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Miroslav Náplava | Jižní Afrikou na drezíně
Projekce doku filmů Petra Horkého, Jaroslava Jindry, Miroslava Náplavy, Inny Václavové s Jiřím Liškou
a dalších → Vstupné 150 Kč.

Cestovatelský
podzim ve Valmezu

Petr Nazarov
Nový Zéland

Jan Husák

Út � 27.11. � 18:00 � Městská knihovna VM

Kamčatka

Tři cesty a dva roky života na Novém Zélandu.
→ Vstup volný.

Čt � 01.11. � 17:00 � Muzeum regionu
Valašsko, zámek Kinských
→ Vstupné 40 Kč.

Rusko severozápad, Poloostrov
Cola a Solovetské ostrovy
Pá � 02.11. � 18:00 � Diakonie ČCE – hospic Citadela

Cestopisná přednáška bude nejen o možnostech
cestování v Rusku, ale také o historii gulagu na Solovetských ostrovech a odkazu tragické minulosti
Ruska pro současnost… → Vstupné dobrovolné.
Výtěžek bude použit na provoz hospice Citadela.

Markéta Pišková
Ekvádor na dlani

So � 03.11. � 19:00 � Café Tukan

Nejen environmentální přednáška o budování soukromých přírodních rezervací v Ekvádoru.
→ Vstupné dobrovolné.

Michal Štěpánek

S-klub
Travel for Ecological Education
Út � 20.11. � 19:00 � M-klub

Ekologická přednáška a předání zkušeností v oblasti rozvoje programů ekologického vzdělávání.
→ Vstup volný.

Snow film fest
St � 21.11. � 18:00 � M-klub

Pásmo zimních cestovatelských a sportovních filmů.
Program:
18:00–19:00 Into Twin Galaxies
19:00–19:45 In Gora
19:45–20:15 Frozen Road
20:15–20:30 přestávka
20:35–21:00 Freezing
21:00–21:10 Lapin Kulta
21:10–21:40 Kámen, nůžky, Vagus
→ Vstupné 80 Kč.

sklub.kzvalmez.cz
tel.: 571 684 557 (577)

Rej meziříčských strašidel
Pá � 02.11. � 17:00 � náměstí

Lampionový průvod městem strašidelnou stezkou,
ohňostroj
→ Vstup zdarma.

Dášeňka, čili život štěněte
So � 03.11. � 16:00 � velký sál

Když se to narodilo, bylo jenom takové bílé nic,
do hrsti se to vešlo; ale anžto to mělo pár černých
ušisek a vzadu ocásek, uznali jsme, že je to psisko a protože jsme si přáli psí holčičku, dali jsme jí
jméno Dášenka.
→ Divadlo Scéna Zlín.
→ Předplatné Sedmikráska.
→ Vstupné děti 80 Kč, dospělí 120 Kč.

Turecko a Kurdistán
Po � 05.11. � 18:00 � M-klub

Valašskomeziříčský rodák vypráví o své nedávné
cestě do Turecka a navštívených městech jako Istanbul, Trabzon, Rize či Van. → Vstupné 80 Kč.

Venezuela / Domino – hra
v podkroví Ztraceného světa

Čt � 22.11. � 17:00–23:30
17:00–19:00 � náměstí Cafe Tucan

Čt � 08.11. � 19¬:00 � Velký sál

Projekce, přednáška a koncert hudebního tělesa
CTIB.
→ vstupné nocleženka v hodnotě 50 Kč – pořádá
Charita VM

Mužský pěvecký sbor Beseda

19:15–21:00 � M-klub a Velký sál

→ Vstupné 50 Kč.

Marek Audy a 3D speleologická projekce venezuelských jeskyní. Přednáška s 3D projekcí filmu.
→ Vstupné 80 Kč.

Rostislav Nevud (Kosťa)
Pacific Crest Trail

So � 10.11. � 18:00 � Café Tukan
→ Vstupné dobrovolné.

Matěj Ptaszek
Kolumbie

Út � 13.11. � 18:00 � Městská knihovna VM

Matěj Ptaszek je první Evropan, který strávil coby
spisovatel, fotograf a bluesový hudebník více než
dvacet měsíců v divokém kolumbijském departamentu Antioquia. → Vstup volný.

