Kalendář akcí
Měsíc: květen 2022

Modré z nebe
2. května 2022 - 30. června 2022
Výstava akvarelů Ivany Bíbrové a Evy Pejchalové. Otevřeno po - so 9 - 17 hod., ne 14 17.30 hod.
Kategorie: Výstavy
Místo: Kavárna a bistro Termoska
Adresa: Náměstí 79/3, Velké Meziříčí

Strašidelný zámek
4. května 2022
Výstava připomene temné postavy nejen našich dějin. Čachtická paní, Kladivo na
čarodějnice či Drákula jsou literární a filmová díla, kde se můžeme setkat s nechvalně
známými postavami Alžběty Báthoryové, inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z
Edelstadtu a hraběte Vlada III.Setkat se s nimi budou moci ale také návštěvníci
velkomeziříčského muzea, a to díky výstavě „Strašidelný zámek", která bude otevřena ve
výstavním sále od 22. března.Výstava návštěvníky pohltí nejen velmi věrohodnými
instalacemi, ale autentická je i díky speciálně vytvořeným figurám. Těm nechybí
propracované detaily, jako jsou skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty. K oživení a umocnění
zážitků pak poslouží multimediální „oživlé" obrazy, kdy se před očima návštěvníků promění
portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach nahánějící bestii.Výstava zapůjčená z
Letohrádku Mitrovských v Brně představí i krutého zámeckého správce Aloise Ulricha z
nedalekého Žďáru nad Sázavou. Jelikož se výstava věnuje opravdu temné historii, dětem
bude vstup doporučován minimálně od šesti let. Někteří rodiče však hranici možná i zvýší,
vždy záleží na jejich uvážení. Otevřeno bude od úterý do pátku: 9-12, 13-16Pondělí, sobota:
zavřenoNeděle: 13-17
Kategorie: Výstavy
Místo: Muzeum Velké Meziříčí
Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí
Web: http://www.muzeumvm.cz
Tel.: +420 566 522 773

Ochutnávka selského rozumu
4. května 2022 18:00
Přednáší Marek Herman.
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Místo: Kulturní dům Bory
Adresa: Bory
Web: http://www.bory.cz
Tel.: +420 777 311 574

Strašidelný zámek
5. května 2022

Výstava připomene temné postavy nejen našich dějin. Čachtická paní, Kladivo na
čarodějnice či Drákula jsou literární a filmová díla, kde se můžeme setkat s nechvalně
známými postavami Alžběty Báthoryové, inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z
Edelstadtu a hraběte Vlada III.Setkat se s nimi budou moci ale také návštěvníci
velkomeziříčského muzea, a to díky výstavě „Strašidelný zámek", která bude otevřena ve
výstavním sále od 22. března.Výstava návštěvníky pohltí nejen velmi věrohodnými
instalacemi, ale autentická je i díky speciálně vytvořeným figurám. Těm nechybí
propracované detaily, jako jsou skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty. K oživení a umocnění
zážitků pak poslouží multimediální „oživlé" obrazy, kdy se před očima návštěvníků promění
portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach nahánějící bestii.Výstava zapůjčená z
Letohrádku Mitrovských v Brně představí i krutého zámeckého správce Aloise Ulricha z
nedalekého Žďáru nad Sázavou. Jelikož se výstava věnuje opravdu temné historii, dětem
bude vstup doporučován minimálně od šesti let. Někteří rodiče však hranici možná i zvýší,
vždy záleží na jejich uvážení. Otevřeno bude od úterý do pátku: 9-12, 13-16Pondělí, sobota:
zavřenoNeděle: 13-17
Kategorie: Výstavy
Místo: Muzeum Velké Meziříčí
Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí
Web: http://www.muzeumvm.cz
Tel.: +420 566 522 773

Cestou necestou
5. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

O bylinkách a mastičkách
5. května 2022 14:00 - 15:00
Zdravotní přednáška o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu
člověka, na posílení imunitního systému a detoxikaci. Přednáší lázeňský lektor a bylinkář
Karel Štenbaur.
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Místo: Klub důchodců
Adresa: ul. Komenského 6/10, Velké Meziříčí
Web: http://www.ssmvm.cz
Tel.: +420 773 752 391

Jak se dělá šoubyznys
5. května 2022 18:00
Petra Jablonského a Nikoly Votrubové. Zábavná show plná převleků, písní, dialogů a scének.
Vstupné: 250 Kč.Předprodej vstupenek v Informačním centru, Masarykovo náměstí 88 ve
Velké Bíteši.

