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velký sál

malá scéna za oponou

11
Bennewitz Quartet
úterý • 19:00 • velký sál
Jakub Fišer – 1. housle

Štěpán Ježek – 2. housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal – violoncello
• Koncertní předplatné 21/22.
• Vstupné 150 Kč.

13
Cena města
Valašské Meziříčí
čtvrtek • 16:00 • velký sál 
Udílení ceny významným osob-

nostem města Valašské Meziříčí.
• Vstup zdarma.

21
Ples MŠ, ZŠ a SŠ
pro sluchově postižené
pátek • velký sál 
• Více info o konání ve škole.

27
Rebelky
čtvrtek • 19:00 • velký sál 
Nikdy není pozdě říct „nasrat“ 
a vrhnout se do víru života.
Hrají: Ch. Poullain, Š. Křesťanová.
• Divadelní předplatné 21/22.
• Divadlo Bolka Polívky.
• Vstupné 300 Kč.

Malou scénu za oponou podporují:

19
úno

Zámecký ples
sobota • 20:00 • velký sál 
• Vstupné 350 Kč (Sál, divadelní 
kavárna), 280 Kč (M-klub).

23
úno

Dámská čtyřhra
středa • 19:00 • velký sál 
Půvabná komedie o ženách.Hrají: 
E. Elsnerová, J. Nerudová, I. Svo-

bodová, M. Zoubková
• Vstupné 300 Kč / 350 Kč.

12
Big Dez (FR)
středa • 19:30 • velký sál 
Pařížská kapela s elektrickým 
blues osciluje mezi humorem 
a melancholií, silně propojená 
s funky, soulem i rock & rollem
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

19
Katie Bradley Band
(UK/CZ)
středa • 19:30 • velký sál 
Katie Bradley je úžasná zpěvačka 
a permoferka, špičková hráčka 
na foukací harmoniku, která má 
v sobě skutečnou lásku k blues.
• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

06
bře

DeadBeatz (AT)
pondělí • 19:30 • velký sál 
Pouze s malým „orchestrem“ 
dodávají tito dva pánové na klíč 
to nejlepší blues. Čisté, syrové 
a těžké! 
• Vstupné 180 Kč / 200 Kč.

klub seniorů

06
Tři králové
S pohoštěním.
čtvrtek • 14:30

13
Z bohatých cestopisů 
pana Jana Jiříčka
čtvrtek • 14:00

20
Beseda s Irenou
Brouwerovou nejen

o víně 
čtvrtek • 15:00

27
„StarDance“
Ples v Klubu seniorů
čtvrtek • 15:00

27
dub

Štefan Margita
Intimity
středa • 19:00 • velký sál 
Více než hodinový koncert plný 
zcela nových písní, které pro něj 
napsal zpěvák a skladatel Michal 
Kindl. Hosté: M. Kindl, I. Moris
• Vstupné: 450 Kč – 490 Kč.

02
úno

Divadlo

Járy Cimrmana

Lijavec
středa • 19:00 • velký sál 
Hra s opravdovým deštěm.
hrají: Z. Svěrák, Z. Škrdlant, J. Hra-

běta nebo M. Šimon, P. Brukner 
nebo J. Weigel, M. Čepelka nebo 
G. Rumlena
• Vstupné 550 Kč / 600 Kč.

Jarní jazz & bluesové 
dny 2022
13.03.–23.05. • vždy v 19:30
The Ocelots (IR)
Jeff McErlain & Band (USA),
Bex Marshall Band (UK/CZ),
Her (New York / Nashville / USA), 
Mike Ross Band (UK/CZ),
Matt Woosey (UK) & The BladderSto-

nes (CZ),
Steven Santoro Quartet (USA).
• Sledujte naše stránky. Výčet koncer-
tů se vzhledem k situaci může změnit.
• 7 koncertů za 700 Kč při zakoupení 
permanentky na celý cyklus tj. jeden 
koncert za 100 Kč.

Koncerty z Malé 
scény online
www.youtube.com/c/Kázetko

Na našem YouTube kanálu, v play-

listu Malá scéna za oponou, máte 
možnost zdarma zhlédnout cca 20 
minutové sestřihy z koncertů, kte-

ré se na Malé scéně uskutečnily. 
Dále také videa z loňských ročníků 
Jazz & bluesových dnů.
Odkaz přímo na playlist (funguje 
v online verzi):

https://youtube.com/playlis-
t?list=PLlfshO8k20BHrwVQk-
81C3xa8cTpzVIrRj

On-line TIP

připravujeme:

Katie Bradley

Z představení Lijavec
Zdeněk Svěrák

připravujeme:



m-klub

12
Divadlo Schod
Stroj času
středa • 19:00
• Vstupné 85 Kč / 120 Kč.

25
bře

Vltava
Náklad štěstí Tour
sobota • 20:00
Kromě raritních písní z dávných 
dob a známých hitů ze všech ob-

dobí existence budou představeny 
také novinky z připravovaného 
alba. 
• Vstupné 250 Kč / 290 Kč.

