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S-klub

Filumena Marturano

sklub.kzvalmez.cz
tel.: 571 684 557 (554)

So � 23.03. � 19:00 � velký sál

Pyšná princezna
Pohádka s písničkami na motivy
Boženy Němcové.
So � 09.03. � 16:00 � velký sál
V Půlnočním království žije pyšná princezna Krasomila. Když odmítne ruku krále Miroslava, ten se za
ní vydá do jejího království v přestrojení za zahradníka. Vypěstuje zpívající květinu a najde si cestu
Divadelní společnost Julie Jurištové Praha.
→ Pohádkové předplatné Sedmikráska.
→ Vstupné 120 Kč.

Eduardo de Filippo

Pozor změna! Náhradní představení za zrušenou inscenaci Hvězda s Evou Holubovou v rámci
Divadelního předplatného.
Manželství po italsku s dojetím a komikou.
Hrají: Simona Stašová, Svatopluk Skopal.
→ Divadlo v předplatném, doprodej vstupenek.
→ Vstupné 350 Kč.
Připravujeme:

Hvězdné manýry
Michael McKeever

St � 03.04. � 19:00 � velký sál

Připravujeme:

Aimée Allen Quartet (USA/CZ/D)
Po � 01.04. � 19.30
Aimée Allen (USA) – zpěv, Walter Fischbacher
(USA) – klávesy, Petr Dvorský (CZ) – kontrabas,
Ulf Stricker (D) – bicí
Její současný repertoár tvoří výběr jazzových standardů z „velkého amerického zpěvníku“, vzdává i
poctu brazilské bossa nově a obsahuje též francouzsky zpívané lyrické písně. Její vokální projev je
vždy upřímný a zvuk souboru autentický, ve vyzrálém zpěvaččině hlase je slyšet jak oduševnělost a
životní zkušenost, tak ženská smyslnost.
→ Jarní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

POZOR ZMĚNA! Náhradní představení za zrušenou inscenaci Zamilovaný sukničkář.
Rychlá a bláznivá fraška, za kterou by se nemusel
stydět ani mistr tohoto žánru Feydeau.
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová a další.
→ Divadelní společnost Háta.
→ Vstupné 390 Kč a 360 Kč.

Desmod (SK)
Pá � 05.04. � 19:00 � velký sál

Kouzelný karneval
Ne � 10.03. � 15:00 � velký sál
Tradiční dětský karneval tentokrát v režii populárního kouzelníka a iluzionisty Jiřího Hadaše, který patří bezesporu k české kouzelnické špičce. Moderní
magii se věnuje více než 20 let.
→ Vstupné 40 Kč.

Veletrh pracovních příležitostí
St � 13.03. � 09:00 � velký sál + kavárna
Druhý ročník Veletrhu pracovních příležitostí, na němž
se budou po celý den prezentovat firmy z nejbližšího
okolí a zájemcům o práci budou přímo na místě podávat podrobné informace o volných místech.
Program potrvá do 16:00.
→ Vstup zdarma.

Setkání divadel – Malé jevištní
formy 2019
Pá–So � 15.–16.03. � celé KZ
Více na www.kzvalmez.cz.
→ Vstupné 100 Kč.
Doprovodný program:

Hm…
So � 16.03. � 21:00 � M-klub
Seifert, Rimbaud, Doubrava, Ekrt, Nebřenský, Noga
a hudba, která se nechce vejít do žánrové škatulky.
→ Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 150 Kč.

Chaverut 2019
Ne � 17.03. � 16:00 � velký sál
Beseda se zástupkyní velvyslance státu Izrael v ČR
Irit Amitai na téma Aktuální situace na Blízkém východě. V rámci programu vystoupí Tereza Válková
(zpěv) a ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.
→ Vstup zdarma.

Jedeme dál

Petra Janů a Amsterdam
St � 20.03. � 19:00 � velký sál
Na koncertě zazní výběr největších rockových hitů
Petry Janů doplněný o další oblíbené písničky a také o novinky z alba Blázni. → Vstupné 390 Kč.