Kategorie: Všehochuť
Místo: Kulturní dům
Adresa: Vlkovská 482, Velká Bíteš
Web: http://www.bitessko.com
Tel.: 566 789 311, 607 007 620

Vyšehrad:Fylm
5. května 2022 19:30
Sportovní komedie Česko, 2022.Hrají: J. Štáfek, J. Prachař, Š. Vaculíková, I. Chýlková, D.
Prachař, V.K. Kubařová atd.Vstupné: 140 Kč, 105 minut, mládeži nevhodné do 15 let. Přišel.
Viděl. Vojel.Od chvíle kdy jsme Julia Lavického viděli naposledy, uběhl více než rok. Lavi
je, jak by řekl jeho agent Jarda, pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak
ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede
tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou
přítelkyni Lucii, sestru Jardy ... Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí, že má osmiletého
syna, což novomanželku rozhodně nepotěší. Nedostatek financí se rozhodne řešit půjčkou od
ne zrovna čestné party, zároveň se snaží nepřijít o manželku hned ve svatební den, postarat se
o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s
praktikami jistého fotbalového Taťky .... Prostě už zase se řítí jak lavina - z jednoho
problému do druhého! Neukočírovatelný fotbalista Julius Lavický tak bude na velkém
filmovém plátně žít svůj neuvěřitelný život plný divokých večírků, rychlých aut, spoře
oděných žen a samozřejmě i svého milovaného sportu. https://www.csfd.cz/film/912147vysehrad-fylm/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-517286
Tel.: 566782004, 724399474

Strašidelný zámek
6. května 2022
Výstava připomene temné postavy nejen našich dějin. Čachtická paní, Kladivo na
čarodějnice či Drákula jsou literární a filmová díla, kde se můžeme setkat s nechvalně
známými postavami Alžběty Báthoryové, inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z
Edelstadtu a hraběte Vlada III.Setkat se s nimi budou moci ale také návštěvníci
velkomeziříčského muzea, a to díky výstavě „Strašidelný zámek", která bude otevřena ve
výstavním sále od 22. března.Výstava návštěvníky pohltí nejen velmi věrohodnými
instalacemi, ale autentická je i díky speciálně vytvořeným figurám. Těm nechybí
propracované detaily, jako jsou skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty. K oživení a umocnění
zážitků pak poslouží multimediální „oživlé" obrazy, kdy se před očima návštěvníků promění
portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach nahánějící bestii.Výstava zapůjčená z
Letohrádku Mitrovských v Brně představí i krutého zámeckého správce Aloise Ulricha z
nedalekého Žďáru nad Sázavou. Jelikož se výstava věnuje opravdu temné historii, dětem
bude vstup doporučován minimálně od šesti let. Někteří rodiče však hranici možná i zvýší,
vždy záleží na jejich uvážení. Otevřeno bude od úterý do pátku: 9-12, 13-16Pondělí, sobota:
zavřenoNeděle: 13-17
Kategorie: Výstavy
Místo: Muzeum Velké Meziříčí
Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí

Web: http://www.muzeumvm.cz
Tel.: +420 566 522 773

Cestou necestou
6. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Baby Café
6. května 2022 09:30
6. 5. Posezení u kávy, čaje. Herna, tělocvična. 13. 5. Tvoření: Technika macramé. 20. 5.
Posezení u kávy, čaje. Herna, tělocvična.
Kategorie: Všehochuť
Místo: DÓZA - středisko volného času
Adresa: Komenského 10/2, Velké Meziříčí
Web: http://www.dozavm.czt
Tel.: +420 566 781 853

Vzpomínka obětem II. sv. války ve Velkém Meziříčí
6. května 2022 17:00
Město Velké Meziříčí srdečně zve na pietní vzpomínku obětí II. světové války a
Velkomeziříčské tragédie.
Kategorie: Všehochuť
Místo: Hřbitov na Karlově
Adresa: Karlov, Velké Meziříčí
Web: http://www.velkemezirici.cz
Tel.: +420 566 781 111

Ježek Sonic
6. května 2022 17:30
Akční, rodinná, dobrodružná, sci-fi komedie, USA, Japonsko 2022, český dabing.Vstupné:
130 Kč, děti do 15 let 110 Kč, 122 minut, mládeži přístupný. Modrý superrychlý ježek Sonic
patří k největším videoherním legendám. A protože před dvěma lety zazářil i na filmovém
plátně, vrací se do kin s dalším dobrodružstvím. V patách má znovu svého neúnavného
pronásledovatele, Doktora Robotnika, ale také věčně naštvaného ježuru Knucklese.
https://www.csfd.cz/film/891894-jezek-sonic-2/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-517282
Tel.: 566782004, 001, 724 399 474,

