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Vlasta Redl se vrací do Valašského Meziříčí s recitálem písničkáře. Spolu s ním přijede 

kompletní Tichá parta, což je v podstatě celá kapela bez bicích. Třebaže písničky jako 

Přijdu hned, Hrála mi Julii apod. hraje i nadále sám, arzenál nástrojů hudebního 

doprovodu, jakkoli velmi decentního, jim dovoluje zahrát věrně i písničky, na které 

by si Redl sám hrát netroufl jako Ještě mi chvilku zpívej, Jak vlastně vypadáš, Až na 

poslední stránku...



S-klub
sklub.kzvalmez.cz
tel.: 571 684 557 (554)

Hvězdné manýry
Michael Mc Keever
St � 03.04. � 19:00 � velký sál
POZOR ZMĚNA! Náhradní představení za zru-
šenou inscenaci Zamilovaný sukničkář.
→ Divadelní společnost Háta. 
→ Vyprodáno.

Krásenský zvoneček
Čt–Pá � 04.04.–05.04. � M-klub
Recitační soutěž žáků a studentů škol z Valašského 
Meziříčí.

Desmod (SK)

Pá � 05.04. � 19:00 � velký sál
Sedminásobný slovenský Slávik zahraje všechny 
své hity včetně těch z posledního alba s názvem 
Molekuly zvuku.
→ Koncert je přístupný od 15 let.
→ Vstupenky na www.ticketlive.cz.

Nic nás nezastaví
So � 06.04 � 19:00 � velký sál
Hudební komedie plná naděje, víry, lásky, ale i ha-
zardu a překvapení.
Co všechno se může stát za zdmi anglického chrá-
mu Páně po setkání dvou bratrů, rodáků z Čes-
koslovenska. Jejich shledání po 20 letech převrátí 
život nejen jim dvěma.
→ Divadelní SPONA Zubří
→ Vstupné 100 Kč.

Celebrity
St � 10.04. � 19:00 � velký sál
Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola.
Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a 
téměř všech umělců v České republice. „…stand up 
je disciplína, kde je člověk sám za sebe, a tím pá-
dem je to něco mezi románem na jevišti, epickým 
vyprávěním, a zvláštním, odlehčeným hraním…,“ 
říká Ondřej Sokol.
→ Vstupné v předprodeji 290 Kč, na místě 350 Kč.

Taneční odpoledne s Dechovkou
Čt � 11.04. � 17:00 � velký sál
→ Vstupné 50 Kč.

Janáčkova Filharmonie Ostrava
Pá � 12.04. � 18:00 � Beskydské divadlo 
Nový Jičín
Zájezd do Beskydského divadla v Novém Jičíně. 
Odjezd autobusů od zámku Žerotínů v 17:00.
→ Koncertní předplatné

Benefiční módní přehlídka  
s Pavlem Helanem
Ne � 14.04. � 18:00 � velký sál
Za kolekci firem se představí: 
SecondHelp, Diakonie ČCE – středisko ve Valaš-
ském Meziříčí, Svatební a společenské šaty návr-
hářky Kristýny Seidlové
V doprovodném programu vystoupí:
Základní umělecká škola B-Art a písničkář Pavel 
Helan. Moderuje Jaroslav Kneisl.
Výtěžek benefiční akce je určen na podporu čin-

nosti střediska Diakonie ČCE – střediska ve Valaš-
ském Meziříčí a na nákup vybavení pro zlepšení 
pracovních podmínek osob se zdravotním znevý-
hodněním.
→ Vstupné v předprodej 250 Kč, na místě 300 Kč.

Královna Koloběžka První
So � 27.04. � 16:00 � velký sál
Dnes již klasická pohádka fantastického autora a 
vypravěče Jana Wericha, kterou napsal na motivy 
příběhu Chytrá horákyně od Boženy Němcové.
→ Moravské divadlo Olomouc.
→ Pohádkové předplatné Sedmikráska.
→ Vstupné děti 80 Kč, dospělí 120 Kč.

připravujeme:

Mateřská.com
Den matek a mateřství
Ne � 12.05. � 16:00 � velký sál KZ
Projekt zpěvaček Lenky Jankovské a Báry Vaculíko-
vé. S humorem a ironií rapují a zpívají o mateřství 
bez růžových brýlí. 
→ Vstupné v předprodeji 150 Kč, na místě 200 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 300 Kč, na místě 350 Kč.

