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Kázetko

Ondřej Havelka a jeho Melody Makers • Jo Schneider & Walter Fischbacher Trio (USA/DE/CZ)
Fenomén Igráček • Filip Teller – Cikánský boxer • Noc divadel
Divadlo Schod • Maciej Sypniewski • Sexem ke štěstí • Kino Valmez • Klub seniorů

www.kzvalmez.cz

listopad 2020

S-klub

Vánoční koncert Orchestru
Václava Marka

Manželství v kostce

Čt � 26.11. � 19:00 � velký sál

St � 04.11. � 19:00 � velký sál
Komedie o věčném souboji mužů a žen, který netrvá jen sto let a který se netýká jen dvou jedinců.
Hrají: Zuzana Kronerová, Oldřich Navrátil
→ Divadlo Komediograf.
→ Divadlo v předplatném.
→ Vstupné 300 Kč.

Lotrando a Zubejda
So � 07.11. � 16:00 � velký sál
Muzikálová pohádka upravená do divadelního
scénáře podle filmové pohádky Zdeňka Svěráka.
→ Předplatné Sedmikráska.
→ Divadelní společnost Natalie Venturové.
→ Vstupné 130 Kč.

Violoncello dvou generací/
Trio pražské konzervatoře
St � 11.11. � 19:00 � velký sál

Václav Marek s orchestrem hraje k tanci i poslechu
tu nejlepší hudbu nejen z minulého století. Vánoční
koncert 2020 přináší vedle domácích šlágrů a celosvětově známých evergreenů také vánoční písně
a skladby včetně klasických českých koled. Hlavním hostem bude Leona Machálková.
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

Swingový večer
So � 28.11. � 20:00 � velký sál
Večer plný hudby a tance.
→ Vstupné 150 Kč.

Beethovenovi žáci
Ne � 29.11. � 19:00 � velký sál
Jan Ostrý – flétna, Silvie Ježková – klavír
→ Náhradní termín za 14.10.2020.
→ Koncertní předplatné.
→ Vstupné 150 Kč.

Petr Nouzovský – violoncello
Adam Klánský – violoncello
Josef Matěj Švec – violoncello
→ Koncertní předplatné. → Vstupné 150 Kč.

Malá scéna
za oponou

Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers

Jo Schneider & Walter
Fischbacher Trio (USA/A/DE/CZ)

Swing nylonového věku
So � 14.11. � 19:00 � Velký sál
Nylonový věk – tak nazval Josef Škvorecký první
tři poválečná léta. Byly to roky všeobecné euforie ze znovu nabyté svobody. Jejím symbolem se
pro většinu mladých lidí stal swing. Hudba českých bigbandů Karla Vlacha, Emila Ludvíka nebo
Ladislava Habarta dosáhla v té době vynikající
úrovně, než byla po roce 1948 brutálně zadupána
komunistickou cenzurou. V koncertní show SWING
NYLONOVÉHO VĚKU předvedou Ondřej Havelka a jeho Melody Makers nejkrasší a nejžhavější
swingové fláky z této vrcholné éry bigbandového
swingu.
→ Vstupné v předprodeji 450 Kč, na místě 540 Kč.

Charismatická zpěvačka Johanna Schneider patří
k mladým inovátorům, kteří vzali jazz a blues za
svou věc a dávají tradičním žánrům nové impulsy.
Spojení Schneiderové s mezinárodní kapelou Waltera Fischbachera je sázka na jistotu.
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2020.
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

→ Vstupné 50 Kč.

Sexem ke štěstí
Jakub Zindulka
St � 25.11. � 19:00 � velký sál
Pikantní a poněkud ztřeštěná komedie z pera
osvědčeného Jakuba Zindulky (který se zároveň
ujal režie) vám pořádně polechtá bránice!
Hrají: Vladimír Kratina, Martina Hudečková, Jitka
Ježková, Vilém Udatný/ Jakub Zindulka
→ Fanny agentura Praha.
→ Divadelní předplatné.
→ Vstupné 300 Kč.

Kde ženy vládnou

Cestovatelský podzim
ve Valmezu.