Projekce filmu Sváti Božáka

Projekce filmů MFOF
→ Vstupné 80 Kč.

21:15–23:30 � M-klub a Velký sál

Projekce filmů MFOF
→ Vstupné 80 Kč.

Pá � 23.11. � 17:00–23:30

→ Celodenní vstupné 180 Kč (vč. přednášky).

17:00–19:00 � M-klub a Velký sál

Projekce výběru filmů MFOF
→ Vstupné 80 Kč.

19:30–21:00 � Velký sál

Lucie Hrozová

St � 07.11. � 18:00 � velký sál

Ivan Ženatý – housle
Martin Kasík – klavír
St � 14.11. � 19:00 � velký sál
→ Koncertní předplatné.
→ Vstupné 150 Kč.

Petr Kolář

Vánoční kometa
Út � 20.11. � 19:00 � velký sál

Akustický koncert.
→ Vstupné v předprodeji 270 Kč, na místě 320 Kč.

Pavel Suchý

Přednáška drytoolové a mixové lezkyně.
→ Vstupné 100 Kč.

Lucie Hrozová

21:30–23:30 � M-klub a Velký sál

Pá � 23.11. � 19:30 � velký sál

Čt � 15.11. � 18:00 � M-klub

Projekce výběru filmů MFOF

Jawa kolem světa 2
Do Van Diemenovy země aneb Dingo story. Přednáška o cestě „pátým“ kontinentem.
→ Vstupné 80 Kč.

Bufo Alvarius
Po � 19.11. � 19:00 � M-klub

Projekce filmu + přednáška tvůrců Filipa Záruby
a Ondřeje Bahníka.
Radikální svědectví o nejsilnějším známém přírodním psychedeliku.
→ Vstupné 80 Kč.

→ Vstupné 80 Kč.

Světoběžníci
So � 24.11. � 13:00 � M-klub a Velký sál

Festival s profesionály, pro které jsou dálky denním
chlebem.
Václav Šilha | Antarktida - K branám ráje
Markéta Peggy Marvanová | Extrémní závod Lapland Extreme Chalenge
Marek Čejka | Blízký východ - Jak mu prorozumět?
Inna Václavová & Jiří Liška | Na vlnách

Jen málo českých lezců se dokázalo ve své lezecké
disciplíně probojovat do úzké světové špičky. Za
tím vším je kupa talentu, tréninkové dřiny a hlav-

ně bezbřehého zapálení do lezení. Lucka Hrozová
dokázala ještě víc než sbírat medaile na závodech.
→ Cestovatelský podzim ve Valmezu
→ Přednáška v rámci MFOF.
→ Vstupné 100 Kč.

Taneční odpoledne s dechovkou
St � 28.11. � 17:00 � velký sál

Dirty Deep (FR)
Ne � 18.11. � 19:30

Osobité, divoké a chytlavé heavy blues, ovlivněné
folkem i rockem.
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2018
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

→ Vstupné 50 Kč.

Připravujeme:

Připravujeme:

Karel Plíhal – recitál

Orchestr Václava Hybše a jeho
hostů
Vánoční koncert 2018

St � 05.12. � 19:00 � velký sál

Hlavním hostem letošního turné je první dáma
operetní a muzikálové scény Pavla Břínková, studenti Pražské konzervatoře Adina Sivoková, Eliška
Průšová, Patrik Možíš, Jan Doskočil a jako druhý
dirigent Václav Marek.
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 400 Kč.

Tchýně na zabití
St � 12.12. � 19:00 � velký sál

Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života svým mladým.
Hrají: Dana Homolová, Lucie Zedníčková, Anna
Kulovaná, Martin Kraus.
→ Vstupné v předprodej 290 Kč, na místě 340 Kč.

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

Hot Tamales Trio (PL)
Ne � 4.11. � 19:30

Objev polské hudební scény, muzikantsky brilantní
trio s výraznou zpěvačkou Elizou Sicińskou, spojilo
ve své tvorbě americký folk, blues, jazz a prvky
world music do originální syntézy.
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2018
→ Vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 180 Kč.

Út � 13.12. � 19:30 � velký sál

→ Vstupné v předprodeji 280 Kč, na místě 350 Kč.

