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velký sál

malá scéna za oponou

Malou scénu za oponou podporují:

10
Smejko
a Tanculienka
neděle • 10:00 • velký sál 
Zazní nejnovější a nejznámější 
hity.

• Vstupné 300 Kč, ticketportal.cz.

10
Bex Marshall Band
(UK/CZ)

neděle • 19:30 • velký sál 
Hudební tornádo z Británie. 
Nositelka ocenění “British Blues 
Awards”

• Jarní jazz & bluesové dny 2022

• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

16
Mr. Moustache (CZ)

sobota • 19:00 • velký sál 
Známá valašskomeziříčská ka-
pela za vaší účasti na Malé scéně 
nahrává koncertní album Planet 
of the Apes.

• Vstupné 100 Kč.

07
–

08

Krásenský
zvoneček
čtvrtek–pátek • 08:00 • 
M-klub 
Recitační soutěž základních 
a středních škol z Valmezu
• Vstup zdarma.

připravujeme:

02
Ondřej Havelka 
a jeho Melody
Makers
Swing nylonového věku
sobota • 19:00 • velký sál 
Nový termín z 04.12.2021. 
• Vstupné: 450 Kč / 540 Kč.

20
Taneční odpoledne
s dechovkou
středa • 17:00 • velký sál 
K tanci a poslechu zahraje De-
chová hudba města Valašského 
Meziříčí.
• Vstupné 70 Kč.

27
Štefan Margita
Intimity

středa • 19:00 • velký sál 
Více než hodinový koncert plný 
zcela nových písní, které pro 
Margitu napsal zpěvák a skladatel 
Michal Kindl. 
Hosté: Michal Kindl, Iris Moris.

• Vstupné: 450 Kč, 470 Kč, 490 Kč.

21
Tomáš Vrána
čtvrtek • 19:00 • velký sál 
Klavírní recitál. Listina mladých 
umělců.
• Koncertní předplatné 21/22.
• Vstupné 150 Kč.

23
Kosí bratři
sobota • 16:00 • velký sál
Veselá Večerníčkova pohádka 
autora Ludvíka Středy.
• Předplatné Sedmikráska 21/22.
• Vstupné 130 Kč.

30
Duchovní festival 
sobota • 15:00 • kostel Nane-

bevzetí Panny Marie
Vystoupí MPS Beseda, pěvecký 
sbor Lumír Vsetín, Cantio pod ve-
dením Petra Závičáka a Smyčcový 
orchestr a Smyčcové kvarteto  
ZUŠ Alfréda Radoka VM. 

• Vstupné dobrovolné.

01
kvě

Mike Ross Band
(UK/CZ)

neděle • 19:30 • velký sál 
Mike Ross (UK) – kytara, zpěv 
Matěj Černý (CZ) – baskytara 
Klára Böhm (CZ) – bicí
Mike Ross je britský bluesový, 
rockový & „americana“ kyta-
rista, skladatel a zpěvák. Mike 
píše oduševnělé blues-rockové 
písně v těch nejlepších tradicích 
Creedence Clearwater Revival & 
Dylanova Bandu.
• Jarní jazz & bluesové dny 2022

• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.

klub seniorů

07
Dovolená na lodi v Ho-
landsku Uvede p. Janoštík
čtvrtek • 14:30

14
Posezení s Pohodou
u kávy
čtvrtek • 14:30

21
Přednáška a beseda s p. 
Malcharčíkem preventis-
tou Policie ČR a p. Patí-
kem preventistou Besipu 
Uvádí pí. Valchařová
čtvrtek • 14:30

28
Výroční schůze v zámku 
Žerotínů
Pozvánky budou distribuovány.
čtvrtek • 08:30

11
kvě

Pravý západ
středa • 19:00 • velký sál
Komedie o nenaplněnosti lidských 
životů a o mužích, kteří občas 
potřebují odjet do pouště.
hrají: Igor Chmela, Jan Zadražil, 
Jan Potměšil a Vlasta Peterková.
• Vstupné 350 Kč.

připravujeme:

HER (USA)

sledujte nás na:

/kzvalmez /kázetko /kzvalmez

26
Her (USA)

úterý • 19:30 • velký sál 
HER překlenují propast mezi 
rokenrollem a elektro-heavy-po-
pem. Tam, kde mnozí další selhali, 
HER rychle posunuli svou hudební 
věrohodnost směrem k naprosté 
dokonalosti.