Čt � 05.11. � 19:00
Kulturně-cestopisná přednáška cestovatelky a spisovatelky nás zavede do míst, kde jsou za slabší
pohlaví považováni muži. Ženy nad nimi vynikají v
logickém uvažování i v matematice. Jsou schopnějšími obchodnicemi a manažerkami. Děti dostávají příjmení po matkách a majetek dědí výhradně dcery.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Flame of Rebelion Tour 2020

Purnama (death-black/Turnov)
Innersphere (melodic-death/Plzeň)
Peorth (death-metal/Vráble)
Black Adder (HC-metal/Valmez)
Pá � 06.11. � 19:30
→ Vstupné 200 Kč.

Improliga
Valouny vs FrMol
So � 07.11. � 19:00
Tým z Valmezu proti Frýdku-Místku.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Federico De Vittor Band (IT-UK/CZ) Marek Jelínek
Čt � 12.11. � 19:30 � velký sál

Federico De Vittor (London, Italy) – keyboard
Jiří Maršíček – kytara, zpěv
Matěj Černý – baskytara
Tomáš Hobzek – bicí
Blues-rock, fusion, soul-jazz v podání v Londýně
žijícího italského hráče na klávesy a české kapely,
kterou si pamatujete z koncertů Geralda Clarka...
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2020.
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Ne � 22.11. � 19:30 � velký sál

Po � 16.11. � 17:00 � velký sál

Kateřina Karásková

Ne � 08.11. � 19:30 � velký sál

Max & Veronica (IT)

Taneční odpoledne s Dechovou
hudbou města Valašské Meziříčí

M-klub

Veronica Sbergia – zpěv, ukulele, washboard
Max De Bernardi – zpěv, acoustické kytary
Originální duo z Milána patří ke špičce evropské
bluesové scény v interpretaci tradičního blues dvacátých – padesátých let s prvky ragtimu, jazzu
a folku.
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2020.
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Dobroběžník v Africe

Cestovatelský podzim
ve Valmezu.

Út � 10.11. � 19:00
Dokumentarista a fotograf Marek Jelínek procestoval v pořadí třetí kontinent, Afriku. Jeho cesta vedla
z Kapského města do Ugandy. Zdokumentoval
celkem šest zemí a jak sám říká „Afrika vypadá a
žije úplně jinak, než jak je nám často prezentováno.“ Přes čtvrt roku vedl rozhovory s Jihoafričany,
Mosambičany a Malawijci a na vlastní kůži zažil,
jaké to je být nevítaným hostem v zemi, které sám
pomáhá. Z Ugandy ho doslova vyhnali místní kvůli
strachu z nakažení koronavirem.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč.

Filip Teller
Cikánský boxer
St � 11.11 � 19:00
Monodrama o bývalém boxerovi, jemuž se vzpomínka dere do srdce, to se zmenšuje a snaží uniknout. Takové srdce se ale nemůže zmenšovat do
nekonečna… Příběh o přátelství, které bylo v Třetí
říši zakázané. Podle knihy Rike Reinigera. „Musíš
umět dát ránu od srdce!“ říká Ruki svému kamarádu Hansovi ve hře Cikánský boxer. Monodrama
vychází ze skutečného příběhu boxerské hvězdy
Johanna Trollmanna, zvaného „Rukeli“. Ten se stal
roku 1933 mistrem Německa v polotěžké váze. Titul
mu však byl později kvůlieho romskému původu
odebrán. Svůj poslední zápas Johann Trollmann
absolvoval jako karikatura „árijského“ boxera s odbarvenými blond vlasy a napudrovaným obličejem.
V roce 1943 byl zavražděn ve Wittenberge, pobočním táboře koncentračního tábora Neuengamme.
→ Vstupné 150 Kč.

Matěj Ptaczek
Ekvádor

Cestovatelský podzim
ve Valmezu.

Pavel Szabo
Váránasí v Indii

Cestovatelský podzim
ve Valmezu.

Čt � 12.11. � 19:00

Út � 24.11. � 19:00

Spisovatel, cestovatel, bluesman, fotograf, a hlavně vždy dobře naladěný člověk. Matěj strávil rok a
půl v zemi na rovníku. Jako první Čech žil na jihu
Ekvádoru v osadě Cucanama pod legendárním
„Spícím Inkou“ v horách na farmě, kde s indiánským válečným veteránem pěstoval na maso morčata. Kromě toho poznal mnoho tradičních zvyků
a zábav včetně unikátní Tauríny.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Jedná se o nevšední formát přednášky, kde se dozvíte nejen o tom, jak Pavel rozhodl navštívit Indii
a jak se učil u mistra Mishry na hudební nástroj
Sitár. Dozvíte se ale i to, jaké strasti při třítýdenním
pobytu ve městě zažíval, a to jak probíhalo natáčení jeho vlastního dokumentárního filmu s hlasem
legendárního Alfreda Strejčka. Na přednášce také
uvidíte hudební nástroj Sitár, který si z Indie dovezl
a na který Vám zahraje část Ragy Yaman. Součástí
přednášky je i promítání dokumentárního filmu o
indickém městě Váránasí.
→ Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 120 Kč.

