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Galerijním prostorám v areálu zámku Žerotínů vládne na počátku roku design skla. 

V přízemí Muzejního a galerijního centra vystavuje Sebastian Kitzberger, absolvent 

místní SUPŠS a čerstvě také UMPRUM v Praze. Svou výstavu nazval Skin. Sklo 

bude k vidění také v Galeriích Sýpka a Kaple. Prostory Kaple budou patřit Ondřeji 

Strnadlovi, rodákovi z Valašského Meziříčí, a jeho Proměnám. Všechny patra Sýpky 

obsadí Petr Stanický, jež vede na UTB ve Zlíně nejmladší ateliér Design skla u nás 

i na Slovensku. Jeho práce doplní práce studentů. Obě navíc budou zahájeny na 

společné vernisáži ve středu 13. Února.



S-klub
sklub.kzvalmez.cz
tel.: 571 684 557 (577)

17. Zámecký ples
So � 02.02. � 20:00 � celé KZ
Hostem večera bude Helena Zeťová. Předtančí 
TS Linie, Taneční škola Aneri Seniorky. K dispozici 
bude fotokoutek. Speciality Zámecké kuchyně.
K tanci a poslechu budou hrát:
Velký sál: Marathon Band
Divadelní kavárna: Cimbálová muzika Radegast
M-klub: Skupina T4F & Marco Campos 
→ Vstupné 290 Kč (velký sál, kavárna) / 250 Kč 
(M-Klub)

Perfect Days
St � 06.02. � 19:00 � velký sál
Romantická a svižná komedie, která netradičním 
způsobem ironizuje (anti)feministická klišé.
→ Divadlo v předplatném, doprodej vstupenek.
→ Vstupné 350 Kč.

Ples Obchodní Akademie
Pá � 08.02. � 19:30 � celé KZ
→ www.oavm.cz

Basketbalový ples 
So � 16.02. � 20:00 � velký sál
K tanci a poslechu bude hrát Duo Cadillac.
→ Více informací na www.basketvalmez.cz
→ Vstupné 200 Kč.

Kalabis Quintet
Čt � 21.02 � 19:00 � velký sál
Koncert z Listiny mladých umělců.
Zuzana Bandúrová – flétna
Jarmila Vávrová – hoboj
Nela Durníková – klarinet
Denisa Beňovská – fagot 
Adéla Triebeneklová – lesní roh
→ Koncertní předplatné, doprodej vstupenek.
→ Vstupné 150 Kč.

Ples Gymnázia Františka Palackého
Pá � 22.02. � 20:00 � celé KZ
→ Více na www.gfpvm.cz.

Rockový retro ples vol. 1
So � 23.02 � 20:00 � velký sál
Zahrají kapely The Syrup a Rockoví lišáci.
Předtančení TS Aneri. Občerstvení a tombola zajiš-
těny. Dresscode: rockové oblečení a rifle povoleny
→ Vstupné 180 Kč s místenkou, 150 Kč bez mís-
tenky.

připravujeme:

Kouzelný karneval
Ne � 10.03. � 15:00 � velký sál
Tradiční dětský karneval tentokrát v režii populár-
ního kouzelníka a iluzionisty Jiřího Hadaše, který 
patří bezesporu k české kouzelnické špičce. Mo-
derní magii se věnuje více než 20 let a za tuto 
dobu získal několik prestižních ocenění z magic-
kých soutěží u nás i v zahraničí. Od roku 2013 je 
šéfredaktorem magazínu Moderní magie, v roce 
2014 se stal viceprezidentem Českého magického 
svazu a v roce 2016 převzal po Pavlu Kožíškovi post 
prezidenta ČMS. → Vstupné 40 Kč.

Pavel Svoboda
Nepál - 46 dnů na treku
Čt � 14.03. � 19:00 � M-klub
Multimediální přednáška fotografa Pavla Svobody 
z velké cesty „Napříč Asií“ - sedm měsíců dobro-
družství na trase Moskva - Bangkok. Jaké to je 
vyrazit pěšky na 46 dnů dlouhý trek v Himálajích
→ Přednáška získala první cenu diváků na festivalu 
Caminos v Karlových Varech 2018.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč.