• Jarní jazz & bluesové dny 2022

• Vstupné 170 Kč / 190 Kč.



m-klub

02
Improliga
Olivy vs Valouny
sobota • 19:00
Divadelní tým z Olomouce je 
sestavený ze špičkových ligových 
hráčů a dá se říci, že už předem 
je jasné, jak večer dopadne. O to 
bude souboj s domácími zajíma-
vější.
• Vstupné 80 Kč / 100 Kč.

22
Michajlov
& Daniel Vardan
pátek • 20:00
Michajlov a Daniel Vardan vyrážejí 
toto jaro na desetizastávkové 
Gomora Tour po celé České 
republice.

• Vstupné v předprodeji 280 Kč 
přes goout.cz..

01
Benefiční festival 
pro Ukrajinu
pátek • 19:00 
Metalcorový koncert: Newspeak, 
Made by Zero, Meanwhile in Spa-

ce, Frodys Weirdfolk.
Vstup volný, výtěžek připadne or-
ganizaci Chuť pomáhat, která na 
Ukrajině působí od roku 2014. 
• Vstupné dobrovolné.

21
Jan Husák
Valašsko z lufta
čtvrtek • 19:00
Turistické zajímavosti, příroda, 
historie a místopis valašské kraji-
ny z ptačí perspektivy. Čekají vás 
poutavé záběry z dronu, zážitky 
i zasvěcený výklad.
• Vstupné 130 Kč / 150 Kč.

05
WWW DJ set:
Ondřej Sifon Anděra
úterý • 19:00
Dernisáž výstavy Lubomír Typlt 
— V protisvětle, přináší od 19:00 
v M-klubu koncert W W W a DJ 
set frontmana tohoto uskupení, 
Ondřeje Sifona Anděry.
• Vstup zdarma.

09
Undertow
Včera bylo pozdě 
Občan Trhan
sobota • 20:00
Punk-rockový večírek.
• Vstupné 100 Kč.

06
Divadlo Schod
Don Kýchot

středa • 19:00
Nová hra oblíbeného divadla.
• Vstupné 85 Kč / 120 Kč.

08
Lenka Dusilová
pátek • 20:00
Lenka Dusilová, devítinásobná 
držitelka výročních hudebních 
cen Anděl, není zvyklá stagnovat 
a opakovat se. Za poslední album 
Řeka získala tři ocenění.
• Vstupné v předprodeji 240 Kč.

16
Death Grind Core 
Session vol. VII
sobota • 19:00
Vystoupí: Arawn, Soul Massacre, 
Sinfull Crowd, Facan, Poisoned 
Mind.
• Vstupné 160 Kč / 200 Kč.

23
Patt Berry
& Venika Hartlyn
sobota • 20:00
• Vstupné 100 Kč / 120 Kč.

26
Divadlo Vosto5
PROTON!!!
úterý • 19:00
Legendární divadelní soubor 
přichází se strhujícím příběhem 
zapomenuté hudební legen-
dy, od které velikáni populární 
hudby i undergroundu čekali asi 
mnohem více. S hudební kometou 
zataženého nebe hluboké norma-
lizace je totiž propleteno nevídané 
množství osudů současných 
hudebníků.
• Vstupné 300 Kč.