Amfiteátr
sklub.kzvalmez.cz
tel.: 571 684 557 (554)

Den Země
Čt � 18.04. � 09:00–17:00 � Amfiteátr 
→ Vstup zdarma.

Čarodějky 2019
So � 27.04. � 13:30 � Amfiteátr
Vystoupí: Katakult, Vagaband, Grex, DTP, TŠ ANE-
RI, Otrock, Rockoví Lišáci, Kanon, ohnivá show  
v podání skupiny Černí Salamandři.
→ Vstup zdarma.

Připravujeme:

Májová slavnost
St � 01.05. � 10:00 � Zámecký park
Jaroslav Uhlíř (od 14:00 Amfiteátr), přehlídka koní, 
parkurové skákání, atrakce pro děti, hudební vy-
stoupení a další.
→ Vstup zdarma.

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

Aimée Allen Quartet (USA/CZ/D)  
Po � 01.04. � 19.30 
Aimée Allen (USA) – zpěv
Walter Fischbacher (USA) – klávesy
Petr Dvorský (CZ) – kontrabas
Ulf Stricker (D) – bicí 
Její vokální projev je vždy upřímný a zvuk souboru 
autentický, ve vyzrálém zpěvaččině hlase je slyšet 
jak oduševnělost a životní zkušenost, tak ženská 
smyslnost. 
→ Jarní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Tom Smith Quartet (UK/RU/D)  
Ne � 07.04. � 19.30
Tom Smith (UK) – saxofony
Daniel Bulatkin (RUS) – piano, 
Max Makagonov (RUS) – kontrabas
Petr Nohavica (CZ) – bicí
Excelentní saxofonista, flétnista, klarinetista a klaví-
rista z Londýna, dvojnásobný finalista prestižní sou-
těže BBC Young Jazz Musician v letech 2014 a 2016.
→ Jarní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.

Vlasta Redl a Tichá parta
Út � 09.04. � 19.30 � velký sál
Písničkářský samorost s akustickou kapelou.
→ Vstupné v předprodeji 320 Kč / 280 Kč, na místě 
360 Kč / 320 Kč.

Jack Hutchinson Band (UK/CZ)
Ne � 28.04. � 19.30 � Malá scéna za 
oponou
Jack Hutchinson – zpěv, kytara
Matěj Černý – baskytara
Michael Nosek – bicí
Jack J. Hutchinson je v Londýně usazený britský 
bluesrockový kytarista a zpěvák. Classic Rock Blu-
es Magazine o něm napsal: „Jeden z těch, kteří se 
narodili pro soul a blues“. 
→ Jarní jazz & bluesové dny 2019
→ Vstupné v předprodeji 170 Kč, na místě 190 Kč.



Připravujeme:

Dustin Arbuckle & The Damna-
tions (USA)

St � 01.05. � 19.30 � Malá scéna za opo-
nou
Po patnácti letech a sedmi albech zpěvák a har-
monikář Dustin Arbuckle z Kansasu rozpustil for-
maci Moreland & Arbuckle a vyrazil vstříc blueso-
vému dobrodružství s novou skupinou
→ Koncert mimo předplatné Jarních jazz & blue-
sových dnů 2019
→ Vstupné v předprodeji 180 Kč, na místě 200 Kč.

Valašský špalíček 2019
Folk-blues-beat festival
Čt–So � 20.–22.06. � areál zámku Žero-
tínů
Marie Rottrová & Friends: Petr Němec, Jerry Löf-
fler, Jaroslav Wykrent (CZ), JCM – Clem Clempson, 
Mark Clarke, Ralph Salmins (UK), SBB – Józef Skr-
zek, Apostolis Anthimos, Jerzy Piotrowski (PL), The 
Primitives Group (CZ), Peter Lipa & Luboš Andršt 
Blues Band (SK/CZ), Vladimír Mišík ETC… (CZ), 
Jožo Barina & The Meditating Four (SK), Nick Ste-
ed Five (UK) a mnoho dalších.
→ Vstupné samostatná vstupenka 520 Kč, skupi-
nové vstupné pro 3 a více návštěvníků 490 Kč.