Divadlo Zticha – V roji
So � 14.11. � 19:00
Premiéra divadelní komedie.
Koho zvolí na schůzi včelařského spolku novým
předsedou? Kdo zabil Nezmara? Svedl George
všechny ženy ve vesnici? Chcete vědět víc? Improvizované scénické čtení divadelní hry, která je i pro
herce překvapením.
→ Přední stoly 110 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Divadlo Schod – Krtek
St � 18.11. � 19:00
→ Přední stoly 110 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Noc divadel
So � 21.11. � 18:00–02:00
Letošní ročník je zaměřen na změnu klimatu, nadprodukci a udržitelnost
Program:
Loutkové divadlo Pimprlata – Čerti na hradě
(pohádka pro nejmenší)
Pohádky ze skládky (papírové divadlo na špejli
pro nejmenší)
Divadlo Zticha – Velký mejdan (komedie)
Písničky Divadla Schod
Noční prohlídka divadla, zkušební hraní scénického čtení, posezení s herci, apod.
→ V případě uzavření divadel připravujeme on-line
program.

Zapojte se do Noci divadel na
dálku!
I když počítáme s tím, že tento každoroční projekt letos naživo neproběhne, tak se nevzdáváme a připravujeme se streamovat. Momentálně
tvoříme náhradní program a pro vás šifrovací
hru o ceny.
Osmý ročník Noci divadel má nosné téma: Změna klimatu, udržitelnost a nadprodukce. V tomto
duchu budou i uváděná divadelní představení. A
právě pro „Pohádky ze skládky“ budeme potřebovat pomoc od vás, od dětí. Namalujte a vystřihněte jednu z těchto postaviček: Panenka Barbie
(bez jedné nožičky), Méďa, Kovboj, Robot, papírový drak anebo bagr. Svou postavičku dodejte do
13. listopadu do Turistického informačního centra
vedle zámku Žerotínů. Pak už se můžete těšit, jak
se vaše postavička ujme svého hereckého partu v
originálním představení na špejli.
A máme pro vás ještě víc zábavy! Máte doma
nějaké odpadky, jako pet-láhev, kelímek od
jogurtu, apod? Pokud ano, tak z nich vytvořte
jakékoliv výtvarné dílo a my na oplátku uspořádáme výstavu. Ta nejlepší díla navíc získají zajímavou cenu.
To nejlepší nakonec. Během streamu Noci divadel v Kázetku se uskuteční šifrovací hra, která povede ke klíči od „zámecké truhlice pokladů“. Ta je
plná skvělých cen a kdo bude chtít vyhrát, musí
21. listopadu od 19. hodin hrát s námi.
Pokud se opatření vlády uvolní, setkáme se naživo
přímo u nás v Kulturním zařízení. Těšíme se na vás!

Divadlo Schod
A zase ty pohádky s hvězdičkou
St � 25.11. � 19:00
→ Přední stoly 110 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Muzejní a galerijní
centrum
Valašský výtvarný salon 2020
24.09.–22.11. � přízemí
Třetí ročník Valašského výtvarného salonu prezentuje tvorbu profesionálních i laických výtvarníků z
Valašského Meziříčí a blízkého okolí.
→ Vstupné 20 Kč.

Best Of Glass Sympozium VM
14–20
04.11.–15.11. � 2. patro
Výstava k Mezinárodnímu sklářskému sympoziu
2020, pořádaném na Střední uměleckoprůmyslové
škole sklářské ve Valašském Meziříčí. Na výstavě
se představí to nejlepší ze sklářských sympozií od
roku 2014 až po současnost.
→ Vstupné 20 Kč.