Setkání divadel – Malé jevištní 
formy 2019
Pá–So � 15.–16.03. � celé KZ 
Více na www.kzvalmez.cz.
→ Vstupné 100 Kč.

Jedeme dál
Petra Janů a Amsterdam
St � 20.03. � 19:00 � velký sál
Na koncertě zazní výběr největších rockových hitů 
Petry Janů doplněný o další oblíbené písničky a 
také o novinky z alba Blázni.
→ Vstupné 390 Kč.

Zamilovaný sukničkář
Michael Parker
St � 03.04. � 19:00 � velký sál
Fraška s množstvím komediálních situací a překva-
pivým koncem. 
Hrají: Lukáš Vaculík, Viktor Limr / Pavel Nečas, Filip 
Tomsa, Zbyšek Pantůček / Martin Zounar, Kristýna 
Kociánová / Hana Kusnjerová / Radka Pavlovči-
nová, Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková, 
Veronika Jeníková / Olga „Háta“ Želenská, Ivana 
Andrlová / Pavla Vojáčková
→ Divadelní společnost Háta.
→ Vstupné 390 Kč a 360 Kč.

„Čochtan vypravuje“
(divotvorný hrnec)
St � 29.05. � 19:00 � velký sál
Ve své životní roli největšího z vodníků Čochtana 
s nadšením a elánem hraje nezaměnitelný Josef 
Dvořák.

Dále hrají: Karel Gult, Stáňa Topinková / Markéta 
Hrubešová, Rosťa Trtík / Jan Burda, Blanka Tůmo-
vá / Vlasta Kahovcová a další
→ Vstupné v předprodeji Kč.

Malá scéna  
za oponou
sklub.kzvalmez.cz
prokes.extrovna@seznam.cz 
tel.: 608 473 943

Big Daddy Wilson & Band (USA) 
Ne � 03.02. � 19.30
Charismatický bluesman, zpěvák a hudebník ze 
Severní Karolíny poprvé v ČR
→ Intro II. Jarních jazz & bluesových dnů 2019
→ Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč.

Mike Ross Band (UK/CZ) 
Ne � 10.02. � 19.30
Mike Ross - kytara, zpěv, Tomáš Liška - baskytara, 
Tomáš Hobzek - bicí
→ Intro III. Jarních jazz & bluesových dnů 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Bianca Rose Trio  (UK/CZ)

St � 20.02. � 19.30
Londýnská soul-folková zpěvačka a skladatelka
Bianca Rose - zpěv, kytara, ukulele, Mirek Linka - 
kytara, Petr Dvorský - kontrabas
→ Intro IV. Jarních jazz & bluesových dnů 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Jarní jazz & bluesové dny 2019
Ne–St � 03.03.–01.05. � 19:30
Matt Long Trio (UK/CZ), Lorna Fothergrill & Nor-
thsyde (UK), Dura Turtev Blues Club (SK), Aimée 
Allen Quartet (USA/CZ/D), Jack Hutchinson Band 
(UK/CZ), Dustin Arbuckle & The Damnations 
(USA) → 6 koncertů za 600 Kč při zakoupení per-
manentky na celou sérii.

M-klub
mklub.kzvalmez.cz
baros@kzvalmez.cz
T 607 029 949

Hardcore in Town
Pá � 01.02. � 20:00
Sunset Trail (mc-nu-metal / Olomouc)
Made By Zero (metal / U. Hradiště)
Newspeak (metalcore-alt. / Valmez)
→ Vstupné 100 Kč.

Divadlo Schod
Valašské vdovy s nadějí
St � 06.02. � 19:00
→ Vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč.

Improliga
So � 09.02. � 19:00
Deset let založení Valounů oslavené impro-show 
ve velkém stylu. Staří i noví herci a hosté nejslav-
nějšího impro-uskupení Pralin z Prahy.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Divadlo Schod
Valašské vdovy s nadějí
St � 13.02. � 19:00
→ Vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč.

Black Metal Night
Pá � 15.02. � 20:00
Bohemyst (ex Avenger) (death-black / Volyně)
Silva Nigra (black metal / Ostrava)
Bloody Obsession (death metal / Orlová)
→ Vstupné v předprodeji 100 Kč, na místě 130 Kč.