Strašidelný zámek

7. května 2022
Výstava připomene temné postavy nejen našich dějin. Čachtická paní, Kladivo na
čarodějnice či Drákula jsou literární a filmová díla, kde se můžeme setkat s nechvalně
známými postavami Alžběty Báthoryové, inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z
Edelstadtu a hraběte Vlada III.Setkat se s nimi budou moci ale také návštěvníci
velkomeziříčského muzea, a to díky výstavě „Strašidelný zámek", která bude otevřena ve
výstavním sále od 22. března.Výstava návštěvníky pohltí nejen velmi věrohodnými
instalacemi, ale autentická je i díky speciálně vytvořeným figurám. Těm nechybí
propracované detaily, jako jsou skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty. K oživení a umocnění
zážitků pak poslouží multimediální „oživlé" obrazy, kdy se před očima návštěvníků promění
portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach nahánějící bestii.Výstava zapůjčená z
Letohrádku Mitrovských v Brně představí i krutého zámeckého správce Aloise Ulricha z
nedalekého Žďáru nad Sázavou. Jelikož se výstava věnuje opravdu temné historii, dětem
bude vstup doporučován minimálně od šesti let. Někteří rodiče však hranici možná i zvýší,
vždy záleží na jejich uvážení. Otevřeno bude od úterý do pátku: 9-12, 13-16Pondělí, sobota:
zavřenoNeděle: 13-17
Kategorie: Výstavy
Místo: Muzeum Velké Meziříčí
Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí
Web: http://www.muzeumvm.cz
Tel.: +420 566 522 773

Den pro ženu
7. května 2022 10:00 - 17:00
Prodej kosmetiky, háčkových šálů, hraček, dřevěné dekorace, látkových hraček....
Kategorie: Všehochuť
Místo: Hasičská zbrojnice
Adresa: Čechova 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.velkemezirici.cz
Tel.: +420 566 781 159

Studentský ples - Majáles
7. května 2022 20:00
K tanci a poslechu hrají hudební skupina M.E.Š. a DJ Sláva. Předprodej vstupenek a
místenek v budově Gymnázia Velké Meziříčí.
Kategorie: Všehochuť
Místo: Jupiter club Velké Meziříčí
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: https://www.gvm.cz
Tel.: +420 565 301 544

Pouť ve Frankově Zhořci
8. května 2022
Kategorie: Poutě
Adresa: Frankův Zhořec, Měřín
Web: http://www.straneckazhor.cz
E-mail: obec@straneckazhor.cz
Tel.: +420 773 129 043

Strašidelný zámek
8. května 2022
Výstava připomene temné postavy nejen našich dějin. Čachtická paní, Kladivo na
čarodějnice či Drákula jsou literární a filmová díla, kde se můžeme setkat s nechvalně
známými postavami Alžběty Báthoryové, inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z
Edelstadtu a hraběte Vlada III.Setkat se s nimi budou moci ale také návštěvníci
velkomeziříčského muzea, a to díky výstavě „Strašidelný zámek", která bude otevřena ve
výstavním sále od 22. března.Výstava návštěvníky pohltí nejen velmi věrohodnými
instalacemi, ale autentická je i díky speciálně vytvořeným figurám. Těm nechybí
propracované detaily, jako jsou skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty. K oživení a umocnění
zážitků pak poslouží multimediální „oživlé" obrazy, kdy se před očima návštěvníků promění
portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach nahánějící bestii.Výstava zapůjčená z
Letohrádku Mitrovských v Brně představí i krutého zámeckého správce Aloise Ulricha z
nedalekého Žďáru nad Sázavou. Jelikož se výstava věnuje opravdu temné historii, dětem
bude vstup doporučován minimálně od šesti let. Někteří rodiče však hranici možná i zvýší,
vždy záleží na jejich uvážení. Otevřeno bude od úterý do pátku: 9-12, 13-16Pondělí, sobota:
zavřenoNeděle: 13-17
Kategorie: Výstavy
Místo: Muzeum Velké Meziříčí
Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí
Web: http://www.muzeumvm.cz
Tel.: +420 566 522 773

Schůzka filatelisté
8. května 2022 08:00 - 10:00
Kategorie: Všehochuť
Místo: předsálí kina
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Tel.: 566782004

Vzpomínková akce k uctění obětí holocaustu v Rudíkově
8. května 2022 14:00
Kategorie: Všehochuť
Místo: Židárna Rudíkov
Adresa: Rudíkov
Tel.: +420 777 456 226

