revivalu, bohužel nemoci nechodí po horách, ale po lidech a 

zdravotní komplikace našeho lídra Tomáše nám i nadále nedovolují koncertovat a to až do 

odvolání. Pevně věříme, že se vše v dobré obrátí a brzy se zase budeme pravidelně vídat. 

Vaše Perpetum .. Místo Perpetum zahraje kapela Čertovi švagří. Katapult revival zůstává.. 

Kategorie: Kulturní léto 

Místo: Náměstí 

Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí 

E-mail: sekretariat@jupiterclub.cz 

Tel.: +420739000071 
 

Sirotek: První oběť 
20. srpna 2022 20:00 

Horor USA 2021, české titulky. Režie W. Brent Bell. Hrají I. Fuhrman, J. Stiles, R. 

Sutherland, M. Finlan. Vstupné: 120 Kč, 90 minut, mládeži nevhodné do 12 let.   Esther byla 

vždycky trochu zvláštní. Příběh zlovolné dívky Esther z hororu Sirotek (2009) dostává novou 

kapitolu. Vyšinutá žena Leena Klammer je pro dobro světa zavřená v ústavu pro duševně 

choré kdesi v Estonsku. Vysoce inteligentní, promiskuitní Leena je zlo v lidské podobě, trpí 

řadou psychických poruch a ve svých třiceti letech vypadá jako dítě. Jednoho dne se jí 

brilantním způsobem povede z blázince utéct a rozhodne se naplnit svůj neméně perfektní 

plán. Vydává se do Ameriky, kde se vydává za ztracené dítě Esther ze zámožné rodiny. To se 

jí podaří, ale její zmanipulovaný a vysoce spokojený život obyčejného děvčete se nečekaně 

zvrtne. Esther je následně vhozena do nervy drásajícího souboje se svou novou matkou, která 

je připravená udělat cokoliv a svou rodinu před vražedným dítětem ochránit. 

https://www.csfd.cz/film/938924-sirotek-prvni-obet/prehled/ 

Kategorie: Kino 

Místo: kino JC 

Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí 

Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-544433 

Tel.: 724399474 
 

Spiritualita a písně - Pavel Keřkovský 
21. srpna 2022 09:00 

Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady 

Místo: Husův dům 

Adresa: U Světlé 24, Velké Meziříčí 

Web: https://evangelicivm.cz/ 

Tel.: +420 724 974 129 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
21. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 



Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Výstava motoveteránů s překvapením 
21. srpna 2022 09:00 

V neděli 21. 8. 2022 od 9:00-16:00 hod. se uskuteční v Modrém statku v Měříně výstava 

motoveteránů. Občerstvení zajišťuje SDH Měřín. Vstupné dobrovolné.  

Kategorie: Výstavy 

Místo: Modrý statek 

Adresa: Náměstí 15, Měřín 

Tel.: +420 728 076 023 
 

ŠARIVARI SWING BAND 
21. srpna 2022 18:00 

Dixieland ze Znojma 

Kategorie: Kulturní léto 

Místo: Náměstí 

Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí 

E-mail: sekretariat@jupiterclub.cz 

Tel.: +420739000071 
 

Střídavka 
21. srpna 2022 19:00 

Komedie Česko 2022. Hrají A. Polívková, J. Čvančarová, M. Hofmann, E. Holubová, K. 

Svarinská, J. Vyorálek. Vstupné: 130 Kč, 90 minut, mládeži do 12 nevhodné.   Když se 

z malé rodiny stane velká. Film Petra Nikolaeva. Komedie plná rodinných a partnerských 

zmatků. Její hrdinové si uvědomí, že když se ze tří rodin stane jedna velká, budou potřebovat 

pořádný plán. Plán, jak přežít současné i minulé partnery, všechny děti v rodině, ať už jsou 

jejich nebo ne, plán, jak se v tom všem neztratit a udržet si zdravý rozum. Život si ale 

většinou dělá, co chce . . a co nečekáte. Dalším z úkolů pro všechny je pak najít nového 

chlapa Katce, která během partnerského střídání zůstala na 

ocet.  https://www.csfd.cz/film/1081250-stridavka/prehled/ 

Kategorie: Kino 

Místo: kino JC 

Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí 

Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-544413 

Tel.: 724399474 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
23. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 



11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Muzejní programy pro veřejnost 
23. srpna 2022 15:00 

červen - červenec - O současném umění trochu jinak aneb Nebojte se moderny 1.9. - 23.10. - 

Zdenka Vorlová - Vlčková - Paní malířka a její můza září - říjen - Zámecké pověsti - Čertova 

studna Přednášky jsou připraveny pro MŠ, ZŠ, SŠ, dospělé, seniory). Veřejnost se musí 

přihlásit telefonicky či elektronicky s 48 hodinovým předstihem.   