Sedminásobný slovenský Slávik zahraje všechny
své hity včetně těch z posledního alba s názvem
Molekuly zvuku.
→ Koncert je přístupný od 15 let.
→ Vstupenky na www.ticketlive.cz.

Malá scéna
za oponou
sklub.kzvalmez.cz
prokes.extrovna@seznam.cz
tel.: 608 473 943

Jarní jazz & bluesové dny 2019
Ne–St � 03.03.–28.04 � 19:30
Matt Long Trio (UK/CZ), Tom C. Walker Band
(UK), Dura Turtev Blues Club (SK), Aimée Allen
Quartet (USA/CZ/D), Tom Smith Quartet (USA/
CZ/D), Jack Hutchinson Band (UK/CZ).
→ 6 koncertů za 600 Kč při zakoupení permanentky na celou sérii.

Matt Long Trio (UK/CZ)
Ne � 03.03. � 19:30

Tom Smith Quartet (USA/CZ/D)
Ne � 07.04. � 19:30
Tom Smith (UK) – saxofony, Daniel Bulatkin
(RUS) – piano, Max Makagonov (RUS) – kontrabas, Petr Nohavica (CZ) – bicí
Excelentní saxofonista, flétnista, klarinetista a klavírista z Londýna, dvojnásobný finalista prestižní soutěže BBC Young Jazz Musician v letech 2014 a 2016.
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.
→ Jarní jazz & bluesové dny 2019

Vlasta Redl a Tichá parta
Út � 09.04. � 19:30 � velký sál
Písničkářský samorost s akustickou kapelou.
→ Vstupné v předprodeji 320 Kč / 280 Kč, na místě
360 Kč / 320 Kč.

M-klub
mklub.kzvalmez.cz
baros@kzvalmez.cz
T 607 029 949

Matt Long – sólová kytara a zpěv, Matěj Černý
– baskytara, Tomáš Vokurka – bicí
Matthew je kytarista a zpěvák, který svými sóly dokáže pravidelně zvednout diváky ze sedadel. Na
mladíka svého věku z něj vyzařuje až neuvěřitelná
vášeň a oddanost blues.
→ Jarní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170, na místě 190 Kč.

Gaia Mesiah (hard-rock/Praha)

Tom C. Walker Band (UK)

Ozvěny Malých jevištních forem

Čt � 21.03. � 19:30

Pá � 01.03. � 19:00 � velký sál

Tom C. Walker – kytara, zpěv, Lewis Spencer –
kytara, Deano – baskytara, Jack Bowles – bicí
Blues - funk – soulová kapela Toma C. Walkera,
který je žákem producenta Richarda Digby Smithe
z kultovního labelu Island Records.
→ Jarní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Dura Turtev Blues Club (SK)
Ne � 24.03. � 19:30
Dura & Blues Club je jedním z projektů bluesmana
Juraje „Duro“ Turteva. Funguje jako volné sdružení
slovenských muzikantů, kteří si vedle vlastních projektů najdou čas si spolu zahrát.
→ Jarní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 170 Kč.

Excellent Mistake Tour 2019
Pá � 01.03. � 20:00

Gaia Mesiah to opět rozpálí v M-klubu, a to s novou deskou Excellent Mistake.
→ Vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě 280 Kč.

Výběr divadel z postupových divadelních přehlídek a jejich nové hry.
Tom a Jeff (Havířov) – Déšť, Statické divadlo –
Útěk, ZDividla – Už brzy dozpívám.
→ Vstupné 100 Kč.

Improliga
So � 02.03. � 19:00
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Divadlo Schod

Z pohádky do pohádky
St � 05.03. � 19:00
→ Vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč.

Stand-Up Show s UGC

The Dust: The Dust slaví 10 let!

Čt � 07.03. � 19:30

Pá � 29.03. � 20:00

Stand-up v hlavní roli Underground Comedy Praha.
Znáte je z Comedy Clubu, znáte je z pořadu na
Stream.cz a naživo už jste jejich povedenou partičku Underground Comedy také poznali.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč.