Promlčeno
8. května 2022 18:30
Kriminální thriller, Česko 2021. Hrají K. Roden, B. Bočková, V. Cibulková, I.
Bareš. Vstupné: 120 Kč, 95 minut, mládeži nevhodné do 12 let. Inspirováno skutečným
příběhem. Film Roberta Sedláčka. Děj filmu se odehrává během jednoho letního večera.
Karel Roden se v roli záhadného muže Radka vrací po dvaceti letech na pár hodin do Prahy,
aby zde nalezl jistou mladou ženu a jednou provždy se vypořádal s minulostí. V pátrání mu
pomáhá ambiciózní rozhlasová moderátorka, která jeho příběh dostane do své živé noční
show. Chtěla mít ve vysílání senzační událost, ale k jejímu zděšení a ke zděšení všech

posluchačů začne na povrch vyplouvat dávná vražda. Svůj plán připravoval Radek několik let
a během jeho vyprávění je pak do pochmurného příběhu vtažena nejen ona sama, ale i
pražská kriminálka a další aktéři dlouho zapomenutých událostí. Začíná napínavý boj o čas a
o spravedlnost. Opravdu už je vše nenávratně promlčeno? https://www.csfd.cz/film/761725promlceno/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-524549
Tel.: 566 782 004, 001 724 399 474

Cestou necestou
9. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Strašidelný zámek
10. května 2022
Výstava připomene temné postavy nejen našich dějin. Čachtická paní, Kladivo na
čarodějnice či Drákula jsou literární a filmová díla, kde se můžeme setkat s nechvalně
známými postavami Alžběty Báthoryové, inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z
Edelstadtu a hraběte Vlada III.Setkat se s nimi budou moci ale také návštěvníci
velkomeziříčského muzea, a to díky výstavě „Strašidelný zámek", která bude otevřena ve
výstavním sále od 22. března.Výstava návštěvníky pohltí nejen velmi věrohodnými
instalacemi, ale autentická je i díky speciálně vytvořeným figurám. Těm nechybí
propracované detaily, jako jsou skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty. K oživení a umocnění
zážitků pak poslouží multimediální „oživlé" obrazy, kdy se před očima návštěvníků promění
portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach nahánějící bestii.Výstava zapůjčená z
Letohrádku Mitrovských v Brně představí i krutého zámeckého správce Aloise Ulricha z
nedalekého Žďáru nad Sázavou. Jelikož se výstava věnuje opravdu temné historii, dětem
bude vstup doporučován minimálně od šesti let. Někteří rodiče však hranici možná i zvýší,
vždy záleží na jejich uvážení. Otevřeno bude od úterý do pátku: 9-12, 13-16Pondělí, sobota:
zavřenoNeděle: 13-17
Kategorie: Výstavy
Místo: Muzeum Velké Meziříčí
Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí
Web: http://www.muzeumvm.cz
Tel.: +420 566 522 773

Staré učitelské rody na Velkomeziříčsku
10. května 2022 16:00
přednáší Ing. Karel Hromek, pořádá Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu.
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady

Místo: malá scéna JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.vgsvm.estranky.cz
Tel.: 566 782 004, 001

Strašidelný zámek
11. května 2022
Výstava připomene temné postavy nejen našich dějin. Čachtická paní, Kladivo na
čarodějnice či Drákula jsou literární a filmová díla, kde se můžeme setkat s nechvalně
známými postavami Alžběty Báthoryové, inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z
Edelstadtu a hraběte Vlada III.Setkat se s nimi budou moci ale také návštěvníci
velkomeziříčského muzea, a to díky výstavě „Strašidelný zámek", která bude otevřena ve
výstavním sále od 22. března.Výstava návštěvníky pohltí nejen velmi věrohodnými
instalacemi, ale autentická je i díky speciálně vytvořeným figurám. Těm nechybí
propracované detaily, jako jsou skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty. K oživení a umocnění
zážitků pak poslouží multimediální „oživlé" obrazy, kdy se před očima návštěvníků promění
portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach nahánějící bestii.Výstava zapůjčená z
Letohrádku Mitrovských v Brně představí i krutého zámeckého správce Aloise Ulricha z
nedalekého Žďáru nad Sázavou. Jelikož se výstava věnuje opravdu temné historii, dětem
bude vstup doporučován minimálně od šesti let. Někteří rodiče však hranici možná i zvýší,
vždy záleží na jejich uvážení. Otevřeno bude od úterý do pátku: 9-12, 13-16Pondělí, sobota:
zavřenoNeděle: 13-17
Kategorie: Výstavy
Místo: Muzeum Velké Meziříčí
Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí
Web: http://www.muzeumvm.cz
Tel.: +420 566 522 773

Český den proti rakovině
11. května 2022
Tradiční veřejná sbírka Ligy proti rakovině Praha.
Kategorie: Všehochuť
Adresa: Velké Meziříčí
Web: https://www.cdpr.cz/letosni-sbirka/

Cestou necestou
11. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Květnové trhy na náměstí
11. května 2022 08:00
Kategorie: Akce města

