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Honza Nedvěd ml. a Příbuzní — Fantastická žena — Will Johns Trio (UK)
Jožka Baruch: S láskou k Valašsku a poezii — Hypnos & Doomas — Edgar 
Vánoce ve Valmezu — Patrik Kriššák: reverse the Future — Klub seniorů
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velký sál

25
úno

Zámecký ples
sobota • 20:00 

• Od 01.01. vstupné 350 Kč 
(M-klub) a 450 Kč (sál a kavárna).

připravujeme:

18
led

Honza Nedvěd ml.
Příbuzní
středa • 19:00 
S Honzou Nedvědem mladším, 
Hankou Nedvědovou, bratry Or-
šulíky a Láďou Zvakem si můžete 
zazpívat nestárnoucí hity Bratří 
Nedvědů skupiny Spirituál Kvintet, 
Brontosauřů či Příbuzní, ale usly-

šíte i nové autorské písně.
• Vstupné 350 Kč / 420 Kč / 470 Kč.

16
led

Cena města Valaš-

ské Meziříčí
pondělí • 16:00 
Udělování Ceny města a Ceny sta-

rosty za rok 2022 a také Čestného 
občanství.
• Vstup zdarma.

15
led

Relativita
Divadlo v Řeznické
neděle • 19:00 
Autor staví svůj příběh na dra-

matické spekulaci a fiktivním 
setkání Alberta Einsteina a jeho 
dospělé dcery Lieserl. Hrají: Lucie 
Štěpánková, Kateřina Táborská 
a Miroslav Táborský.
• Divadelní předplatné 2022/2023
• Vstupné 390 Kč.

22
úno

Knoflikáři
Komorní divadlo Arté
středa • 19:00 
Neskutečně vtipný a originální 
příběh s nádechem ostré aktu-

ality.
• Vstupné 250 Kč.

24
led

Puella trio
úterý • 19:00 
Eva Krestová – housle
Aneta Šudáková – violoncello 
Adéla Tichá – klavír
• Koncertní předplatné 2022/2023
• Vstupné 150 Kč.

25
led

Fantastická žena
Agentura Familie
středa • 19:00 
Současná komedie, jejíž zápletka 
se točí kolem seznamu vlastností, 
které by měla mít ideální part-
nerka. 
Hrají: Patricie Pagáčová / Diana 
Nečásek Šoltýsová, Václav Krátký 
/ Ondřej Volejník a další.
• Vstupné 350 Kč / 420 Kč.

27
led

Ples Obchodní
akademie
pátek • 19:30 
• Informace v Obchodní akademii.

28
led

Kája a Bambuláček
Bambulková šou
sobota • 17:00 
Přijďte si s dětmi užít báječné 
představení plné písniček, taneč-

ků a soutěží! 
• Pořadatelem koncertu je Kawaii 
Production s.r.o.
• Vstupné 350 Kč a 550 Kč na 
Ticketportal.

01
bře

Jakub Kroulík
Hypnotizér
středa • 19:00 
Přijďte se uvolnit a prožít si něco 
velice výjimečného na interaktivní 
přednášce. Moderní hypnotizér ve 
viktoriánském obleku džentlmena 
Jakub Kroulík vám předvede, jak 
vypadá změněný stav vědomí. 
Jedno lusknutí prstů a vám se 
naskytne nevšední zážitek.
• Vstupné 390 Kč.

02
bře

Úvěr
JT Promotion
čtvrtek • 19:00 
Inteligentní komedie o tom, že 
o peníze se dá žádat mnoha způ-

soby. Hrají: Martin Zounar a Filip 
Blažek.
• Vstupné 450 Kč / 490 Kč.

malá scéna za oponou

Malou scénu za oponou podporují:

22
led

Will Johns Trio
(UK/CZ)
neděle • 19:30 • velký sál 
Projev Willa Johnse představuje 
mistrovskou rovnováhu mezi his-

torií blues a moderním zvukem. 
Will patří ve Velké Británii k nejvý-

raznějším interpretům blues.
• JJBD 23 — Intro I
• Vstupné 180 Kč / 210 Kč.