Fenomén Igráček
Termín bude upřesněn � listopad–leden
� 2. patro
Putovní výstava Fenomén Igráček představuje legendární figurku, se kterou si od sedmdesátých
let 20. století hrály děti v tehdejším Československu i dalších zemích. Výstava dokumentuje historii
výroby figurky od počátku až po současnost a je
realizována ve spolupráci se společností EFKOkarton, která v roce 2010 obnovila výrobu figurek.
Pro každou zastávku putovní výstavy je vyrobena
speciální postavička, kterou nikde jinde neuvidíte.
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč.

Doprovodné programy:

Pavel Lasztovicza
Želvy na pohřbu aneb paběrky z
dějin zámku Žerotínů
Út � 10.11. � 17:00 � Freskový sál
Po třicetileté válce byl zámek Žerotínů ve Valašském Meziříčí přeměněn v přepychové sídlo, jehož
význam zdaleka překračoval hranice Rožnovska a
Valašskomeziříčska. Jaký však byl každodenní život
zámeckých obyvatel? Co se na zámku jedlo? Jak
byla rezidence zařízena? Obývali zámecké komnaty i nějací domácí mazlíčci? Na tyto i mnohé další
otázky se pokusíme nalézt odpověď v přednášce
vedené Pavlem Lasztoviczou, jejímž prostřednictvím, za vydatné pomoci archivních pramenů, nahlédneme do časů, kdy meziříčský zámek zažíval
svůj zlatý věk.
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč. → Nový termín!

Křest kalendáře
Moniky Otáhalové
Čt � 12.11. � 17:00 � přízemí
Křest kalendáře ALFA kalendář 2021, jehož autorkou je jedna z vystavujících na Valašském výtvarném salonu – Monika Otáhalová. Ta maluje
obrázky inspirované Zentangle. Relaxační kresbagrafika jí pomáhá udržovat mozek v lepší kondici i
po 20 letech neléčené RS. To samé může fungovat
pro každého zdravého jedince při přetížení z každodenního stresu a námahy. Během několika málo
minut „nicnedělání“ získáte psychickou i fyzickou
sílu na několik dalších hodin svého pracovního dne.
Po představení kalendáře volné setkání s autorkou.
→ Vstup zdarma.

Galerie Kaple
Jana Farmanová
ENSO – kruh
17.09.–13.11.2020
Jana Farmanová (1970) patří mezi výrazné malířkyfiguralistky. Prostřednictvím tradičního média obrazu vstupuje do diskurzivních témat současnosti.
Tím přispívá k aktualizaci výrazových možností
současné malby, neboť ji znovu dostává do živého
společenského kontextu. → Vstupné 20 Kč.

Marek Meduna
02.12.–29.01.2020 � Vernisáž: 02.12. v 18:00
Marek Meduna (1973) je český výtvarný umělec
a bývalý člen skupiny Rafani. Jeho práce se vyznačuje zájmem o tradici, kterou se snaží využít
způsobem vlastním tomuto desetiletí. Své výstavy
většinou komponuje jako strukturu několika obecných pojmů, kdy tím podstatným je kombinatorika
jejich vztahů. Jeho tvorba se rozlévá do různých
médií, které jsou však na výstavách vyváženy.
→ Vstupné 20 Kč.

Galerie Sýpka
Ateliér Malby AKU Bánská Bystrica – Zrní
17.09.–13.11.2020
Výstava děl studentů ateliéru napříč médii.
→ Vstupné 20 Kč.

Maciej Sypniewski
25.11.–15.01.2020 � Vernisáž: 25.11. v 18:00
Maciej Sypniewski ve své mnohaleté umělecké kariéře používá různé fotografické strategie. Vytváří
ateliérové, dokumentární a reportážní fotografie,
zachází s nimi jako s formou kreativního vyjádření,
nosičem myšlenek s vlastním odstupem, ale také
nepřehnaným konzervatismem. → Vstupné 20 Kč.