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

MINUS123MINUT
Pá � 02.11.� 20:00

Již legendární česká kapela hrající především jazz,
blues a funky. Po několikaleté odmlce oznámili
v roce 2016 veliký comeback a ihned začli sklízet
veliké úspěchy jak v klubech, tak i na velkých podiích. Jejich tvorba je rozmanitá, velmi nápaditá,
hravá, nikoli však jednoduchá!
→ Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.

Impro

Hra s kostrou
So � 03.11. � 19:00 � M-klub

Osud. Hází klacky pod nohy nebo vyzdvihne k výšinám. Diváci budou osudem herců v improvizované hře s nepevnými základy a volným textem.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

J.A.R.
Pá � 09.11. � 20:00 � velký sál

Naprostá špička české hudební scény. J.A.R. jsou
v životní formě a není divu, že získali hned 3 ceny
Anděl ze 4 nominovaných. Jedinečný mix našlapaného funky, rapu, popu a bůh ví čeho ještě, který
roztančí i zatrpklé netanečníky…
→ Vstupné v předprodeji 390 Kč, na místě 450 Kč.

Divadlo Starbag

Jo, není to jednoduché
So � 17.11. � 19:00 � Velký sál

Brilantní a svižná komedie od Jean Claude Islerta,
která dá zabrat Vaší bránici, bavit se budete od
začátku až do konce.
Eduard je vysokoškolský profesor a rozvedený stárnoucí muž. Jako milenku má mladou studentku
Sáru, kterou původně doučoval matematiku. Jeho
bývalá žena Marian mu přichází oznámit, že by
ho ráda seznámila se svým novým, mladým milencem. Sára je dcera Marianiny nejlepší kamarádky.
A aby to nebylo tak jednoduché, přichází za Eduardem ještě jeho dcera Julie, také mladá studentka
a přítelkyně Sáry. A to s požadavkem, zda by u něj
nemohla dočasně bydlet se svým milencem Marcem, o jehož existenci neměl Eduard do té doby
ani ponětí…
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 140 Kč.

Debustrol (thrash-metal/České
Budějovice)

Hypnos (death-metal/Staré město)
Československé turné 2018

So � 17.11. � 20:00

Na základě úspěchu Československého turné kapel Debustrol a Hypnos z podzimu 2016 a velmi
dobrých vzájemných vztahů se rozhodli letos na
tuto šňůru navázat.
→ Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.

Divadlo Schod

Valašské vdovy s nadějí
St � 28.11. � 19:00

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

Buchty a loutky
Čelisti Reloaded
So � 29.11. � 19:00

Podle slavného hororu ze sedmdesátých let upekly
Buchty a loutky kus poctivé loutkařiny a s nadhledem, která je klíčem k příběhu, odkrývají divákovi
nové úhly k nevšednímu zážitku, aneb podívejte se
svému strachu do očí.
→ Nová divadla v M-klubu
→ Vstupné 130 Kč.
Připravujeme:

Daniel Bárta & Illustratosphere
Pá � 07.12. � 20:00 � Velký sál

Divadlo Stará aréna
Alex Jønsson Trio (Dánsko)
Ne � 11.11. � 19:30

Jønssonova kytara hravě krouží kolem jednoduše
krásných melodií s erupcemi „strašidelných“ okamžiků, ve kterých se melodie srazí s improvizací.
Alex Jønsson – kytara, Jens Mikkel Madsen – kontrabas, Andreas Skamby – bicí
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2018
→ Vstupné v předprodeji 160 Kč, na místě 180 Kč.

Bill Barrett & Brad Lewis (USA)
Čt � 15.11. � 19:30

Duo americké bluesové extraligy ve složení Bill Barrett - harmonika, zpěv a Brad Lewis - kytara, zpěv.
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2018
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Prezydent Krokadýlů
So � 10.11. � 19:00

Strhující vyprávění kluka, který vyrostl v betonové
džungli. Ve světě s jediným pravidlem - silnějšího.
V tomhle světě žijí všichni jako zvířata. Kromě toho,
kdo má bouchačku. Ten už pak není zvíře, je lovec.
Dojemný příběh o rozpadech fungujících rodin,
které vedou k drogám, kriminalitě a bezdůvodnému násilí. Příběh na motivy stejnojmenné kultovní
knihy. → Nová divadla v M-klubu
→ Vstupné 130 Kč.