22
–

24
čer

Valašský špalíček
folk—blues—beat festival 2023
čtvrtek–sobota 
První účinkující: Clive Bunker (UK/
ex-Jethro Tull), Čechomor, Vlasta 
Redl s kapelou oslaví 50 let na je-

višti, Starlite Campbel Band (UK), 
a 25 dalších. 
• Třídenní vstupenky 990 Kč.

29
led

Gilad Atzmon
Quartet (ISR/UA/CZ)
neděle • 19:30 • velký sál 
Původem izraelský, dnes již 
britský jazzový saxofonista s ne-

zaměnitelným tónem, ovlivněný 
mimo jiné Ch. Parkerem, J. Coltra-

nem a židovskou lidovou hudbou. 
• JJBD 23 — Intro II
• Vstupné 180 Kč / 210 Kč.

připravujeme:

05
úno

Will Wilde
& The Bladderstones
(UK/CZ)
neděle • 19:30 • velký sál 
Will Wilde z anglického Brightonu 
po pěti letech přiveze do Česka 
kolekci zemitého texaského blues, 
rockovou klasiku i úpravy jazzo-

vých standardů pro královskou 
foukací harmoniku. 
• JJBD 23 — Intro III
• Vstupné 170 Kč / 200 Kč.

bře
—

kvě

Jarní jazz & blueso-

vé dny 2023
8 koncertů za tisícovku
vždy v 19:30 • velký sál 
Koncert za  125 Kč při zakoupení 
permanentky na celou sérii. 
• JJBD 23
• Vstupné na celý cyklus 1000 Kč.

Gilad Atzmon

Honza Nedvěd ml. 
a Příbuzní



připravujeme:

18
led

Divadlo Schod
Kompot
čtvrtek • 19:00
Večer plný skečů, písní a srandy.
• Vstupné: 120 Kč / 85 Kč.

m-klub

20
led

Hypnos (CZ / death-metal)

Doomas (SK / death-doom)
pátek • 19:00
Tuzemská death metalová sku-

pina Hypnos vyjíždí podpořit své 
poslední album „The Blackcrow“.
• Vstupné 220 Kč / 250 Kč.

25
led

Edgar
Divadlo Plyšového Medvídka
středa • 19:00
Edgar je poslední jednoaktovou 
divadelní hrou známého české-

ho filozofa počátku 20. století, 
Ladislava Klímy. Českou premiéru 
roku 1999 v Severomoravském 
divadle v Šumperku režíroval 
přední odborník na klímovskou 
poetiku – Konrád Popel. Nyní byl 
tento režisér oslněn novou výzvou 
převést tento výjimečný kus na 
mobilní jeviště Divadla Plyšového 
Medvídka. „Mobilním jevištěm“ 
plyšoví medvídci rozumí jakýkoli 
divadelní či zdánlivě nedivadelní 
prostor, exteriér či interiér, půdu 
či sklep atd. Plně funkční a varia-

bilní výprava předního zlínského 
scénografa Jaroslava Čermáka 
o třech navzájem do sebe zapada-

jících kufrech může být umístěna 
opravdu v libovolném prostředí.
• Loutkové divadlo pro dospělé.
• Vstupné 150 Kč / 180 Kč.

01
led

Audience  
neděle • 19:00
Jednoaktové tragikomické 
absurdní drama Václava Havla, 
ve které se poprvé objeví fiktivní 
hrdina Havlovy tvorby Ferdinand 
Vaněk, v Audienci jako postava 
Bedřicha.
Autor: Václav Havel
Hrají: Zdravee, Franta Baláš
• Vstup zdarma.