Informace
Při koupi vstupenek na námi pořádané kulturní
akce doporučujeme využít online prodeje přímo na našich stránkách v události akce. Je to
nejjednodušší a nejrychlejší způsob i co se týče
vrácení peněz v případě zrušení akce. Děkujeme
za pochopení.
Jak naložit se zakoupenými vstupenkami na zrušené či přesunuté akce konané Kulturním zařízením?
Jelikož prodáváme více druhů vstupenek, níže
naleznete několik bodů, jak správně postupovat,
požadujete-li návrat vstupného.
A. Akce byla zrušena a vy vlastníte e-vstupenku,
kterou jste zakoupili online kartou prostřednictvím webových stránek www.kzvalmez.cz.
V tomto případě Vám budou peníze automa-

Klub seniorů

Akce pořádané Klubem seniorů při Kulturním zařízení pro jeho členy. Více na klubsenioru.kzvalmez.
cz nebo na u pana Jindřicha Zetě, 606 724 904.
Kvůli aktuálnímu stavu pandemie mohou být akce
změněny.

Zápis na operu Nabucco
Po � 02.11. � 14:00

Beseda o hospodaření s odpadními surovinami
Čt � 05.11. � 14:30

„Zavírání moře“ se souborem
Beseda
Čt � 12.11. � 14:30
Promítání filmu.

Promítání
Čt � 19.11. � 14:30

Od ČSAD (16.45 hod. od Hvězdárny) odjezd na Nabucco.
So � 21.11. � 17:00

ticky do 30 dnů připsány na účet, odkud byla
platba provedena.
B. Akce byla zrušena a vy vlastníte malou červenobílou, či modrobílou vstupenku, kterou jste
si osobně zakoupili na pokladně v Turistickém
informačním centru nebo v kině Valmez. V tomto případě Vám budou peníze vyplaceny ihned
na pokladně Infocentra či kina, a to oproti přinesené vstupence na zrušenou akci.
C. Akce byla přesunuta na jiný náhradní termín.
V tomto případě zůstávají v platnosti všechny
typy vstupenek.
D. Akce byla přesunuta na náhradní termín, který
mi nevyhovuje:
� V případě, že vlastníte malou červenobílou
či modrobílou vstupenku, postupujte podle
bodu B.

Jubilanti za 2. pololetí. Zpívá
soubor Pohoda.
Čt � 26.11. � 15:00

Kino Valmez

Přestože je těžké v době uzávěrky předpovídat,
zda budou v listopadu znovu otevřena kina, chceme vás, milí diváci, ujistit, že pokud ano, tak je se
na co těšit. Počínaje očekávaným dokumentem
Karel o Karlu Gottovi, přes českou komedii Matky,
až třeba k dokumentu Vlci na hranicích, jež glosuje
návrat vlků na naše území.
Hollywoodská studia jsou v uvádění svých velkofilmů do kin v současné situaci velmi zdrženlivá,
proto věřme v této době zejména české produkci,
ale také kvalitním evropským filmům, které tak (nejen) v našem kině získávají jindy netušený prostor v
programu. Nenechte si je ujít!
Abychom neztratili kontakt s Vámi, vybereme Vám
v listopadu opět několik projekcí z projektu „kina
v obýváku“ Moje kino Live, jedná se i o znovuobnovení dalšího projektu Vaše kino. Vymýšlíme také
online soutěž o drobné ceny a volňásky.
Vše důležité k programu a akcím najdete na webu
a Facebooku kina, aktuality pak v záložce Informace na webu. Zachovejte prosím našemu kinu
přízeň v těžké době (kdy jsme za poslední měsíce
na pouhé polovině obvyklých příjmů za dané období), a pomozte mu ji přežít.
Za kino Valmez a jeho tým, Ondřej Kaláb.

� V případě, že vlastníte e-vstupenku, kterou

jste uhradili kartou online, kontaktujte nás
prosím prostřednictvím e-mailu s žádostí
o storno, z důvodu nevyhovujícího termínu
(info@info-vm.cz), ve zprávě prosím uvádějte číslo e-vstupenky a jméno a příjmení
osoby, která e-vstupenky zakoupila. Poté
Vám budou peníze do 30 dnů připsány na
účet, odkud byla platba provedena.
E. Zakoupil/a jsem fyzicky na pokladně Turistického informačního centra vstupenky na
akce, které nabízí prodejní síť Ticketportal,
Ticketstream, Ticketart, anebo Tickemaster.
V těchto případech doporučujeme sledovat
webové stránky prodejních sítí. Většina akcí
se přesouvá na náhradní termíny. Data refundace vstupenek budou zveřejněná co
nejdříve.

Ubytování
Ubytovací služby při Kulturním zařízení nabízejí příjemně strávený čas ve Valašském Meziříčí pro firemní i soukromé účely.
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