
Program Kulturního zařízení města Valašského Meziříčí, p. o.  www.kzvalmez.cz

Kázetko

11/2019
Listopad se nese v duchu třicátého výročí od Sametové revoluce. Ve spojitosti  

s tímto milníkem novodobé české historie je ve Valašském Meziříčí připravena řada 

programů. Besedy a výstava fotografií v Muzejním a galerijním centru, koncerty, 

besedy a promítání v Městské knihovně, pietní akty a mnoho dalšího.



S-klub
Rej meziříčských strašidel
Pá � 01.11. � 17:00 � náměstí
Lampionový průvod se strašidelnou stezkou. Dis-
kotéka s Romanem Pastorkem. Parádní ohňostroj. 
Soutěže o vstupenky na pohádková představení.
→ Vstup zdarma.

Štístko a Poupěnka
Ať žijí pohádky!
Ne � 03.11. � 15:00 � velký sál
V zbrusu novém představení se Štístko a Poupěnka 
se svými broučky dostanou do pohádkového lesa. 
→ Vstupné 195 Kč.

Ženu, nebo život
Marc Camoletti
St � 06.11. � 19:00 � velký sál
Komedie plná italského temperamentu, francouz-
ského šarmu, manželských nedorozumění a „rafi-
nád“, ale především spousta legrace.
Hrají: Ernesto Čekan, Miroslav Hrabě, Pavlína 
Mourková, Kateřina Peřinová, Charlotte Doubra-
vová, Vladimíra Benoni
Režie: Ernesto Čekan
→ Divadlo Radka Brzobohatého.
→ Divadlo v předplatném.
→ Vstupné 350 Kč.

Podzimní koncert Mužského 
pěveckého sboru Beseda
Čt � 07.11. � 18:00 � velký sál
Hosté: Pěvecký sbor Raspevani profesori Vršac 
Srbsko, Ženský pěvecký sbor Hedvika, Smyčcový 
orchestr ZUŠ A. Radoka
→ Vstupné 50 Kč.

Ve znamení tanga
Jaroslav Svěcený – housle
Ladislav Horák – akordeon

Pá � 08.11. � 19:00 � velký sál
Diakonie ČCE – hospic CITADELA srdečně zve na 
benefiční koncert, jehož výtěžek je určen na pod-
poru její činnosti. 
→ Vstupné v předprodej 390 Kč, na místě 450 Kč.
→ Rezervace a prodej vstupenek: Diakonie ČCE 
– hospic CITADELA, Žerotínova 1421, 757 01 Va-
lašské Meziříčí, tel.: 739 244 810, emailová adresa 
venturova@citadela.cz.

Princezna ze mlejna
So � 09.11. � 16:00 � velký sál
Muzikálová pohádka na motivy oblíbené filmové 
předlohy Zdeňka Trošky. 
→ Divadlo Pegas, Praha.
→ Předplatné Sedmikráska.
→ Vstupné děti 100 Kč, dospělí 120 Kč.

Zdeněk Izer
Na plný coole!
St � 13.11. � 19:00 � velký sál
Těžký útok na vaši bránici!
→ Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.

Arrhythmia – Celloween
Pá � 15.11. � 20:00 � velký sál
Projekt kapely Arrhythmia a Moravské školy tance, 
který nemá v naší republice obdoby. Jedná se o 
propojení rockové hudby a moderního tance na 
klasické hororové téma Karla Jaromíra Erbena – 
Svatební košile. 
→ Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč.

Čarodějky v kuchyni
St � 20.11. � 19:00 � velký sál
Brilantní komedie kanadské autorky.
Hrají: Sandra Pogodová, Michaela Dolinová, Vin-
cent Navrátil, Ladislav Ondřej, Milan Duchek
→ Divadlo Metro a MDAgentura.
→ Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.

Eště změ tu… aneb děcka si hrajú
So � 23.11. � 16:00 � velký sál
Vystoupení k 20. výročí založení Dětského folklórní-
ho souboru Ovečky. Po skončení programu pose-
zení u cimbálu v Divadelní kavárně.
→ Vstupné dospělí 100 Kč, děti 50 Kč.