Radek Kubla
Starověký Egypt 
Po � 18.02. � 19:00 
O egyptských pyramidách, chrámech i faraonech 
už bylo řečeno opravdu hodně. A ještě určitě bude. 
Vědeckých výzkumů však přibývá a nová zjištění 
bortí to, co jsme se učili. A čemu mnozí z nás ještě 
věříme. Společně si vychutnáme až neuvěřitelnou 
krásu zajímavých míst a zároveň nahlédneme do 
dávné minulosti, abychom zjistili, že mnohé infor-
mace nám předkládané vůbec nesouhlasí s reali-
tou. Využijme odkaz či dědictví starověkého Egypta 
pro současnost, ale i budoucnost naší civilizace na 
této planetě Zemi.
→ Vstupné v předprodeji 90 Kč, na místě 110 Kč.

Divadlo Schod
Singl život
St � 27.02. � 19:00
→ Vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč.

Přiravujeme:

Ozvěny Malých jevištních forem 
Pá � 01.03. � 19:00 � velký sál
Výběr divadel z postupových divadelních přehlí-
dek a jejich nové hry. → Vstupné 100 Kč.

Gaia Mesiah (hard-rock/Praha)

Pá � 01.03. � 20:00 � M-klub
Gaia Mesiah to opět rozpálí v M-klubu, a to s no-
vou deskou Excellent Mistake! 
Muzika, po které se fanouškům stýskalo a nyní je 
zpět, je hlavně smrští riffů a groovů, kterou někteří 
nazývají třeba ethnocorem, zběsilým crossoverem, 

funkmetalem, alternativním rockem, cross-country 
military, funkycorem, tornádem nebo čímkoli jiným. 
Jedno je však jisté: Bude to zas prostě masakr!
→ Vstupné v předprodeji 240 Kč, na místě 280 Kč

Stand-Up Show s UGC
Čt � 07.03 � 19:30
Stand-up v hlavní roli Underground Comedy Pra-
ha.
Znáte je z Comedy Clubu, znáte je z pořadu na 
Stream.cz a naživo už jste jejich povedenou partič-
ku Underground Comedy také poznali. A protože 
se to mimořádně povedlo, přijedou znova!
Humor bez skrupulí v tajemných katakombách 
M-klubu. Do slova a do písmene underground - 
spojili tenhle prostor nacházející se pod úrovní vo-
zovky s vtípky pod úrovní. A tahle dokonalá sym-
bióza Vás pohltí.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 150 Kč.

Vypsaná Fixa  
(rock-rock’n’roll/Pardubice)

So � 23.03. � 20:00 � M-klub
→ Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 230 Kč. 

Galerie Kaple
galerie.kzvalmez.cz
galerie@kzvalmez.cz
tel.: 774 063 305

Ondřej Strnadel                        sklo

Proměny
13.02.–05.04. � Vernisáž: St � 13.02. � 18:00 
Ondřej Strnadel si se sklem rozumí a ono rozumí 
jemu. Rodák z Valašského Meziříčí své, především 
z geometrických tvarů kruhu nebo oválu vychá-
zející, objekty oživuje rafinovanými deformacemi. 
Sklo v pevném stavu si díky nim stále uchovává 
magický půvab své žhavé tekuté duše. Pozorova-
tel má pocit, že když se otočí, objekt může změnit 
svou podobu. Tento klid neklidu, jenž je syntézou 
autorova rukodělného umu a umělecké představi-
vosti, dodává Strnadelovým dílům na osobitosti a 
zajímavosti. 
→ Vstupné 20 Kč.

Galerie Sýpka
galerie.kzvalmez.cz
galerie@kzvalmez.cz
tel.: 774 063 305

Petr Stanický                             sklo

Ateliér Design skla UTB ve Zlíně
13.02.–05.04. � Vernisáž: St � 13.02. � 18:00
Ateliér Design skla pod vedením Petra Stanického 
je nejmladším sklářským ateliérem v České repub-
lice a na Slovensku (vznikl v roce 2008). Neklade 
důraz na české sklářské řemeslné postupy, ale na-
opak se snaží etablovat svébytný neokonceptuální 
názor, který je stěžejním bodem celé práce. 
Design skla na Fakultě multimediálních komunikací 
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně vychází z cíleného 
vizuálního studia přírody a základních sklářských 
řemeslných postupů. Průběh studia pomáhá po-
stupně vytvořit si osobité chápání hmoty, barvy a 
prostoru. Rozšířit vnímání studentů za designovaný 
objekt a k jeho umístění a vymezení v architektuře, 
vede ke spoluúčasti absolventů na designu život-
ního stylu. 
→ Vstupné 20 Kč.