Divadlo Schod

A zase ty pohádky s hvězdičkou
Út � 13.11. � 19:00

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

Nezaměnitelný hlas s vynikající technikou zpěvu,
prvotřídní hudebníci a písně vzlétající nad tuzemský standard populární hudby… Dan Bárta s kapelou Illustratosphere okouzlují posluchače napříč
generacemi i hudebními žánry již devatenáctým
rokem.
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

Ventolin (techno-acid/Lysá nad

Labem)
HTRL

Pá � 14.12. � 20:00

Pět let po vydání úspěšného debutu Totem má
Ventolin pozici jednoho z nejvyhledávanějších
elektronických hráčů. A jeho show je k nezastavení
i na singlu Disco Science.
Hudba HRTL si prošla cestou od klasických nástrojů k modulárnímu syntezátoru, kde se z post-witch-housu vyvinula směrem k repetitivním rytmům
s bohatými melodickými i zvukovými prvky, proměnlivou atmosférou a hravými strukturami.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 160 Kč.

Galerie Kaple

Muzejní a galerijní
centrum

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

Vladimír Skrepl

(malba)

Převrátila jsem oči v sloup
Výstava Vladimíra Skrepla v Galerii Kaple představuje různorodost jeho výtvarného jazyku. Osm
pláten vytvořených během posledního desetiletí
se vyznačuje barevnou živostí a expresivitě tahů
štětce, jejichž spontánnost vytváří v obrazech nenapodobitelné napětí.
Na české výtvarné scéně má široký závěr, působí
jako teoretik umění, malíř a tvůrce objektů a instalací. Od roku 1994 je vedoucím ateliéru malby
na pražské Akademii výtvarných umění, odkud je
znatelný jeho výrazný vliv na nastupující generaci
umělců.
→ Vstupné 20 Kč.

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

Pracovna aristokrata a obrazový salón s portréty
předků, biblickými i antickými motivy, rodokmeny
i obrazy koní španělské školy.

Reditus Leonina
Expozice chce návštěvníky seznámit s historií rodu
Žerotínů v náležitém kontextu pro místo a město.

Josef Ignác Sadler
Výstava přibližující tvorbu významného barokního malíře, který vymaloval zdejší kapli Smrtelných
úzkostí Ježíše Krista.
→ Komentované prohlídky objednávejte na tel.
čísle 727 974 625.
→ Vstupné do expozic 50 Kč/20 Kč.

13.09.–04.11. � přízemí

Life is life!
12.09.–16.11.

V sérii obrazů nazvané Plenér se autorka zaměřuje
na vizuální proměny krajiny nejen ve své rodné vsi
Troubky. Dovídá se, že výroba jednoho solárního
panelu sežere víc energie, než je panel za svoji
životnost schopen vyrobit. Údajně už je to lepší…
V půdním prostoru Galerie Sýpka vystavuje na
stropě schované plátno s žárovkami a také mrtvolkami hmyzu. „Zároveň je to ale paralela letu ke
světlu, které ovšem pro hmyz přináší smrt. Takový
symbol touhy po něčem, co v dosažení hubí,“ vysvětluje Vendula Chalánková. Malba zářivky pak
pro autorku představuje i dialog s dějinami českého moderního umění.
V rámci výstavy si můžete prohlédnout i originály ilustrací hry, kterou připravila ve spolupráci se
svým kamarádem k novému filmu Saši Dlouhého s
názvem Bohu žel a na místě je možné si ji zahrát
online.
→ Vstupné 20 Kč.

Igor Korpaczewski

Zámecké pokoje

Valašský výtvarný salón 2018
(malba, instalace)

(malba)

28.11.2018 – 25.01.2019
Malíř výrazných figurativních děl se zaměřením na
lidskou postavu, se ve svém díle dotýká vnitřního
světa jednotlivce a jeho duševního pnutí, které se
zrcadlí v jeho tělesné schránce. Portréty, ale především celé figury nejsou konkretizovány, nýbrž jsou
odosobněným prototypem člověka jako lidské bytosti. Osoby něčím známé a přitom zcela cizí jsou
divákovi ukazovány ve svých nehnutých pózách
a tlumených tónech a mlčky ho vybízí, aby k nim
zaujal postoj.
→ Vstupné 20 Kč.