Klavírní kvarteto Josefa Suka
St � 27.11. � 19:00 � velký sál
Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola
Václav Petr – cello, Václav Mácha – klavír
→ Koncertní předplatné.
→ Vstupné 150 Kč.

připravujeme: 

Václav Hybš s orchestrem
Vánoční koncert 2019
St � 04.12. � 19:00 � velký sál
Hlavním hostem letošního posledního vánočního 
turné je vynikající a velmi oblíbená herečka, Kate-
řina Brožová.
→ Vstupné v předprodeji 350 Kč, na místě 390 Kč.

The Naked Truth
(Odhalená pravda)
St � 11.12. � 19:00 � velký sál
Divadlo pro ženy a o ženách, které musí bezpod-
mínečně vidět muži (pokud se odváží).
→ Vstupné v předprodeji 360 Kč, na místě 390 Kč.

Malá scéna  
za oponou
Jennifer Kamikazi (UK)
Ne � 10.11. � 19:30
Elegantní hudba londýnské skladatelky a zpěvač-
ky s podmanivě výrazným hlasem nadchne každé-
ho vnímavého posluchače. Za doprovodu Martina 
Gerly (CZ) na kontrabas a Štefana Szabó (SK) na 
kytaru.
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Noah Wotherspoon (USA)
Út � 12.11. � 19:30
Renomovaný bluesový kytarista i spisovatel, ta-
lentovaný umělec z Daytonu sdílel jeviště i studia 
s bluesovými legendami první generace až po 
účastníky finále International Blues Challenge v 
Memphisu.
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Dirty Deep (F)     
Ne � 17.11. � 19:30
Tak tohle by tu do listopadu 1989 možné nebylo! 
Osobité, divoké a chytlavé heavy blues v režii ex-
centrického frontmana, kytaristy a zpěváka Victora 
Sbrovazza.
→ 30. let od Sametové revoluce
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Shanna Waterstown & Band (USA) 
Ne � 24.11. � 19:30
Rythm & Blues zpěvačka s kapelou. Skutečná 
„Blues Woman“ s úžasným hlasem, představující 
bluesovou, jazzovou a soulovou hudbu na nejvyšší 
úrovni.
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

The Catfish (UK)  
Čt � 28.11. � 19:30
Vítězové British Blues Award v letech 2015 a 2016, 
hrávají na důležitých bluesových festivalech a 
prestižních klubech po celé Británii. Frontmanem 
kapely je u nás už známý, teprve čtyřiadvacetiletý 
fenomenální kytarista a zpěvák Matt Long. 
→ Podzimní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

M-klub
Lunetic & kapela
So � 02.11. � 21:00 � velký sál
Popové legendy 90. let míří do Valmezu.
Následovat bude řádná 90‘s afterpárty v M-klubu.
→ Vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě 290 Kč.

4Dogs
Ne � 03.11. � 18:00
4DOGS křtí nové album Under Dog a slaví 10 let.
→ Vstupné 50 Kč.

Divadlo Schod
Stroj času
St � 06.11. � 19:00
Premiéra nové hry.
→ Přední stoly 95 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Tomáš Kočko & Orchestr
(world music – ethno/FM)
Pá � 08.11. � 20:00
Skupina žánrově staví na moravské lidové hudbě, 
kterou ale svým jedinečným přístupem posunuje 
do neotřelých rovin a utváří osobitý celek, který 
respektuje své kořeny, ale zároveň reflektuje chutě 
širokého spektra současných posluchačů.
→ Vstupné v předprodeji 220 Kč, na místě 250 Kč. 

Improliga 
So � 09.11. � 19:00
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Snow film fest
St � 13.11. � 18:00
Pásmo filmů zimních sportů a dobrodružství.
→ Vstupné 80 Kč.

Pavel Svoboda           Cestovatelský podzim

Island
Čt � 14.11. � 19:00
Známý český cestovatel, fotograf a geograf.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč. 

Deep Up
Pá � 15.11. � 21:00
Těšit se můžete na aktuálně jednu z nejžádaněj-
ších djane v České republice, Jaqullin. Slovenskou 
krásu techna přijede zahrát djane Sionni. Tradičně 
celou akci odstartují a ukončí David Steiniger a DJ 
Cimy.
→ Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč. 