26
Divadlo Schod
Don Kýchot

středa • 19:00
Premiéra hry oblíbeného divadla.
• Vstupné 85 Kč / 120 Kč.

Výstavy:

Pravoslav Dorda
Návraty domů (Obrazy 1962–2021)
11.11.21 – 09.01.22 • přízemí
„V hlučné samotě nacházím klid.“
Retrospektivní výstava obrazů, grafik a smal-
tů ostravského rodáka, žijícího od roku 1971 
na Valašsku.
• Vstupné 20 Kč.

Stopa – vyřeš zločin!
01.12.21 – 30.01.22 • 2. patro
Interaktivní výstava Mendelova muzea 
v Brně.
Unikátní interaktivní výstava věnovaná vě-

deckým metodám v kriminalistice. Návštěv-

níci se mohou stát sami detektivy a pro-

střednictvím fiktivního kriminálního případu 
pátrat po pachateli. Každý návštěvník získá 
pracovní list, kde si může zaznamenat prů-

běh vyšetřování a na konci výstavy označit 
za pachatele jednoho z podezřelých.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

muzejní a galerijní centrum
Česká cena
za architekturu 2021
12.01.–27.2. • přízemí
To nejlepší z české architektury. Šestý ročník 
soutěžní přehlídky nejlepších realizací po-

stavených na území České republiky v období 
posledních pěti let.
• Výstavu pořádá Česká komora architektů.
• Vstupné 20 Kč.

připravujeme:

Lada Semecká
Kaligrafie zvuku III.
24.11.21–21.01.22
dernisáž: 19.01. v 18:00
Projekt sklářské výtvarnice Lady Semecké představuje skleněné obrazy vychá-

zejících ze záznamu nízkofrekvenčních vibrací a interaktivní akustické objekty. 
I vy se můžete prostřednictvím jejich zvuků rozjímat a zahrát si na ně. Ovšem na 
dernisáži objekty rozezní sochař a hudebník Martin Janíček. 
Kurátorkou výstavy je Romana Veselá.
• Vstupné 20 Kč.

galerie kaple

Viera Janušová
Maternity

01.12.21–04.02.22
dernisáž: 28.01. v 18:00

Jak název výstavy napovídá Viera Janušová poukazuje 
na úděl ženy v kontextu familiárního života. Viera pra-

cuje s tématy, jako jsou mateřství, svět fantazie, rodina 
a také působení mateřství na ženu. Druhou polohou 
je mateřství a rozvoj kreativity dítěte. Pedagožka na 

Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské ve Valaš-

ském Meziříčí, držitelka Čestné ceny a Ceny veřejnosti 
na Bienále Valmez 2000 se zajímá o celý proces vzniku 

díla od prvotního nápadu až po samotnou instalaci. 
Velmi často do přípravy zapojuje své blízké, rodinu i ve-

řejnost. A i vy se můžete zapojit tím, že si adoptujete 
svého plyšového kamaráda a vezmete jej na výlet. 

• Vstupné 20 Kč.

galerie sýpka

Galerii Kaple
a Galerii Sýpka

podporuje

Lubomír Typlt
02.02.–08.04.22
vernisáž: 02.02. v 18:00
Lubomír Typlt (1975) absolvoval vedle českých vysokých uměleckých škol také 
Kunstakademie v Düsseldorfu, kde se stal v roce 2004 „mistrovským žákem“ 
malířského ateliéru A. R. Pencka. Typltova malba je vytvářena ve dvou rovinách – 
kriticky zaměřená symbolizovaná figurace a konstrukční (mechanická) abstrakce 
pohybující se v rovině utopie. Záhadné scenérie připomínající dětské hry budí 
dojem, jako by se odehrávaly ve snovém světě, vyznačujícím se neobvyklou 
barevností. 
• Vstupné 20 Kč.

Přednášky a besedy:

Pavel Lízal
Překvapivě nové možnosti identifikace 
člověka pomocí DNA
st • 19.01. • 17:00 • Freskový sál
Přednáška představí na konkrétních pří-
kladech metody identifikace člověka (DNA 
profilování) spolu s novými postupy, které 
umožňují odhalit i podobu jedince, např. 
pachatele trestného činu na základě jeho 
DNA z místa činu. Přednášku uvede Mgr. 
Blanka Křížová, ředitelka Mendelova muzea 
Masarykovy univerzity. 
• Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Instalace Viery janušové v Galerii Sýpka

Rekonstrukce hradu Helfštýn



Sledujte nás na našich sociálních sítích, kde na-

leznete fotografie a videa z uskutečněných akcí.
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tiráž
Změna programu vyhrazena.
Je možné, že dojde k přesunu, či 
zrušení některých akcí vzhledem 
k vývoji epidemické situace.