Adresa: Náměstí, Velké Meziříčí
Web: http://www.velkemezirici.cz
Tel.: +420 566 781 147

Konečně zase na jevišti
11. května 2022 17:30
Základní škola Školní a Jupiter club Velké Meziříčí Vás srdečně zvou na koncert kde
vystoupí pěvecký sbor SLUNÍČKO (pohádkové písničky), pěvecký sbor SLUNKO (hudební
pohádka Tajemství staré bambitky) a studentské pěvecké sbory HARMONIE a HARMONIE
LADIES (zpíváme s radostí). Prodej vstupenek na program. oddělení Jupiter clubu od
pondělí 25. 4. 2022.
Kategorie: Koncerty
Místo: velký sál JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Tel.: 566782004, 001

Strašidelný zámek
12. května 2022
Výstava připomene temné postavy nejen našich dějin. Čachtická paní, Kladivo na
čarodějnice či Drákula jsou literární a filmová díla, kde se můžeme setkat s nechvalně
známými postavami Alžběty Báthoryové, inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z
Edelstadtu a hraběte Vlada III.Setkat se s nimi budou moci ale také návštěvníci
velkomeziříčského muzea, a to díky výstavě „Strašidelný zámek", která bude otevřena ve
výstavním sále od 22. března.Výstava návštěvníky pohltí nejen velmi věrohodnými
instalacemi, ale autentická je i díky speciálně vytvořeným figurám. Těm nechybí
propracované detaily, jako jsou skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty. K oživení a umocnění
zážitků pak poslouží multimediální „oživlé" obrazy, kdy se před očima návštěvníků promění
portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach nahánějící bestii.Výstava zapůjčená z
Letohrádku Mitrovských v Brně představí i krutého zámeckého správce Aloise Ulricha z
nedalekého Žďáru nad Sázavou. Jelikož se výstava věnuje opravdu temné historii, dětem
bude vstup doporučován minimálně od šesti let. Někteří rodiče však hranici možná i zvýší,
vždy záleží na jejich uvážení. Otevřeno bude od úterý do pátku: 9-12, 13-16Pondělí, sobota:
zavřenoNeděle: 13-17
Kategorie: Výstavy
Místo: Muzeum Velké Meziříčí
Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí
Web: http://www.muzeumvm.cz
Tel.: +420 566 522 773

Cestou necestou
12. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Zlevněná projekce nejen pro seniory ! Mimořádná událost

12. května 2022 16:30
Komedie, Česko 2022.Scénář a režie J. Havelka (Vlastníci). Hrají J. Plodková, I. Chmela, J.
Boková, J. Plesl, A. Švehlík, V. Kopta a další.Vstupné: 70 Kč, 102 minut, mládeži nevhodné
do 12 let. Podle neskutečné události. Komedie se volně inspirovala skutečným příběhem
„splašeného vlaku“, který ujel svému strojvůdci i s cestujícími před pár lety na
Českomoravské vrchovině. Jiřímu Havelkovi nešlo o věrnou rekonstrukci případu, ale o další
zábavný ponor do světa úplně normálních lidí, kteří se ocitnou v extrémní
situaci. Mimořádnou událost způsobí strojvedoucí lokálky, který neplánovaně zastaví mezi
poli a vystoupí z vlaku, aby vyřešil drobný technický problém. Bohužel zastavil v mírném
protisvahu a vlak mu ujede. Samospádem a tam, odkud vyjel. Brblající cestující ocení, že
zase jedou, ale záhy si uvědomí, že špatným směrem. Hlasitě protestují a dožadují se
informací. Kabina strojvedoucího je zamčená a nikdo se zpoza dveří neozývá. Mezi pasažéry
se šíří první náznaky paniky. Kontakt s okolím prostřednictvím mobilních telefonů selhává a
nepomáhá ani zoufalý křik z oken. Cestující za pomocí mírného násilí nakonec dveře kabiny
strojvůdce otevřou, ale tam si pouze potvrdí nejhorší očekávání - motoráček nikdo neřídí.
Velmi nesourodá skupina lidí, kterou na chvíli svedla dohromady jízda vlakem, má teď jeden
společný cíl – ve zdraví tuhle cestu přežít. https://www.csfd.cz/film/1052674-mimoradnaudalost/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-501838
Tel.: 566 782 004, 001, 724 399 474