Muzejní a galerijní 
centrum
www.magc.cz
benicek@magc.cz
tel.: 727 974 625

Stálé expozice � 1. patro

Zámecké pokoje
Pracovna aristokrata a obrazový salón s portréty 
předků, biblickými i antickými motivy, rodokmeny  
i obrazy koní španělské školy.

Reditus Leonina
Expozice chce návštěvníky seznámit s  historií rodu 
Žerotínů v náležitém kontextu pro místo a město.

Josef Ignác Sadler
Výstava přibližující tvorbu významného barokní-
ho malíře, který vymaloval zdejší kapli Smrtelných 
úzkostí Ježíše Krista. 
→ Komentované prohlídky objednávejte na tel. 
čísle 727 974 625.
→ Vstupné do expozic 50 Kč/20 Kč.

Sebastian Kitzberger
Skin
17.01.–03.03. � přízemí
Sebastian Kitzberger (1992) je absolventem Střední 
uměleckoprůmyslové školy sklářské ve Valašském 
Meziříčí a čerstvě také UMPRUM Praha, Ateliéru 
Ronyho Plesla (2012 – 2018). Výstava je Sebastia-
novým pomyslným návratem do Valašského Mezi-
říčí, zastávkou mezi USA a Itálií.
→ Vstupné 20 Kč.
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Česká cena za architekturu 2018
Zdeněk Trefil, TREF-Architekti
24.01.–03.03. � 2. patro
Architektonická dvoj-výstava představuje to nej-
lepší z postavených staveb v roce 2018 pohledem 
mezinárodní poroty. Je doplněna o prezentaci jed-
noho z letošních nominovaných, valašskomeziříč-
ského architekta Zdeňka Trefila a jeho studia. 
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

Barokní synagogy v českých 
zemích
18.02.–17.03. � 2. patro
Vernisáž: Ne � 17.02. � 15:00
Výstava představuje nejstarší, historicky a umělec-
ky nejcennější synagogy, které byly v Čechách a 
na Moravě vybudovány v 17. a 18. století.
Výstava v rámci projektu Chaverut 2019.
→ Vstup zdarma.

BIJÁK trezorových filmů
10.01.–25.04. � 1. patro – freskový sál
V souvislosti s 30letým výročím sametové revoluce 
uvedeme cyklus filmů zakázaných komunistickým 
režimem. Filmy, které vznikly v době totality a byly 
komunistickou stranou odsouzeny k uzavření do 
trezoru. Přinášíme divákům možnost tyto filmové 
skvosty, které patří k tomu nejlepšímu v historii čes-
koslovenské kinematografie vůbec, opět zhlédnout 
a pokochat se jejich krásou na plátně. Výběr filmu 
je koncipován tak, aby obsahoval filmy napříč růz-
nými žánry.
→ Více informací na www.magc.cz/program/do-
provodne-akce/1patro/trezor-films/edit/
→ Permanentka (16 projekcí) 650 Kč.

Doprovodné programy:

Beseda/přednáška s architek-
tem Zdeňkem Trefilem
Út � 05.02. � 17:00 � 1. patro – freskový sál
Doprovodný program k výstavě Česká cena za 
architekturu 2018 / Zdeněk Trefil, TREF-Architekti.
→ Vstupné 20 Kč.

Biják trezorových filmů
Nebeští jezdci
Čt � 07.02. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
(Jindřich Polák, 1968, 92 minut, přístupno bez ome-
zení, česky)
Adaptace románu Filipa Jánského, který poprvé 
vyšel v roce 1964, přibližuje skutečné historické 
události prostřednictvím fiktivní, mezinárodní po-
sádky letounu 276. bombardovací perutě. Kamera-
man Jan Němeček realizoval snímek černobíle na 
klasický formát, aby do něj mohl včlenit archivní 
letecké záběry. Kromě hereckých osobností byli do 
filmu obsazeni i neherci, což zdůraznilo dokumen-
tárně laděný styl. 
→ Vstupné 50 Kč.