Mr. Loco (world music/Praha)
+ support
So � 16.11. � 20:00
Kapela originálním způsobem kombinuje balkánský 
folklór okořeněný prvky latiny, reggae, ska i hip hopu. 
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 160 Kč. 

Divadlo Schod
Stroj času
St � 20.11. � 19:00
Nová hra meziříčského divadla.
→ Přední stoly 95 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Viktorie Hlaváčková  Cestovatelský podzim

Pěšky přes Kavkaz od moře k moři 
Čt � 21.11. � 19:00 � M-klub    
Přechod Kavkazu od Černého moře v Gruzii ke 
Kaspickému moři v Ázerbajdžánu, jež byl součástí 
celkem sedmiměsíční cesty. → Vstupné 100 Kč.

Lucie Redlová & Garde slaví 10 let
Host: Žamboši
Pá � 22.11. � 20:00
Přijďte si poslechnout průřez desetiletou tvorbou 
valašskomeziříčské písničkářky s řadou hostů. 
→ Vstupné v předprodeji 140 Kč, na místě 180 Kč.

33 let Antikrista Tour 2019
Debustrol (thrash metal/M. Boleslav)
Black Adder (HC-metal/Valmez)

So � 23.11. � 20:00
Kapela Debustrol se neodmyslitelně zapsala do 
metalových dějin naší země
→ Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 290 Kč.

Lucie Vonásková        Cestovatelský podzim

Kde dávají vlci dobrou noc
Út � 26.11. � 19:00 � M-klub 
Lucie Vonásková zde jako vůbec první Češka překro-
čila druhý nejvyšší hraniční přechod na světě, v ho-
rách Pamíru mezi Tádžikistánem a západní Čínou.
→ Vstupné 100 Kč.

Jakub Venglář            Cestovatelský podzim

Indie: Těžko uvěřitelná země
Čt � 28.11. � 19:00 � M-klub 
Indie je ultimátní cestovatelská zkušenost ostrá 
jako kuřecí kari den po konzumaci. 
→ Vstupné 100 Kč.

Republiko má středisková  
aneb lukrativní nejistota
Pá � 29.11. � 19:00
Politický kabaret. Univerzální politik Žižka – oprav-
dový ZEMAN a vůdce národa se svým mluvčím 
Janem Husem a všudypřítomným Bocianem čelí 
nástrahám každodenní politiky. 
Hrají: PhDr. Ivo Šmoldas, Leoš Peteráč, Jan Julínek, 
Radek Jiříček, Aneta Bačíková, Jana Mudráková.
→ Nová divadla v M-klubu. → Vstupné 180 Kč.

Ventolin
Himalayan Dalai Lama
Bratři
So � 30.11. � 20:00
→ Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 240 Kč.

připravujeme:

Divadlo Schod
Valašské vdovy s nadějí
St � 04.12. � 19:00
→ Přední stoly 95 Kč, zadní stoly 75 Kč.

Šárka Šišková
Dokonalý život?
Čt � 05.12. � 19:00
Autorské čtení spisovatelky, módní návrhářky Šárky 
Šiškové z jejího nového románu „Dokonalý život?“. 
→ Vstup volný.

Galerie Kaple 
Jiří Straka
Hebký odpad
18.09.–22.11.
Obrazy kaligraficky zachycující chladné, odtažité, 
neautentické a bezduché věci vychrlené na svět 
globálním průmyslem. → Vstupné 20 Kč.

Marek Kvetan
04.12.–31.01.
Ideová rovina děl Marka Kvetana nachází podněty 
v samotné kulturní podstatě atributů dobové vizu-
ality a jejích marginálií. → Vstupné 20 Kč.

Galerie Sýpka
Petr Hajdyla
med-i-um
11.09.–08.11.
→ Vstupné 20 Kč.

Ondřej Filípek
13.11.–03.01.
Tvorba regionálního umělce narozeného v Rožno-
vě pod Radhoštěm je založena především na intu-
ici, podle které řeší autor samotný tvar. Ve většině 
prací se objevuje organicko-industriální tvarosloví. 
→ Vstupné 20 Kč.