Uslyšíte aktuální repertoár i staré hity (jako např. Pomeranče) a ke kapele se přidají i bývalí členové. Účast
přislíbili Radek Čajka, Alena Jelínková, Ríša Boček,
Matěj Bezděk, Štěpán Marek a snad to vyjde i Peťovi
Randýskovi. Nenechte si to ujít. Deset let se slaví jen
jednou za existenci kapely. Další příležitost nebude.
→ Vstupné 100 Kč

Listolet (trance-folk/Brno)
Lucie Redlová a Garde

Připravujeme:

Pá � 08.03. � 20:00

Divadlo Schod

(acoustic-rock/Valmez)

Listolet opustil své kotviště v Brně a rozlétl se po
celé Moravě. Někteří z jeho členů se usídlili v okolí
Valmezu, a není proto překvapením, že se novou
desku Pětiminutový tulák rozhodli pokřtít také ve
valašskomeziřícském M-klubu. Své síly ten večer
spojí se starou známou, se kterou se potkali na
nejednom pódiu, Lucií Redlovou.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 160 Kč.

Mydy Rabycad (electronica-pop/Pha)
What is Mydy Rabycad Tour
So � 09.03. � 20:00
Kapela známá svým extravagantním vzezřením se těší
na fanoušky se svou propracovanou strhující show.
→ Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.

Česká cena za architekturu 2018

Út � 02.04. � 19:00
→ Vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč.

Jiří Kolbaba – Severozápadní Afrika
St � 03.04. � 19:00 � M-klub
Jen 14 kilometrů od Evropy se na africkém kontinentu nachází pozoruhodná země s bohatou historií a
přívětivou současností. Marocké království připomíná Pohádku tisíce a jedné noci. Navštívíme pouště i stará hliněná města. Aby byl obraz o západní
Africe úplný, nahlédneme i do osudem zkoušených
zemí Nigeru, Burkiny Faso, Senegalu a Mali.
→ Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.

Galerie Sýpka

St � 20.03. � 19:00

galerie.kzvalmez.cz
galerie@kzvalmez.cz
tel.: 774 063 305

→ Vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč.

Inspektor Kluzó

Tomáš Matonoha a jeho Komorní
hudební kabaret

Ateliér Design skla FMK UTB
ve Zlíně

Čt � 21.03. � 19:00

studenti Petra Stanického

Kapelu Inspektor Kluzó tvoří pianista Zdeněk Král, herec Tomáš Matonoha a zpěvačka Vendula Příhodová
známá z finále soutěže Hlas Česko Slovenska i z rolí
v muzikálech. Ústřední trojici na koncertech doprovází
Ondřej Veselý na bicí a Ondřej Homola na baskytaru.
→ Původně avizováno na 07.02.19.
→ Nová divadla v M-klubu.
→ Vstupné 260 Kč.

Vypsaná Fixa
(rock-rock’n’roll/Pardubice)
So � 23.03. � 20:00 � M-klub
→ Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 230 Kč.

Barokní synagogy v českých
zemích
18.02.–17.03. � přízemí
Výstava představuje nejstarší, historicky a umělecky nejcennější synagogy, které byly v Čechách a
na Moravě vybudovány v 17. a 18. století.
→ Výstava v rámci projektu Chaverut 2019.
→ Vstup zdarma.

05.03.–31.03. � přízemí
Vernisáž: 04.03. v 16:30
sklo

V každém oboru lidské tvůrčí činnosti platí, že na
to, aby se z řemesla stalo umění, je třeba více než
dokonalého zpracování. Ondřej Strnadel rodák z
Valašského Meziříčí, své především z geometrických tvarů kruhu nebo oválu vycházející objekty,
oživuje rafinovanými deformacemi. Sklo v pevném
stavu si díky nim stále uchovává magický půvab
své žhavé tekuté duše. Pozorovatel tak má pocit,
že když se otočí, může objekt změnit svou podobu.
Tento klid neklidu, jenž je syntézou autorova rukodělného umu a umělecké představivosti, dodává
Strnadelovým dílům na osobitosti a zajímavosti.
→ Vstupné 20 Kč.