Strašidelný zámek
13. května 2022
Výstava připomene temné postavy nejen našich dějin. Čachtická paní, Kladivo na
čarodějnice či Drákula jsou literární a filmová díla, kde se můžeme setkat s nechvalně
známými postavami Alžběty Báthoryové, inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z
Edelstadtu a hraběte Vlada III.Setkat se s nimi budou moci ale také návštěvníci
velkomeziříčského muzea, a to díky výstavě „Strašidelný zámek", která bude otevřena ve
výstavním sále od 22. března.Výstava návštěvníky pohltí nejen velmi věrohodnými
instalacemi, ale autentická je i díky speciálně vytvořeným figurám. Těm nechybí
propracované detaily, jako jsou skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty. K oživení a umocnění
zážitků pak poslouží multimediální „oživlé" obrazy, kdy se před očima návštěvníků promění
portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach nahánějící bestii.Výstava zapůjčená z
Letohrádku Mitrovských v Brně představí i krutého zámeckého správce Aloise Ulricha z
nedalekého Žďáru nad Sázavou. Jelikož se výstava věnuje opravdu temné historii, dětem
bude vstup doporučován minimálně od šesti let. Někteří rodiče však hranici možná i zvýší,
vždy záleží na jejich uvážení. Otevřeno bude od úterý do pátku: 9-12, 13-16Pondělí, sobota:
zavřenoNeděle: 13-17
Kategorie: Výstavy
Místo: Muzeum Velké Meziříčí
Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí
Web: http://www.muzeumvm.cz
Tel.: +420 566 522 773

Fajtfest help Ukraine
13. května 2022 - 14. května 2022

Veškerý zisk z této sbírky bude odeslaný na pomoc Ukrajině, přes organizaci ČLOVĚK V
TÍSNI.
Kategorie: Koncerty
Místo: Fajtův kopec
Adresa: Velké Meziříčí
Web: https://www.fajtfest.com

Cestou necestou
13. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Baby Café
13. května 2022 09:30
6. 5. Posezení u kávy, čaje. Herna, tělocvična. 13. 5. Tvoření: Technika macramé. 20. 5.
Posezení u kávy, čaje. Herna, tělocvična.
Kategorie: Všehochuť
Místo: DÓZA - středisko volného času
Adresa: Komenského 10/2, Velké Meziříčí
Web: http://www.dozavm.czt
Tel.: +420 566 781 853

Čas na čtení
13. května 2022 17:00
Místa čtení: radnice, ostrůvek, loutková scéna, městská knihovna. 1. čtení 17:00 hod. 2. čtení
17.30 hod. 3. čtení 18:00 hod. 4. čtení 18:30 hod. Pokud navštívíte všechna 4 místa v
libovolném pořadí a vyplníte čtenářský pas, obdržíte pěknou odměnu, kterou si za vyplněný
pas vyzvednete v Knihkupectví Pod Věží od 19:00 do 19:30 hod.
Kategorie: Všehochuť
Adresa: Velké Meziříčí

Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
13. května 2022 19:30
Akční, dobrodružný, mysteriózní film, USA 2022, český dabing. Vstupné: 130 Kč, 127
minut, mládeži nevhodné do 12 let. Ve snímku filmový svět studia Marvel otvírá brány do
paralelních světů a dává do nich nahlédnout jako nikdy předtím. Vydejte se do neznáma s
Doctorem Strangem, který za pomoci starých známých a nových spojenců vstupuje do
šílených a nebezpečných paralelních světů mnohovesmíru, aby se utkal se záhadným
soupeřem. https://www.csfd.cz/film/749440-doctor-strange-v-mnohovesmirusilenstvi/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí

Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-524537
Tel.: 566782004, 001, 724 399 474

Strašidelný zámek
14. května 2022
Výstava připomene temné postavy nejen našich dějin. Čachtická paní, Kladivo na
čarodějnice či Drákula jsou literární a filmová díla, kde se můžeme setkat s nechvalně
známými postavami Alžběty Báthoryové, inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z
Edelstadtu a hraběte Vlada III.Setkat se s nimi budou moci ale také návštěvníci
velkomeziříčského muzea, a to díky výstavě „Strašidelný zámek", která bude otevřena ve
výstavním sále od 22. března.Výstava návštěvníky pohltí nejen velmi věrohodnými
instalacemi, ale autentická je i díky speciálně vytvořeným figurám. Těm nechybí
propracované detaily, jako jsou skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty. K oživení a umocnění
zážitků pak poslouží multimediální „oživlé" obrazy, kdy se před očima návštěvníků promění
portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach nahánějící bestii.Výstava zapůjčená z
Letohrádku Mitrovských v Brně představí i krutého zámeckého správce Aloise Ulricha z
nedalekého Žďáru nad Sázavou. Jelikož se výstava věnuje opravdu temné historii, dětem
bude vstup doporučován minimálně od šesti let. Někteří rodiče však hranici možná i zvýší,
vždy záleží na jejich uvážení. Otevřeno bude od úterý do pátku: 9-12, 13-16Pondělí, sobota:
zavřenoNeděle: 13-17
Kategorie: Výstavy
Místo: Muzeum Velké Meziříčí
Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí
Web: http://www.muzeumvm.cz
Tel.: +420 566 522 773