Kategorie: Všehochuť 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Sportovní léto ve Velké Bíteši - pro celou rodinu 
23. srpna 2022 17:00 

sportuje celá rodina na fotbalovém stadionu. Fotbal, baseball, pentaque. 

Kategorie: Sportovní akce 

Místo: fotbalový stadion 

Adresa: Velká Bíteš 

Web: http://www.bitessko.com 

Tel.: 566 789 313, 602 523 807 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
24. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
25. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 



Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Top Gun: Maverick 
25. srpna 2022 18:30 

Akční drama, USA 2022, český dabing.V hlavní roli T. Cruise, M. Teller, J. Connelly, V. 

Kilmer, E. Harris, J. Hamm.Vstupné: 140 Kč, 131 minut, mládeži nevhodný do 12 let. Pete 

„Maverick“ Mitchell k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet let 

úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu 

vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se s 

armádní kariérou taky docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a 

proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má 

připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle bude muset 

Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi. Jedním z pilotů, které má připravit do 

akce, je i Bradley Bradshaw, syn jeho kamaráda a navigátora Goose. Znalci prvního Top 

Gunu vědí, že Goose zahynul, když se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky, 

pilotované právě Maverickem. A jeho syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za žádnou 

cenu nechce, aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že 

pravděpodobnost, že některý z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec 

malá.  https://www.csfd.cz/film/286035-top-gun-maverick/prehled/   

Kategorie: Kino 

Místo: kino JC 

Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí 

Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-524895 

Tel.: 566 782 004, 001 724 399 474 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
26. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Nene 
26. srpna 2022 20:00 

Sci-fi horor USA 2022, české titulky. Vstupné: 140 Kč, 130 minut, mládeži nevhodný do 15 

let.   Malá koňská farma uprostřed kalifornské pouště a na ní dva sourozenci, kteří zažívají 

věci, nad nimiž byste jen nevěřícně kroutili hlavou a říkali „Nene“. Mistr hororových 

překvapení a držitel Oscara za film Uteč Jordan Peele natočil další film, který vás spolehlivě 

překvapí, šokuje a vyděsí. Ten den by proběhl jako každý jiný, kdyby se na nebi neobjevilo 



„cosi“, co sourozencům Haywoodovým zabilo otce. Bylo to UFO? Nebo je vysvětlení 

mnohem racionálnější? Nikdo nic neví. Zjevné je jen to, že to, co se děje v okolí malé koňské 

farmy, na níž OJ a Emerald žijí, je čím dál znepokojivější a nabírá to na obrátkách. Zatímco 

oči senzacechtivých amatérských ufologů a záhadologů se upírají k nebi ve snaze alespoň 

krátce zahlédnout kousek létajícího talíře, Haywoodovi klopí zraky k zemi. Kdo se na ně 

nedívá, toho přece neunesou. Nebo že by pravidla 

neplatila?  https://www.csfd.cz/film/939689-nene/prehled/ 

Kategorie: Kino 

Místo: kino JC 

Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí 

Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-544447 

Tel.: 724 399 474 
 

Rybářské závody v Šeborově 
27. srpna 2022 05:00 

Na rybníku soukromého zemědělce Pavla Uchytila pod sportovním letištěm u Šeborova se v 

sobotu 27. srpna 2022 od 5:00 hod. uskuteční již čtvrtý ročník populárních rybářských 

závodů pro širokou veřejnost.  Zúčastnit se může kdokoliv, a to včetně dětí. Rybářský lístek 

ani povolenka nejsou zapotřebí. Startovné činí 200 Kč, pro děti do 15ti let včetně jen 100 Kč. 