Prezentace diplomových pro-
jektů studentů architektury  
z Ostravy: Valašské Meziříčí  
Út � 12.02. � 17:00 � 1. patro – freskový sál
Doprovodný program k výstavě Česká cena za 
architekturu 2018 / Zdeněk Trefil, TREF-Architekti.
→ Vstupné zdarma.

Biják trezorových filmů
Bílá paní
Čt � 14.02. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
(Zdeněk Podskalský, 1965, 91 minut, nevhodné pro 
děti do 12 let, česky)
Kariéru úspěšného komediografa šedesátých let 
zahájil režisér Zdeněk Podskalský pronikavou sati-
rickou komedií, inspirovanou povídkou spisovatele 
Karla Michala. Michal, který se na filmu podílel 
jako scenárista, rozvinul původní anekdotickou his-
torku do komplexní podoby, která Bílou paní pro-
měnila v mrazivě jedovaté podobenství o dobové 
československé společnosti. V Michalově příběhu 
se laskavé hradní strašidlo – šlechtična Perchta 
– stává v socialistické realitě obětí prolhaných a 
ziskuchtivých komunistických pohlavárů. Podskal-
ského snímek poslali cenzoři do trezoru mezi filmy, 
které nesměly rozvrátit normalizační občanskou 
morálku. Půvabná hříčka nicméně zůstává jedním 
z nestárnoucích titulů, které představují žánrovou 
protiváhu k uměleckým dílům československé nové 
vlny. 
→ Vstupné 50 Kč.

Projekce filmu Můj architekt 
Louis Kahn 
Út � 19.02. � 17:00 � 1. patro – freskový sál
Nathaniel Kahn, 2003, 116 min, nepřístupné pro 
děti do 15 let, v originálním znění s českými titulky.
Doprovodný program k výstavě Česká cena za 
architekturu 2018 / Zdeněk Trefil, TREF-Architekti.
→ Vstupné 20 Kč.

Biják trezorových filmů
Farářův konec 
Čt � 21.02. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
(Evald Schorm, 1968, 96 minut, nevhodné pro děti 
do 12 let, česky)
Snímek hovoří o toleranci, jako o základní podmín-
ce plné, nezkreslené lidské seberealizace a štěstí 
na tomto světě, o víře v poctivost, slušnost, spra-
vedlivost a lásku jako hodnoty, které jsou na dně 
všeho, co má smysl. Poslední klapka filmu padla 
den před vstupem spřátelených vojsk, na začátku 
roku 1969 se stihlo několik slavnostních premiér, ale 
poté putoval film rovnou do trezoru. 
→ Vstupné 50 Kč.

Pavel Hošek
Nejnovější vývoj v židovsko-křesťanském dialogu
26. 2. 2019 v 17.00 hod, 1. patro – freskový sál
Přednáška profesora Univerzity Karlovy na téma 
aktuálních vztahů světových náboženství, v kontex-
tech a souvislostech světového dění. V rámci pro-
gramu Chaverut 2019, spolupořádá Česká křesťan-
ská akademie Valašské Meziříčí.
→ Vstup dobrovolné.

Biják trezorových filmů
Skřivánci na niti
Čt � 28.02. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
(Jiří Menzel, 1969, 90 minut, přístupno bez omezení, 
česky)
Motivy povídek z knihy Bohumila Hrabala Inzerát 
na dům, ve kterém už nechci bydlet, se v roce 1969 
rozhodl inspirovat režisér Jiří Menzel ve svém dal-
ším hrabalovském opusu. Po příběhu Smrt pana 
Baltazara a válečné tragikomedii Ostře sledované 
vlaky,  jež získala Oscara za nejlepší neanglicky 
mluvený film, šlo o další spolupráci ceněného fil-
maře a úspěšného spisovatele. Skřivánci na niti se 
odehrávají v kladenských ocelárnách, kam komu-
nistický totalitní režim posílal „na brigádu“ nepo-
hodlné politické provinilce – vzpurné intelektuály, 
věřící různých církví či drobné živnostníky.
→ Vstupné 50 Kč.

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