Žďárská liga v požárním útoku
14. května 2022 13:00
Kategorie: Sportovní akce
Místo: Stadion III. ZŠ Školní
Adresa: Školní 2055, Velké Meziříčí
Web: http://www.hasicivm.cz
Tel.: +420 566 781 811

Oslavický vejšlap
14. května 2022 13:00
Bližší informace při startu.
Kategorie: Všehochuť
Místo: Kulturní dům Oslavice
Adresa: Oslavice 1, Velké Meziříčí
Tel.: +420 566 523 061

Tradiční košt pálenek
14. května 2022 14:00
K dobré náladě bude hrát kapela "Rumovanka" a taneční vystoupení zajistí "Kosatky"
Kategorie: Všehochuť
Místo: Hasičská zbrojnice
Adresa: Velké Meziříčí
Web: https://kostpalenek.wbs.cz/

Kdokoli může dělat cokoli
14. května 2022 19:30
Divadlo Ungelt Praha - 4. závěrečné představení divadelní sezony jaro 2022. Jak si nezoufat,
když kolem vás zuří hospodářská krize, vy nemáte žádnou kvalifikaci, zato povinnost uživit
dvě děti? Stačí stejně jako Betty MacDonaldová mít podnikavou sestru, svéráznou maminku,
milující rodinu a uvěřit, že když jde do tuhého, může opravdu kdokoli dělat cokoli.
Dramatizaci unikátního humoristického románu, v němž si autorka dokáže dělat legraci z
věcí víc než těžkých. Hrají Tereza Kostková, Jitka Smutná, Jiří Hána, Jaromír Nosek a další
... Délka představení včetně přestávky 120 minut včetně přestávky.
Kategorie: Divadlo
Místo: velký sál JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Tel.: 566 782 001, 004

Pouť v Olší nad Oslavou
15. května 2022
Kategorie: Poutě
Adresa: Olší nad Oslavou
Web: http://www.olsinadoslavou.cz
E-mail: olsinadoslavou@seznam.cz
Tel.: +420 777 857 792

Pouť ve Svařenově
15. května 2022
Kategorie: Poutě
Adresa: Svařenov, Velké Meziříčí
Web: http://www.hrbov-svarenov.cz
E-mail: vladimir.sedlacek@seznam.cz
Tel.: +420 774 970 450

Pouť v Meziříčku
15. května 2022
Kategorie: Poutě
Adresa: Meziříčko 4, Jamné u Jihlavy
Web: https://www.obec-meziricko.cz/
E-mail: mezirickocz@seznam.cz
Tel.: +420 731 447 982

Strašidelný zámek
15. května 2022
Výstava připomene temné postavy nejen našich dějin. Čachtická paní, Kladivo na
čarodějnice či Drákula jsou literární a filmová díla, kde se můžeme setkat s nechvalně
známými postavami Alžběty Báthoryové, inkvizitora Jindřicha Františka Bobliga z
Edelstadtu a hraběte Vlada III.Setkat se s nimi budou moci ale také návštěvníci
velkomeziříčského muzea, a to díky výstavě „Strašidelný zámek", která bude otevřena ve
výstavním sále od 22. března.Výstava návštěvníky pohltí nejen velmi věrohodnými
instalacemi, ale autentická je i díky speciálně vytvořeným figurám. Těm nechybí
propracované detaily, jako jsou skleněné oči, ostré zuby a dobové šaty. K oživení a umocnění
zážitků pak poslouží multimediální „oživlé" obrazy, kdy se před očima návštěvníků promění

portrét nevinně vyhlížející postavy ve strach nahánějící bestii.Výstava zapůjčená z
Letohrádku Mitrovských v Brně představí i krutého zámeckého správce Aloise Ulricha z
nedalekého Žďáru nad Sázavou. Jelikož se výstava věnuje opravdu temné historii, dětem
bude vstup doporučován minimálně od šesti let. Někteří rodiče však hranici možná i zvýší,
vždy záleží na jejich uvážení. Otevřeno bude od úterý do pátku: 9-12, 13-16Pondělí, sobota:
zavřenoNeděle: 13-17
Kategorie: Výstavy
Místo: Muzeum Velké Meziříčí
Adresa: Zámecké schody 1200/4, Velké Meziříčí
Web: http://www.muzeumvm.cz
Tel.: +420 566 522 773