02
úno

Promiňte, že rodím
ManaMa
čtvrtek • 19:00
Porod šestkrát jinak! Mateřská 
show se stopami oxytocinu, lak-

tační psychózy, nevyspání a šesti 
dětí. Autobiografický kabaret tří 
matek na mateřské. O radostech 
i strastech těhotných rodících 
žen.
• Vstupné 150 Kč / 180 Kč.

05
úno

Jak bylo, když nebylo
Divadlo Semtamfór
neděle • 17:00
O pravěkém človíčkovi, aneb je už to 
tak na světě zařízeno a každý z nás 
to dobře zná. Přijďte se podívat na 
příběh starý jako lidstvo samo.
• Inscenace je vhodná pro děti od 
3 let, mladistvé a každého, kdo má 
smysl pro humor. 
• Vstupné 70 Kč / 90 Kč.

03
bře

Wohnout
Unplugged
pátek • 20:00 • velký sál 
Kapela změnila aranže, přibrala 
na chvíli pátého člena, naučila 
se hrát na řadu nových nástrojů 
a láká na divadelní scénu. 
• Vstupné 390 Kč / 440 Kč.

26
led

Michal Štěpánek
Omán
čtvrtek • 18:00
Nejčerstvější informace a dobro-

družství z této destinace si může-

te poslechnout na další zajímavé 
přednášce.
• Vstupné 120 Kč / 150 Kč.

Výstavy:

Valašský výtvarný salon 
MMXXII
13.10.2022–08.01.2023 • přízemí
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Jožka Baruch
S láskou k Valašsku 
09.12.2022–19.02.2023 • 2. patro
Obsáhlá výstava k 130. výročí narození ma-

líře, grafika, ilustrátora a spisovatele Jožky 
Barucha.
Výrazné kontury kreslené pevnou rukou, 
graficky členěná plocha a stylizovaná kresba 
využívající i lidových motivů. Takové je dílo 
Jožky Barucha, které se rozvinulo především 
v tvorbě grafické, v ilustracích, kresbách 
a řezbách. 
Rozsáhlou grafickou a ilustrátorskou tvorbu 
na výstavě doplní koberce a gobelíny, dřevě-

né hračky, štočky, osobní předměty a další. 
• Vstupné 60 Kč / 40 Kč.

Česká cena za architekturu
09.01.–28.02.2023 • vestibul radnice
To nejlepší z české architektury za uplynulé 
roky. Výstavu pořádá Česká komora archi-
tektů. 
• Vstup zdarma.

muzejní a galerijní centrum
Doprovodné programy:

Otisky 
středa • 11.01. • 10:00–16:00 • 2. patro
Grafický výtvarný workshop k výstavě Jožka 
Baruch – S láskou k Valašsku. Kreativní dílna, 
ve které máte možnost si vyzkoušet jedno-

duché grafické techniky a metody tisku, které 
hravě zvládnou i děti. A seznámit se s dílem 
Jožky Barucha! Workshop bude probíhat 
v průběhu celého dne, větší skupiny se mohou 
hlásit na mail mackowiakova@magc.cz.
• Vstupné 40 Kč.

Pavel Kosatík
Češi a Slováci 30 let poté
čtvrtek • 12.01. • 18:00 • Freskový sál
O co jsme odchodem Slováků přišli a co jsme 
naopak získali? 
Beseda se spisovatelem, publicistou 
a scénáristou Pavlem Kosatíkem je součás-

tí programu k třicetiletému výročí vzniku 
samostatné České republiky.
• Pořádá Česká křesťanská akademie.
• Vstupné dobrovolné.

Tenkrát v devadesátých 
Jaké to bylo v době, kdy se rozdělilo Česko-

slovensko? 
Pojďte si zahrát hru v ulicích města, při-
pravenou k 30. výročí vzniku samostatné 

ČR. Úspěšní řešitelé se mohou přihlásit do 
slosování o ceny. 
• Více informací najdete na www.magc.cz.