29
Straight Bananas
& Latin Jazz Night
pátek • 20:00
Straight Bananas: šlapající fun-
ky-rock se sólovou tamburínou, 
který Vás nenechá sedět. Hudební 
divočina koktejlů chutí prokláda-
ná improvizací a smíchem členů.
Latin Jazz Night: sedm jedineč-
ných muzikantských charakterů 
se společně potkává na pódiu 
a hrají to, co je jim velmi blízké: 
latinské rytmy protkané jazzovou 
invencí a neotřelým sólovým 
projevem.
• Vstupné 150 Kč / 190 Kč.

05
kvě

Hana Machalová
Cestujte chytře, levně 
a často 2022
čtvrtek • 19:00
Nová porce zážitků, tipů a triků 
pro levné cesty v roce 2022 od 
Hany Machalové. 
• Vstupné 130 Kč / 150 Kč.

21
říj

Baletky
Divadlo Spitfire Company
pátek • 19:00
V hlavní roli Miřenka Čechová.

Scénický multimediální projekt 
Baletky je abstraktním pono-
rem do duše dívky bojující proti 
despotickému, dogmatickému 
systému a ztrátě vlastní identity. 
Za doprovodu bizarního a černé-
ho humoru, živé hudby, rytmizo-
vaných textů a fyzické exprese, 
sledujeme člověka zápasícího se 
zaslepenou poslušností, sebe-
destrukcí a strachem nedostát 
svému snu. To vše na pozadí 
surreálných obrazů, výtvarných 
objektů reprezentujících univer-
zálně platné fenomény manipula-
ce a teroru. Baletky jsou příběhem 
všech, kteří odmítají být zkrocená 
medvíďata.
• Vstupné 250 Kč / 300 Kč.

30
Čarodějky 2022
sobota • 14:30 • Amfiteátr
Vystoupení místních rockových 
kapel. Ohňová show.
• Vstup zdarma.

01
kvě

Májová slavnost
neděle • 10:00 • Zámecký park
Přehlídka koní a parkurové skáká-
ní, atrakce pro děti a další.
V Amfiteátru vystoupí ve 14:00 
kapela The People band s.r.o.

• Vstup zdarma.

amfiteátr

připravujeme:

04
kvě

Divadlo Schod
Krtek
středa • 19:00
• Vstupné 85 Kč / 120 Kč.

připravujeme:

Lenka Dusilová

Patt Berry

& Venika Hartlyn



Lubomír Typlt
V protisvětle
02.02.–08.04.22
dernisáž za účasti autora a kurátora 
výstavy Petra Vaňouse: 05.04. v 18:00
V rámci dernisáže se od 19:00 v M-klu-

bu uskuteční DJ set Ondřeje Sifona 
Anděry z kapely WWW.
Výstava nesoucí název V protisvětle přináší 
jedinečnou příležitost zhlédnout tvorbu 
Lubomíra Typlta v širším kontextu a poprvé 
na Valašsku. Devět obrazů pod kurátorským 
vedením Petra Vaňouse je jakýmsi průřezem 
jeho nezaměnitelného projevu v malbě.
• Vstupné 20 Kč.

Programový zpravodaj
Kulturního zařízení města
Valašského Meziříčí, p. o.

Vydává: Kulturní zařízení města Valaš-
ského Meziříčí, p. o., Komenského 1, 
75701 Valašské Meziříčí, IČ:00368946
Redakce, grafika, sazba: Ondřej Smolka, 
smolka@kzvalmez.cz
Tisk: Samab Press Group, a. s., Brno
Registrační číslo MK ČR: 13259
Uzávěrka programu tohoto čísla: 
16.03.2022, za změny po tomto datu 
nenese redakce zodpovědnost.
Foto na titulce: Štefan Margita

Změna programu vyhrazena.