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

Divadlo Schod
Valašské vdovy s nadějí
Út � 02.04. � 19:00
→ Vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč.

Jiří Kolbaba – Severozápadní 
Afrika
St � 03.04. � 19:00 � M-klub
→ Vstupné v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč.

Literární večer
Pá � 05.04. � 19:00
Večerem básníků provází Klára Goldstein.
Hosty budou Marie Šťastná a Josef Straka.
→ Vstup zdarma.

Hra s kostrou – Impro
So � 06.04. � 19:00
Osud. Hází klacky pod nohy nebo vyzdvihne k 
výšinám. Diváci budou osudem herců v improvi-
zované hře s nepevnými základy a volným textem.
→ Vstupné v předprodeji 80 Kč, na místě 100 Kč.

Expediční kamera 2019
Čt � 11.04. � 18:00
Tento unikátní projekt přináší nejlepší filmy sezóny 
z celého světa i novinky z domácí produkce.
→ Vstupné 80 Kč.

Korben Dallas
Bazén Tour
Pá � 12.04. � 20:00
Korben Dallas v březnu 2019 vydávají nové studio-
vé album s názvem „Bazén“. Producentem nahráv-
ky je britský hudebník a skladatel Eddie Stevens 
(Moloko, Sia, Jana Kirschner). Kapela album před-

staví na československém turné, v rámci, kterého 
zavítají i do našeho města.
→ Vstupné v předprodeji 240, na místě 290 Kč.

Death Grind Core Session vol. VI
So � 13.04. � 19:00
Godless Truth (death-progressive / Olomouc)
Awrizis (metal-psychedelic / Havířov)
Tortharry (death metal / Hronov)
Greedhale (grind / Český Těšín)
Konfident (grind-trash / Hranice)
Fastr (grind-electronica / Hranice)
Histos (grind / Nová Paka).
Itai (alternative-hardcore / Valmez)
→ Vstupné v předprodeji 120 Kč, na místě 150 Kč.

Divadlo Schod
Krtek
St � 17.04. � 19:00
→ Vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč.

Neochotníci
Čt � 18.04. � 19:00
Autorská divadelní dvojice stand-up komiků Michal 
Boháč a Jiří Jakima.
→ Nová divadla v M-klubu.
→ Vstupné 100 Kč.

Elektrick Mann (punk-hip hop/
Valmez)
Mucha (punk schlager/Brno)
Pá � 19.04. � 20:00
Křest desky Tlustopéráci Jedou! Kvalitní genderově 
vyvážená show plná něžných řečiček...
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 160 Kč.

40x stále jinak – Krumpyho 
akrylové abstrakce  
So � 20.04. � 18:30
Vernisáž + tajný koncert 4Dogs.
→ Vstup volný.

Please The Trees (alternative rock/ 
Tábor)

Kurisutaru (dark synthpop/Praha)

Pá � 26.04. � 20:00 � M-klub
Please The Trees se vrací do Valmezu s pátou řa-
dovou deskou Infinite Dance. 
KURISUTARU je, když se Japonci snaží říct slovo 

krystal a pražský projekt stejného jména je velkým 
objevem loňského roku. V jeho dark synthpopu se 
potkává popová chytlavost s dekadencí Suicide, 
debutové EP Preset věnoval všem dívkám, které 
zatím v životě políbil.
→ Vstupné v předprodeji 130 Kč, na místě 160 Kč.

Divadlo Schod
Valašské vdovy s nadějí
Út � 30.04. � 19:00
→ Vstupné přední stoly 95 Kč, zadní stoly 70 Kč.

MÁJ A LES 2019
So � 04.05. � 16:00 � areál zámku Žero-
tínů
Vystoupí: Poletíme?, Lazer Viking, Indigo + Persil 
P a další… 
→ Vstupné v předprodeji 190 Kč, na místě 240 Kč.

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

Ondřej Strnadel                        sklo

Proměny
13.02.–05.04.  
Rodák z Valašského Meziříčí vystavuje své pře-
devším z geometrických tvarů kruhu nebo oválu 
vycházející objekty, které oživuje rafinovanými de-
formacemi. 
→ Vstupné 20 Kč.