Jožka Baruch 
– Vodník
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tiráž

Filmový klub 2023

Prodej předplatného pro rok 2023 se pro 
nové zájemce o členství uskuteční na 
pokladně kina Valmez od pondělí 02.01. 
do pondělí 30.01.2023. Platit lze pouze 
hotově.
Cena předplatného činí 980 Kč za 13 
představení, včetně kartičky člena filmo-

vého klubu (70 Kč).
Koupě kartičky filmového klubu opravňu-

je člena kromě předplatného ke slevě 20 
Kč ze vstupného na různé aktuální akce 
v našem kině během celého roku 2023. 
Spadají sem zejména přehlídky (Doku-

Fest, Oscar, Český lev) a některé speciální 
akce.
Představení FK jsou vždy v pondělí 
v 19.30 hod. Změna programu vyhrazena.

Plánované filmové tituly pro rok 2023:
30.01. – Hodně štěstí, pane Veliký
13.02. – Prolomit vlny
27.02. – Zkouška umění
13.03. – Arvéd
27.03. – Oscar 2023
17.04. – Díra
15.05. – Neuvěřitelné, ale pravdivé
25.09. – Nejlepší léta
09.10. – Ztracené iluze
23.10. – V prach se navrátíš
06.11. – Výběr členů Filmového klubu
20.11. – Bod varu
04.12. – Mrtvý muž

Tým kina Valmez

Matěj Frank
Ničí těla
07.12.22–22.01.23
Výstava Ničí těla poprvé pohromadě 
představuje Frankovy sochy lidských siluet 
vytvořené v průběhu posledních let. „Prázd-

né nebo vrstvené obrysy k nám promlouvají 
o bytí, o těle, čase, o prázdnotě a přítomnosti 
a bolesti. Výstavu věnuji potlačované bělo/
ruské opozici, ukrajinským lidem vzdorujícím 
brutální ruské agresi a íránským protestují-
cím, které chce tamní režim odsoudit k trestu 
smrti,“ říká Matěj Frank.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

galerie kaplegalerie sýpka
Patrik Kriššák
Reverse the Future
07.12.22–03.02.23
Inspirace Patrika Kriššáka je různorodá 
a s ní se přirozeně mění jeho projev. Vytváří 
tématické série obrazů, v nichž vždy dů-

sledně rozvíjí určité představy a svůj vztah 
ke skutečnosti. Zajímá ho příroda, není mu 
lhostejné, jak se bude vyvíjet dál. Do jeho 
obrazů se promítají hodnoty, o které
můžeme přijít nebo o které dokonce
již léta či desetiletí přicházíme.
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.

Z instalace
Patrika Kriššáka

klub seniorů

05
led

Tříkrálové posezení
při kávě
Zbylé vánoční cukroví s sebou.
čtvrtek • 14:30

09
led

Zápis na Muzikál Květiny 
pro paní Harrisovou div. 
JM v Ostravě 
Na 12.02.2023, vstupné 250 Kč.
čtvrtek • 14:00

12
led

Beseda s předsedou ANO 
Radimem Přikrylem 
čtvrtek • 14:30

19
led

Beseda s p. Orálkemna 
téma Mokřady a zadržení 
vody v přírodě
čtvrtek • 14:30

26
led

Novoroční Taneční
zábava
čtvrtek • 15:00

Ján Triaška
Sunday Brunch
01.02.–31.03.23
Vernisáž: 01.02. v 18:00
Výstava malieb Jána Triašku z názvom 
„Sunday Brunch“ prezentuje autorove kritické 
obsahové roviny v oblasti súčasného spolo-

čenského kontextu strednej Európy.
Ján Triaška žije a tvorí v Bratislave, zároveň 
vedie ateliér maľby „Startup“ na Katedre 
maľby FVU Akadémie umení v B. Bystrici.  
• Vstupné 50 Kč / 30 Kč.