Při návštěvě akci prosím dodr-
žujte aktuálně platná nařízení 
vlády ohledně kulturních akcí, 
které naleznete zde: http://covid.
gov.cz. Děkujeme za pochopení.

Vstupenky koupíte on-line na našich 
stránkách www.kzvalmez.cz, nebo osob-
ně v Turistickém informačním centru.

Zrcadla ve tmě

Ubytování v centru města Valašské Meziříčí
Komfortní pokoje • Apartmán s vlastní vířivkou

Recepce: +420 605 733 274, info@info-vm.cz
Vedení: +420 770 167 496, klimova@zamecky-penzion.cz

www.zamecky-penzion.cz

sledujte nás na:

/kzvalmez /kázetko /kzvalmez

Filmový klub
Filmový klub ve Valašském Meziříčí patří počtem svých členů 
k absolutní špičce v České republice. Je to dáno mnoha faktory, 
zejména tradičním zájmem Meziříčanů o kulturu a intenzivní 
mnohaletou péčí bývalé vedoucí kina Mirky Kohoutové.
I v roce 2022 chystáme pro milovníky filmu předplatné, v němž 
najdou nejen artové snímky (Zrcadla ve tmě), ale i francouzskou 
komedii (Přípitek), thriller dotýkající se Me Too (Nadějná mladá 
žena), dokument (Vlci na hranicích), animák (Moje slunce Mad), 
muzikál (Anette) nebo grotesku Charlieho Chaplina.
Filmový klub ve Valmezu není uzavřené společenství intelektuálů, 
ostatně promítání klubu jsou otevřená veřejnosti (pouze za vyšší 
vstupné). Film chápeme v celé jeho šíři, jako sdružování všech 
lidí, kteří milují kouzlo kina ve všech zemích, podobách a žánrech. 
Baví nás objevovat stále nové postupy. 
Pokud se Vám takový koncept líbí, zveme i Vás ke koupi ročního 
předplatného a průkazky FK Valmez. Zahrnuje 12 filmů od ledna 
do prosince 2022, kdy každý snímek má daný termín a Vy máte 
předplacené své neměnné místo v sále. Promítání vždy uvádí ve-

doucí klubu. To ale není vše. Díky průkazce FK Valmez máte slevu 
20 Kč i na některé další akce v kině Valmez (Český lev, Oscar, 
Tady Vary, akce ke 110 letům kina ve Valmezu ad.), a také slevu na 
Letní filmovou školu v Uherském Hradišti. 
Více informací naleznete na www.kinovalmez.cz v záložce Filmo-

vý klub. První klub se uskuteční 17. ledna, ideálně tedy kupujte 
předplatné a průkazky (celkem za stále přijatelných 910 Kč) do 
tohoto data.

kino valmez
Událost roku 2022 v kině
V roce 2022 slavíme výročí 110 let kinematografických předsta-

vení ve Valmezu. V dubnu proto chystáme ve foyer výstavu o his-

torii kina ve městě a promítání českého němého filmu s živým 
hudebním doprovodem. V březnovém čísle Kázetka naleznete 
k akci samostatný článek. 

Lednové a únorové premiéry
Podobně jako na konci roku bude začátek toho nového opatrný, 
kvůli nejisté epidemiologické situaci. Mnoho premiér již rok čeká 
„v šuplíku“ na ten správný moment uvedení. Uvidíme, které z nich 
v lednu tvůrci uvolní do kinodistribuce. 
Zatím se zdá, že od 6. ledna konečně na plátna zavítá fanouš-

ky očekávaný akční snímek a vtipná stylovka ostrá jako břitva: 
Kingsman: První mise. Z hororů se chystá od 20. ledna revival 
kultovní série Vřískot a o týden později novinka Scotta Derrickso-

na (Sinister) Černý telefon.
Pro fanoušky netradičních životopisných příběhů bude na přelo-

mu ledna a února lákadlem příběh posledních týdnů života Lady 
Diany (Spencer). Od 10. února doufáme, že se dočkáme odložené 
pohádky Tajemství staré bambitky 2.
I v dalších měsících se bude na co těšit. Kromě filmů chystáme 
i cestopisnou přednášku Tomáše Štěpána o Africe (30.03.)

Ondřej Kaláb, vedoucí kina Valmez