Wojciech Lawnicki
9 2 5 
10.04.–07.06. � Vernisáž: 10.04. v 18:00 
Výstava Wojciecha Lawnického (1981) je první vý-
stavou tohoto polského autora v České republice. 
Lawnicki je absolventem ateliéru malířství na Po-
znaňské Akademií umění. Ve své malířské koncep-
tuální tvorbě využívá přírodních vlastnoručně vyro-
bených materiálů. Základem pro výrobu mu jsou: 
hlína, minerály, láva, kámen. Z těch pak vytváří 
originální pigmenty a barvy vždy spojené s kon-
krétním místem a přírodním nalezištěm. Lawnické-
ho obrazy jsou monochromatické a minimalistické, 
ale zároveň jsou krajinou míst, ze kterých „těží“ své 
materiály. Na samotné galerijní prezentaci se pak 
určitou mírou podílí i nasvícení jednotlivých maleb. 
Trpělivost hledání a zkoušení, jak ovládat tuto zemi 
a přeměnit ji na specifickou bytost se stala auto-
rovou cestou. Země je organická, půda je součástí 
přírody, je plná života, bakterií, popel mrtvých, je 
to biologická látka. 
→ Vstupné 20 Kč.

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

Ateliér Design skla FMK UTB  
ve Zlíně                             sklo, instalace

studenti Petra Stanického
Cesta hmoty a prostoru
13.02.–05.04.
Výstava v Galerii Sýpka ve Valašském Meziříčí 
představuje umělecká díla s tématikou vzpomínek, 
emocí, ochrany krajiny, ale především zabývající se 
otázkami vztahu hmoty, materiálů a prostoru. 
→ Vstupné 20 Kč.
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Výtvarný obor ZUŠ Alfréda 
Radoka VM
Kuráž 
24.04.–14.06. � Vernisáž: 24.04. v 18:00
Výtvarný obor Základní umělecké školy Alfréda 
Radoka ve Valašském Meziříčí poskytuje výtvarné 
vzdělání dětem všeho věku. Vedle klasických vý-
tvarných technik jako je kresba, malba a práce s 
prostorem, se na místní škole vyučují nová média 
jako je animace a videoart. Výstava všech výtvar-
ných technik a různých přístupů v rámci multižá-
nrového Festivalu Alfréda Radoka poukazuje na 
kreativitu studentů a zároveň podporuje začínající 
malé umělce. Práce žáků ve věku 5 až 20 let nabí-
zí inspiraci a obohacení. Prezentují se zde ateliéry 
pod vedením těchto vyučujících: PaedDr. Leszek 
Wojaczek, MgA. Petr Hajdyla, Bc. Helena Galba-
vá, Hana Bilová DiS. a Irena Vajdová.
Výstava v Galerii Sýpka je přehlídkou všech výtvar-
ných technik a různých výtvarných přístupů. Pre-
zentace je zaměřená na práce plošné i prostorové. 
→ Vstupné 20 Kč.

Muzejní a galerijní 
centrum
www.magc.cz
mackowiakova@magc.cz
tel.: 727 984 738

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.

Příběhy/Stories Hany Bednářové
07.03.–07.04. � přízemí 
Retrospektivní výstava valašskomeziříčské výtvarni-
ce Hany Bednářové mapující 20 let tvůrčí práce. 
→ Vstupné 20 Kč.

Třičtvrtiny
Výstava SUPŠ sklářské Valašské Me-
ziříčí k 75. výročí založení školy
14.03.–28.04. � 2. patro
Výstava Třičtvrtiny nabídne nové a svěží umělecké 
práce žáků a pedagogů Střední uměleckoprůmys-
lové školy sklářské Valašské Meziříčí. Nenechte si 
ujít jedinečnou výstavu uspořádanou k 75. výročí 
založení školy. V neobvyklé instalaci se představí 
obory design skla, průmyslový design i užitá mal-
ba. 
→ Vstupné 50 Kč / 20 Kč.