Chytá se na jeden prut s max. dvěma návazci - natěžko, na položenou, na plavanou nebo 

feeder. Návnady a nástrahy na kaprovité ryby - rostlinného i živočišného původu. Obsádku 

rybníka představují především kapři, líni, okouni a amuři. Nejlepší účastníci obdrží poháry, 

diplomy a hodnotné věcné ceny. Zbytek cenového fondu se na závěr akce slosuje s využitím 

úlovkových lístků jako tombola. Občerstvení je pro soutěžící i diváky zajištěno. Zájemci se 

musí příhlásit v dostatečném předstihu na telefonním čísle 776 590 621.     

Kategorie: Všehochuť 

Místo: Rybník pod sportovním letištěm u Šeborova 

Adresa: Šeborov, Úhřínov 

Tel.: +420 776 590 621 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
27. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

STETSON 
27. srpna 2022 19:00 

Místní country kapela 

Kategorie: Kulturní léto 

Místo: Náměstí 

Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí 



E-mail: sekretariat@jupiterclub.cz 

Tel.: +420739000071 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
28. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Léto s Rozmarínkem: Posezení s živou hudbou 
28. srpna 2022 14:00 - 18:00 

Letos jsme se rozhodli, že pár letních nedělí zpestříme zajímavým programem. Těšit se 

můžete na workshopy pro děti i dospělé, letní grilování i odpoledne s hudbou. 

Kategorie: Všehochuť 

Místo: Zahrady Rozmarínek Petráveč 

Adresa: 

Web: https://www.rozmarinek.cz/ 

Tel.: +420 603 494 970 
 

Koncert Evy Henychové 
28. srpna 2022 15:00 

V případě pěkného počasí koncert proběhne na živoucí zahradě. 

Kategorie: Koncerty 

Místo: Husův dům 

Adresa: U Světlé 24, Velké Meziříčí 

Web: https://evangelicivm.cz 

Tel.: +420 724 974 129 
 

FLASTR 
28. srpna 2022 18:00 

Akustické bluegrass 

Kategorie: Kulturní léto 

Místo: Náměstí 

Adresa: Kostelní, Velké Meziříčí 

E-mail: sekretariat@jupiterclub.cz 

Tel.: +420739000071 
 

After: Pouto 
28. srpna 2022 19:00 

Romantické drama USA 2022, české titulky. Vstupné: 120 Kč, 95 minut, mládeži nevhodný 

do 12 let.   Pravá láska trvá navždy. Čtvrtá kapitola filmového a knižního fenoménu After 

zavede Hardina a Tessu na životní křižovatku, ze které se vydávají každý jinou cestou. Byli 



si souzeni, ale Hardinovy běsy jsou příliš divoké a Tessa prahne po svém osobním štěstí. 

Bude mít jejich žhavá, nespoutaná a nekonečná láska z minulosti také někdy budoucnost? 

Oba se změnili, kdysi nesmělá Tessa je teď sebevědomá mladá žena a Hardin už není ten 

sebejistý cynický kluk, do kterého se zamilovala. Jejich bouřlivý vztah má poslední 

šanci.  https://www.csfd.cz/film/912989-after-pouto/prehled/ 

Kategorie: Kino 

Místo: kino JC 

Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí 

Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1704 

Tel.: 724 399 474 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
30. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Muzejní programy pro veřejnost 
30. srpna 2022 15:00 

červen - červenec - O současném umění trochu jinak aneb Nebojte se moderny 1.9. - 23.10. - 

Zdenka Vorlová - Vlčková - Paní malířka a její můza září - říjen - Zámecké pověsti - Čertova 

studna Přednášky jsou připraveny pro MŠ, ZŠ, SŠ, dospělé, seniory). Veřejnost se musí 

přihlásit telefonicky či elektronicky s 48 hodinovým předstihem.   

Kategorie: Všehochuť 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

Výstava obrazů, fotografií a krou-design energetické koule 
31. srpna 2022 09:00 

Po výstavě velkomeziříčského výtvarníka Bořivoje Pejchala zaplní sál velkomeziříčského 

muzea výstava obrazů a fotografií Jitky Bradáčové a umělecké tvorby Krou-design Gabriely 

Bradáčové.Výstava bude zahájena 4. srpna v 18 hodin ve výstavním sále muzea, potrvá do 

11. září. V srpnu bude přístupná od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, v září pak od 9 do 12 a 

od 13 do 16 hodin. 

Kategorie: Výstavy 

Místo: Muzeum Velké Meziříčí 

Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí 

Web: http://www.muzeumvm.cz 

Tel.: +420 566 522 773 
 

 