Divadlo Schod

→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Obrana hranic Československa
1918–1919

13.02.–05.04.

A zase ty pohádky s hvězdičkou

Zdeněk Trefil, TREF-Architekti
24.01.–03.03. � 2. patro

Proměny

Multimediální přednáška fotografa Pavla Svobody
z velké cesty „Napříč Asií“ - sedm měsíců dobrodružství na trase Moskva - Bangkok.
→ Přednáška získala první cenu diváků na festivalu
Caminos v Karlových Varech 2018.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč.

sklo

→ Vstupné 20 Kč.

Valašské vdovy s nadějí

Ondřej Strnadel

Čt � 14.03. � 19:00

Sebastian Kitzberger
17.01.–03.03. � přízemí

galerie.kzvalmez.cz
galerie@kzvalmez.cz
tel.: 774 063 305

Nepál – 46 dnů na treku

www.magc.cz
mackowiakova@magc.cz
tel.: 727 984 738

Skin

Galerie Kaple

Pavel Svoboda

Muzejní a galerijní
centrum

Cesta hmoty a prostoru
13.02.–05.04.
Výstava Cesta hmoty a prostoru v Galerii Sýpka
ve Valašském Meziříčí představuje umělecká díla
s tématikou vzpomínek, emocí, ochrany krajiny,
ale především zabývající se otázkami vztahu hmoty, materiálů a prostoru. Postkonceptuální přístup
v tvorbě se tedy především projevuje ve vztazích
mezi použitými materiály. Jako například u instalace Kristýny Maňákové, která očekávatelnou
ekologickou apokalypsu ztvárnila prostřednictvím
vratkého skleněného Kužele plného vyjetého oleje
a abstraktních gestických maleb a olejomaleb.
→ Vstupné 20 Kč.

Po vyhlášení samostatnosti Československa 28. října 1918 musel nový stát takřka okamžitě bránit své
hranice před agresí některých sousedních států,
které si jeho vznik v daných hranicích republiky nepřály. Kromě zajištění českého pohraničí před odštěpnými tendencemi se jednalo dále o „sedmidenní válku“ počátkem roku 1919 s polskou armádou o
oblast Těšínska a zejména potom o vleklé boje s
Maďarskem, jež s menšími přestávkami probíhala v
letech 1918-1919 na území Slovenska. Výstava bude
doplněna o stejnokroje a výstroj příslušníků čs. legií
a dobrovolníků a řadu dobových exponátů.
→ Ve spolupráci s ČSOL, Valašské Meziříčí.
→ Vstupné dobrovolné.

Příběhy/Stories
Hana Bednářová

07.03.–07.04. � přízemí
Vernisáž: 06.03. v 18:00
Retrospektivní výstava valašskomeziříčské výtvarnice Hany Bednářové mapující 20 let tvůrčí práce. Vystavuje od roku 2004 a na svém kontě má
téměř dvě desítky autorských výstav a několik výstav společných. Její obrazy jsou součástí několika
soukromých sbírek nejen v České republice, ale i
v zahraničí (Rakousko, Německo, Holandsko, USA).
Hana Bednářová je známá také svou tvorbou na
hedvábí.
→ Vstupné 20 Kč.

Třičtvrtiny

Výstava SUPŠ sklářské Valašské
Meziříčí k 75. výročí založení školy
14.03.–28.04. � 2. patro
Vernisáž: 13.03. v 17:00
Výstava Třičtvrtiny nabídne nové a svěží umělecké
práce žáků a pedagogů Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí. Nenechte si
ujít jedinečnou výstavu uspořádanou k 75. výročí
založení školy. V neobvyklé instalaci se představí
obory design skla, průmyslový design i užitá malba.
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Doprovodné programy:

Boje na Těšínsku
Po � 04.03. � 17:00 � přízemí
V souvislosti s výstavou Obrana hranic Československa se uskuteční přednáška historika Slezského zemského muzea v Opravě Mgr. Ondřeje Koláře, Ph.D.
→ Vstup zdarma

Biják trezorových filmů
Zabitá neděle

Čt � 07.03. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
(Drahomíra Vihanová, 1969, 78 minut, přístupno
bez omezení, česky) → Vstupné 50 Kč.