100 let skautingu ve Valašském 
Meziříčí 1919–2019
18.04.–09.06. � přízemí
Vernisáž: 17.04. v 18:00
Před 100 lety, roku 1919, byla ve Valašském Meziříčí 
založena první skautská družina na Valašsku. Vý-
stava zachycuje počátky vzniku skautského hnutí 
v našem regionu, jeho vývoj a život jeho členů v 
letech 1919-2019.Texty a fotografie doplňuje řada 
dobových skautských exponátů.
→ Výstava ve spolupráci s Junák – český skaut, 
středisko Valašské Meziříčí.
→ Vstupné 20 Kč.

Danuta Matysik
Obrázky z cest. Lidé a místa.
02.05.–22.06. � přízemí
Vernisáž výstavy proběhne ve středu 1. 5.  
v 18.00 hod.
Obrazy s cestovatelskou tematikou přiveze do Mu-
zejního a galerijního centra polská malířka Danuta 
Matysik. Ráda zvěčňuje vzrušující vzpomínky na 
své četné cesty a zachycuje scény charakteristic-
ké pro vzdálené kultury, zejména pro americký jih. 
Ráda maluje jeho místa, lidi a především muziku 
– blues. Danuta Matysik mj. píše a překládá texty 
pro polský čtvrtletník Twój Blues.
→ Vstupné 20 Kč.

Doprovodné programy:

Biják trezorových filmů
Případ pro začínajícího Kata
Čt � 04.04. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
(Pavel Juráček, 1969, 102 minut, nepřístupné do 18 
let, česky)
→ Vstupné 50 Kč.

Komentovaná prohlídka výsta-
vy Třičtvrtiny pro veřejnost
So � 06.04. � 15:00 � 2. patro
→ Doprovodný program k výstavě Třičtvrtiny SUPŠ 
Sklářské.
→ Vstup 50 Kč / 20 Kč.

Setkání nad hedvábím
Ne � 07.04. � 16:00 � přízemí
Setkání s Hanou Bednářovou nad její tvorbou hed-
vábných šátků.
→ Vstup zdarma.

Milion chvilek pro demokracii
Ne � 09.04. � 17:00 � 1. patro – freskový sál

Beseda se zástupci spolku o současném stavu de-
mokracie v České republice.
→ Ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií.
→ Vstupné dobrovolné.

Biják trezorových filmů
Smuteční slavnost
Čt � 11.04. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
(Zdeněk Sirový, 1969, 70 minut, nepřístupné do 18 
let, česky)
→ Vstupné 50 Kč.

Biják trezorových filmů
Ucho
Čt � 18.04. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
(Karel Kachyňa, 1970, 91 minut, nevhodné pro děti 
do 15 let, česky)
→ Vstupné 50 Kč.

Biják trezorových filmů
Žert
Čt � 15.04. � 18:00 � 1. patro – freskový sál
(Jaromil Jireš, 1968, 80 minut, nepřístupné do 18 let, 
česky)
→ Vstupné 50 Kč.

„Zahadabalit“ – tajemství 
správného balení skla
Ne � 28.04. � 15:00–17:00 � 2. patro
→ Doprovodný program k výstavě Třičtvrtě SUPŠ 
Sklářské.
→ Vstup zdarma.

Historie skautingu na Valašsku
Út � 30.04. � 17:00 � 1. patro – freskový sál
Přednáška o historii, skupině Heraldie, Svojsíkově 
oddílu a oldskautingu.
→ Vstupné 20 Kč.

Edukační program  
Maxíkovy trampoty
Nový edukační program Muzejního a galerijního 
centra s názvem MAXÍKOVY TRAMPOTY se ode-
hrává ve stálých expozicích Žerotínského zámku, 
které se věnují žerotínské historii a baroknímu ma-
lířství v osobě Josefa Ignáce Sadlera. Cílem tohoto 
programu je rozšířit povědomí o zámku Žerotínů 
a jeho obyvatelích a odradit děti od myšlenky, že 
prohlídka zámku musí být vždy nuda.
→ Připraveny jsou tři verze programu (pro mateř-
ské školy / žáky 1. a 2. tříd / žáky 3.–5. tříd)
→ Časová dotace programu je 45–60 minut
→ Vstupné 20 Kč na žáka (pedagogický doprovod 
zdarma)
→ Program objednávejte na tel.: 773 762 329 nebo 
mailem na vojkuvkova@magc.cz. 
→ Více informací na www. magc.cz 

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


