
Tisková zpráva       
 
Ve dnech 21. až 22. května 2016 se v areálu amfiteátru letního kina města Valašského Meziříčí a v parku zámku 
Kinských, uskutečnilo Jonáškovo zábavné odpoledne. Jde již o 6. ročník a letos poprvé byla tato benefiční akce 
dvoudenní. Jonáškovo zábavné odpoledne pořádá nadační fond Jonášek a jeho přátelé. Výtěžek ze vstupného 
následně nadace Jonášek použije na nákup dárků pro onkologicky nemocné děti nebo pro zakoupení přístrojů a 
zařízení vybraných nemocničních odděleních z různých měst. Více o nadaci Jonášek naleznete na 
http://www.nadacejonasek.cz/ nebo na https://www.facebook.com/jonasekvalmez. 
6. ročník Jonáškova zábavného odpoledne byl ve znamení velmi příznivého počasí a tak návštěvníci mohli shlédnout níže uvedené vystupující, ale také se 
mohli zúčastnit atrakcí v zámeckém parku. Ze všech dětských vstupenek byly vylosovány tři hodnotné ceny z nichž první cenou bylo horské kolo v hodnotě 
přes 9 tis. Kč. 
 
Seznam účinkujících na podiu amfiteátru: 
hudební skupina KAPRIOLA 
hudební skupina DOCUKU 
zpěvačka EVA MATĚJOVSKÁ 
hudební skupina LAURA A JEJÍ TYGŘI 
zpěvák MARTIN HARYCH A W.A.F. 
hudební skupina DEEP PURPLE REVIVAL KOBEREC BAND 
vystoupení TANEČNÍ STUDIO LINIE 
kouzelnice RADANA 
ŽELEZNÝ ZEKON 
hudební skupina KORIDOR 
hudební skupina PENZISTOR 
hudební skupina LIMETAL 
 

Všichni účinkující vystupovali zdarma bez nároku na honorář. 
 
V neděli zástupci nadace představili dalšího patrona nadace, kterým se stal pan Prof. MuDr. Michael Houdek Csc. Jde o významnou kapacitu z oblasti 
neurochirurgie. Zveřejnil přes 200 vědeckých prací ve svém oboru a provedl kolem 5 tisíc operací.  
 
Dvoudenní akce se zúčastnilo celkem 2147 dospělých platících návštěvníků a 1026 platících dětí. Celkem platících návštěvníků bylo 3173. Celkový výtěžek z 6. 
Ročníku Jonáškova odpoledne činí: 146.424,- Kč 
Děkujeme všem vystupujícím, partnerům a návštěvníkům za pomoc.  
František Baláš - tiskový mluvčí nadace Jonášek, tel.:732 858 600, email: nadacejonasek@seznam.cz 

Seznam účinkujících - doprovodný program: 
Divadlo MARINGOTKA 
Divadlo LEONKA 
výstava motorek motorkářského klubu K 1400 (sobota) 
výstava motorek účastníků motosrazu ER PE ER (neděle) 
Záchranná brigáda zlínského kraje  
Skupina historického šermu CONDUCTI ukázky soubojů 
KLAUN RAMBAJS  
Afričtí bubeníci – KUBUKU 
MAPAJ ukázky sebeobrany žen a dětí 
Hry pro děti, Vrtule, SVČ Domeček 
Červený kříž 
 