Valašské Meziříčí objektivem času
představení publikace

Út � 12.03. � 17:00 � Freskový sál, 1. patro
Veřejný křest nové výpravné publikace mapující ve
fotografiích a archivních materiálech vývoj městských center (Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou) i přes tři desítky ulic za účasti autorů (František Baruch, Petr Zajíc, Jindřich Zeť) a představitelů
vedení města Valašské Meziříčí. Možnost zakoupení publikace a autogramiády autorů. Součástí
akce bude projekce fotek z archivu J. Zetě – Valašské Meziříčí ve vzpomínkách pamětníků.
→ Vstup zdarma.

Biják trezorových filmů
Pasťák

Čt � 14.03. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
(Hynek Bočan, 1968, 91 minut, nepřístupné do 18
let, česky) → Vstupné 50 Kč.

Odpolední matiné s Hanou
Bednářovou
Út � 19.03. � 16:00 � přízemí
Komentovaná prohlídka a setkání s výtvarnicí nad
obrazy i tématy její tvorby. → Vstup zdarma.

Biják trezorových filmů
O slavnosti a hostech

Čt � 21.03. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
(Jan Němec, 1966, 68 minut, nepřístupné pro děti
do 15 let, česky)
→ Vstupné 50 Kč.

známe životní osudy pánů z Deblína, zažijeme rychlý
vzestup a ještě rychlejší pád braneckých Locknerů a
nakonec se pokusíme poodhalit tajemství, obestírající
historii rytířského rodu Schötzlů z Hetzenfeldu, kteří se
pohybovali u dvora meziříčských Žerotínů. Přijďte a
poznejte, jaké to bylo, když našemu kraji „vládli páni“.
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč (V ceně vstupenky je i
prohlídka expozice.)

Doprovodné programy k výstavě Třičtvrtě SUPŠ Sklářské

Biják trezorových filmů

So–Ne � 23.03. – 28.04. � 2. patro

Čt � 28.03. � 18:00 � 1. patro – freskový sál

Kladivo na čarodějnice

Nabídka pro ZŠ po celé trvání výstavy – komentovaná prohlídka s pedagogem školy - po předchozí
telefonické domluvě (od 9 do 14 hodin).

(Otakar Vávra, 1969, 103 minut, nepřístupné pro
děti do 15 let, česky)
→ Vstupné 50 Kč.

Ukázka 3D modelování v programu Rhinoceros a 3D tisk

Výtvarný workshop „Obraz
v obraze“

So � 23.03. � 15:00–17:00 � 2. patro

So � 30.03. � 15:00–17:00 � 2. patro

→ Doprovodný program k výstavě Třičtvrtě SUPŠ
Sklářské.
→ Vstup zdarma.

Malba akrylovými barvami s využitím šablon.
→ Doprovodný program k výstavě Třičtvrtě SUPŠ
Sklářské. → Vstup zdarma.

Pavel Lasztovicza
Když vládli páni

Komentovaná prohlídka výstavy Třičtvrtě pro veřejnost

Út � 26.03. � 17:00 � Freskový sál, 1. patro

So � 06.04. � 15:00 � 2. patro

V přednášce, vedené Pavlem Lasztoviczou, se seznámíme s pěticí šlechtických rodin, které Rožnovsko a
Valašskomeziříčsko ovlivňovaly v průběhu 17. a 18. století. Navštívíme Podstatské z Prusinovic a jejich sídla
v Hustopečích a Lešné, pobudeme na choryňském
zámku u baronů Kaldtschmidtů z Eisenberku, po-

„Zahadabalit“ – tajemství
správného balení skla

→ Doprovodný program k výstavě Třičtvrtě SUPŠ
Sklářské. → Vstup 50 Kč / 20 Kč.

Ne � 28.04. � 15:00–17:00 � 2. patro
→ Doprovodný program k výstavě Třičtvrtě SUPŠ
Sklářské. → Vstup zdarma.

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