Retrohrátky a ty nej prvky
z Festivalu IQ PLAY
15.11.2018 – 20.01. 2019 � 2. patro

Stálé expozice, 1. patro

26.09.–23.11.

Vendula Chalánková

www.magc.cz
benicek@magc.cz
tel.: 727 974 625

v němž škola navázala spolupráci s polskou školou
pro neslyšící v Krakově.
→ Vstupné 20 Kč. V ceně je i vstup na Valašský
výtvarný salon

Druhý ročník Valašského výtvarného salónu prezentuje tvorbu profesionálních i laických výtvarníků z Valašského Meziříčí a bezprostředního okolí.
Účastní se malíři, sochaři, skláři, grafici, fotografové a textilní výtvarníci. Salón je mimo jiné dokumentem o stavu výtvarné kultury ve městě a okolí.
→ Vstupné 20 Kč.

David Vávra
Běžet s domy

05.10.–11.11. � 2. patro

Výstava představuje architektonické práce Davida Vávry, doplněné o výtvarné a literární přesahy. Kromě několika vybraných staveb, které
jsou prezentovány i formou modelů, představuje
výstava typologicky pojatý průřez tvorbou, ale
také originály pastelů včetně skic a plánů k nerealizovaným a dosud nedostavěným projektům.
→ Repríza z Galerie Jaroslava Fragnera (2017)
a KGVU Zlín (2018).
→ Vstupné 50 / 20 Kč.

100

Výstava tvorby žáků MŠ, ZŠ
a SŠ pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
16.10.–11.11. � přízemí

Výstava nám připomíná stoleté výročí vzniku samostatného Československého státu a odkaz jeho
nejvýznamnější osobnosti - Tomáše Garrigua
Masaryka. Multimediální výstava prezentuje malby, kresby, video a floristickou tvorbu zajímavým,
neotřelým a inspirujícím pohledem s odkazem na
region Valašska.
Jedná se o vyústění projektu Po stopách demokracie, který vyhlásilo Česko-polské fórum za podpory Ministerstva zahraničních věcí České republiky,

Vystavené hry a hračky na výstavě Retrohrátky si
návštěvníci jistě budou pamatovat z dětství. Zajímavostí však je, že téměř všechny tyto hračky se
stále vyrábějí, jen z nových materiálů a pomocí
modernějších technologií. Návštěvníky tak čeká
mnoho informací z historie a výstava starých her
a hraček v původním designu. Výstava bude doplněna o ty nejzajímavější prvky z Festivalu IQ Play,
k vidění, ale hlavně k vyzkoušení budou hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her.
→ Výstava ve spolupráci s Inspirací Zlín z.s.
→ Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Od košilky k rubáši aneb
Narození a smrt v české lidové
kultuře
28.11.2018 – 27.01.2019 � přízemí

Výstava představí lidové zvyky a obyčeje při zlomových okamžicích lidské existence – narození
a smrti, kolem nichž se rozvinulo množství pověr
a obřadů. Připomene, že z našeho života vymizela většina rodinných oslav a rituálů spojených
s prvními a posledními věcmi v životě člověka, které
jsou dnes považovány za přežitek. Ohlédne se za
staletými zvyklostmi našich předků, které se nedají
nahradit a ve kterých je ukryta naše minulost.
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.
Doprovodné programy:

Komentovaná prohlídka výstavy Davida Vávry Běžet s domy
Út � 06.11. � 17:00 � 2. patro

Nechte se provést po stavbách běžícího architekta
Davida Vávry v řádném kontextu a souvislostech
s historičkou architektury Mgr. Ladislavou Horňákovou.
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Pavel Fischer
Čt � 08.11. � 17:00 � 1. patro – freskový sál

Pavel Fischer je český politik a diplomat, který působil jako poradce Václava Havla, velvyslanec ve
Francii a skončil jako třetí v prvním kole prezidentských voleb roku 2018. Je odborníkem na strategické a bezpečnostní otázky.
→ Pořádá Česká křesťanská akademie, Valašské
Meziříčí. → Vstupné dobrovolné.

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