tiráž

Výročí kina
a Oscar 2022
Letos v dubnu je tomu právě 110 let 
od konání prvního kinematogra-
fického představení ve Valašském 
Meziříčí.
Ve čtvrtek 21. dubna v 19:00 u té 
příležitosti kino Valmez pořádá 
speciální akci. Uskuteční se promí-
tání němého dobrodružného sním-
ku Karla Lamače Bílý ráj. Hudební 
doprovod k filmu zajistí živě, přímo 
z podia, multiinstrumentalista 
Tomáš Vtípil. V předsálí kina bude 

galerie sýpka
Hynek Šnajdar
Haeckelův syndrom
16.02.–15.04.22
komentovaná prohlídka s autorem vý-

stavy 15.04. v 16:00
Hlavní a nejnovější série koláží je inspirovaná 
Haeckelových biologických záznamů. V Šna-
jdarových kolážích jsou propojeny formy 
přírody, organismů s prvky anatomických. 
• Vstupné 20 Kč.

Natalia Magalska
27.04.–17.06.22
vernisáž 27.04. v 18:00
Sochařka pocházející z Polska. V její tvorbě 
můžeme vidět prvky sochařství, kresby 
a uměleckou grafiku a keramiku. Její součas-
né sochařské práce jsou z porcelánu, jako 
je například originální sbírka porcelánových 
figurek zobrazujících stereotypní obyvatele 
polské osady.
• Vstupné 20 Kč.

Výstavy:

Výtvarný obor ZUŠ Alfré-
da Radoka VM
31.03.–15.05. • přízemí
Výstava všech výtvarných technik různých 
přístupů rámci multižánrového Festivalu 
Alfréda Radoka poukazuje na kreativitu 
studentů zároveň podporuje začínající malé 
umělce. 
• Vstupné 20 Kč.

Dr. Emil Holub
– africký cestovatel
07.04.–01.05. • 2. patro
vernisáž: 06.04. v 18:00
komentovaná prohlídka: 01.05. v 15:00
Na konci 19. století se vydal český lékař 
dr. Emil Holub na cestu do jižní Afriky, kde 
vykonal několik vědeckých výprav a pořídil 

muzejní a galerijní centrum
rozsáhlou přírodovědnou a etnografickou 
sbírku. Poznejte jeho příběh na unikátní 
výstavě, kterou na zámek Žerotínů zapůjčilo 
Africké muzeum Dr. Emila Holuba v Holicích. 
Výstava je pořádána k 150. výročí první afric-
ké cesty tohoto slavného českého objevitele.
• Vstupné 40 Kč.

Přednášky a besedy:

KUBUKU: cesta kolem 
světa
st • 13.04. • 18:00 • Freskový sál
Vydejte se s námi do dalekých krajů, ne 
s Emilem Holubem, nýbrž s Kuželem von 
KUBUKU. Během večera uslyšíte a uvidíte  
exotické  hudební nástroje z celého světa , 
jako jsou tibetské mísy, australské didgeri-
doo, indický dhol, egyptskou darbuku, conga, 
cajon, balafon nebo africké bubny djembe! 
• Vstupné 80 Kč / 100 Kč.

galerie kaple
Veronika Psotková
Grácie

20.04.–10.06.22
vernisáž 20.04. v 18:00, vystoupí Cim-

bálová muzika Bača
Tvorba Veroniky Psotkové (*1981) je zalo-
žena na principech realistického figurální-
ho sochařství. Její sochy odkazují jak na 
klasickou, tak soudobou figurální tvorbu. 
V posledních letech se do popředí jejího 
zájmu dostaly především netradiční prosto-
rové instalace stylizovaných drátěných figur 
a objektů.
• Vstupné 20 Kč.

tímto slavnostním dnem počínaje 
výstava fotografií z historie mezi-
říčského kina.
Z dubnového programu ještě 
upozorněme na přehlídku několi-
ka žhavých oscarových kandidátů 
(udílení zlatých sošek se letos koná 
28. března, tedy po uzávěrce dub-
nového Kázetka).
Od pondělí do středy večer 04.–06. 
dubna budete moci vidět snímky 
Belfast (Irsko), Nejhorší člověk na 
světě a Drive my car.
Ondřej Kaláb, vedoucí kina Valmez

Galerii Kaple
a Galerii Sýpka

podporuje

Emil Holub