Muzejní a galerijní 
centrum
Byla výsadou králů, dodnes je 
skvostem
17.10.–24.11. � 2. patro
Exponáty nabídnou návštěvníkům svou výtvarnou 
i technickou složku, v krajce se snoubí řemeslo s 
výtvarným projevem, dekorativní i užitná funkce.
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč.

S chtíčem po svobodě
31.10.–01.12. � přízemí
Fotografie Pavla Hrocha mapují převratnou dobu 
listopadových událostí a nejen jich. 
→ Vstupné 20 Kč.

Válečníci dávných časů
21.11.–05.01. � přízemí
Vernisáž: středa 20.11. v 18:00
Výstava zbraní a zbroje ze sbírky Petra Čimbury, 
vedoucího skupiny historického šermu Burgmistři, 
předvádí přesné repliky zbraní z různých období 
evropské historie. K vidění budou zbraně z doby 
antického Říma, výzbroj středověkých rytířů, rene-
sanční zbraně i první palné zbraně z konce středo-
věku. → Vstupné 50 Kč/20 Kč.

Okoklam 
30.11.–26.01. � 2. patro
Interaktivní výstava zrakových klamů a světelných 
objektů z dílny Muzea pod čepicí. Malí i velcí ná-
vštěvníci si mohou otestovat svůj zrak, zjistit, jak 

funguje skanimace a co je to zoetrop, pochopit, 
jak lze využít a míchat světlo. Také se dozví a vy-
zkouší si, co lze vidět mikroskopem a jak vypadá 
mikrosvět. Zábava i vzdělání zaručeny.
→ Vstupné 50 Kč/30 Kč.

Doprovodné programy:

Ukázka paličkování
So � 02.11. � 13:00–17:00 � 2. patro
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Michael Kocáb
Z utajených zákoutí sametové revoluce
Út � 05.11. � 16:30 � freskový sál, 1. patro
O nově zjištěných faktech v kontextu známých 
skutečností hovoří hudebník, skladatel, zpěvák, 
občanský aktivista a politik Michael Kocáb, který 
patří k nejvýraznějším osobnostem listopadových 
událostí roku 1989. 
→ Vstupné 90 Kč/60 Kč.

Ukázka paličkování
Čt � 07.11. � 09:00–13:00 � 2. patro
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Martina Koukalová
Nerealizované stavby Valašského 
Meziříčí
Čt � 07.11. � 18:00 � freskový sál, 1. patro
Přednáška nejen o nerealizovaných stavbách, ale 
rovněž o stavebním vývoji města v letech 1918-1948. 
Přednáška volně navazuje na výstavu, která se v 
prostorách Muzejního a galerijního centra uskuteč-
nila v průběhu srpna.
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč.

Valašský krajkářský a řemeslný 
jarmark
Pá–So � 15.–16.11. � 08:00–18:00 (v So do 
17:00) � ISŠ-COP
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč.

Jan Kryl
30 let od revoluce
Út � 19.11. � 17:00 � freskový sál, 1. patro
Beseda s textařem, básníkem a zpěvákem Janem 
Krylem. Jan Kryl byl nejmladší ze tří sourozenců a 
bratr písničkáře Karla Kryla, „krále protestsongů“, 
který se stal jedním ze symbolů odporu vůči totalit-
nímu režimu. Beseda je pořádána k třicetiletému vý-
ročí sametové revoluce. → Vstupné bude doplněno.

Ukázka paličkování
Čt � 21.11. � 09:00–13:00 � 2. patro
→ Vstupné 50 Kč/20 Kč.

Fr. Benedikt Mohelník OP
Potřeba, význam a přesah křesťan-
ské řehole v 21. století 
Čt � 21.11. � 17:00 � freskový sál, 1. patro 
Bratr Benedikt působí jako vikář konventu domini-
kánů v Praze u kostela sv. Jiljí a také působí jako 
proděkan pro trvalou formaci na Katolické teolo-
gické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 
Ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií, po-
bočkou Valašské Meziříčí
→ Beseda České křesťanské akademie.
→ Vstupné dobrovolné.

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