Házená
15. května 2022 09:00 - 14:00
Liga Vysočiny starší žáci
Kategorie: Sportovní akce
Místo: TJ Sokol Velké Meziříčí
Adresa: Sportovní 2068, Velké Meziříčí
Web: http://www.hazenavm.cz
Tel.: +420736240216

Setkání historických vozidel
15. května 2022 10:00 - 12:00
Kategorie: Všehochuť
Adresa: Náměstí, Velké Meziříčí
Tel.: +420 776 725 540

Pouť v Bojanově
15. května 2022 10:30
Kategorie: Poutě
Adresa: Bojanov, Heřmanov

Regional cup mladých hasičů v požárním útoku
15. května 2022 11:00
Kategorie: Sportovní akce
Místo: Stadion III. ZŠ Školní
Adresa: Školní 2055, Velké Meziříčí
Web: http://www.hasicivm.cz
Tel.: +420 566 781 811

Zpíváme a tančíme s Míšou
15. května 2022 15:00
Míša Růžičková a její písničková show pro děti ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU A
ZVÍŘÁTKYMíša Růžičková přináší zábavu pro naše nejmenší diváky. V hodinovém
programu si zazpívají její nejznámější dětské hity a zatančí si na nejoblíbenější písničky
Sloník Toník, Hasičská, Popeláři, Tanec princezen a spoustu dalších.Během představení Míša
děti zapojuje do písniček a zve je na pódium, ale ne vždy se dostane úplně na
všechny.Všechny děti ale mají možnost se s Míšou setkat na autogramiádě po vystoupení,

vyfotit se, nebo si nechat podepsat plakát, CD, DVD či tričko na předem označeném
místě.Představení je vhodné pro děti od 2 let. Vítáni jsou i menší diváci, ale doporučujeme
rodičům, aby zvážili, zda se jejich děti budou cítit stejně dobře i v cizím prostoru s hlasitější
hudbou, jako doma při sledování písniček v televizi, kde to znají.Změna programu a termínu
je vyhrazena (v případě nemoci či vyšší moci bude informace o změně uvedena na FB a
www. misaruzickova.cz).Délka představení: cca 60 minutKaždý návštěvník (dospělý i každé
dítě bez omezení věku) musí mít platnou vstupenku! Prodej vstupenek na
www.ticketportal.cz
Kategorie: Divadlo
Místo: velký sál JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: https://minidiskoteka.cz/
Tel.: 566782004

Vyšehrad: Fylm
15. května 2022 18:30
Sportovní komedie Česko, 2022.Hrají: J. Štáfek, J. Prachař, Š. Vaculíková, I. Chýlková, D.
Prachař, V.K. Kubařová atd.Vstupné: 140 Kč, 105 minut, mládeži nevhodné do 15 let. Přišel.
Viděl. Vojel.Od chvíle kdy jsme Julia Lavického viděli naposledy, uběhl více než rok. Lavi
je, jak by řekl jeho agent Jarda, pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak
ve fotbalovém, tak v osobním životě. S Vyšehradem postoupil do druhé ligy, kde vede
tabulku střelců, opět po něm pokukují zámožnější kluby, dokonce požádal o ruku svou
přítelkyni Lucii, sestru Jardy ... Na svatbě, která stála majlant, ale zjistí, že má osmiletého
syna, což novomanželku rozhodně nepotěší. Nedostatek financí se rozhodne řešit půjčkou od
ne zrovna čestné party, zároveň se snaží nepřijít o manželku hned ve svatební den, postarat se
o dítě, což je mu na hony vzdálené, dostat se z Vyšehradu někam výš, nebo se poprat s
praktikami jistého fotbalového Taťky .... Prostě už zase se řítí jak lavina - z jednoho
problému do druhého! Neukočírovatelný fotbalista Julius Lavický tak bude na velkém
filmovém plátně žít svůj neuvěřitelný život plný divokých večírků, rychlých aut, spoře
oděných žen a samozřejmě i svého milovaného sportu. https://www.csfd.cz/film/912147vysehrad-fylm/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-517286
Tel.: 566 782 004, 724 399 474

Cestou necestou
16. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Výstavní dny techniky P & L, s.r.o.

17. května 2022 09:00 - 20. května 2022 17:00
Můžete se těšit na bohatou expozici zemědělské, komunální, lesnické, dopravní a
manipulační techniky.
Kategorie: Výstavy
Místo: P & L, s.r.o.
Adresa: Třebíčská 74b, Velké Meziříčí

Korsika v pohybu
17. května 2022 16:00
přednáší Jan Mráz, pořádá Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu.
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Místo: malá scéna
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.vgsvm.estranky.cz
Tel.: 566 782 004, 001

Cestou necestou
18. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Kameny zmizelých
18. května 2022 17:00
Slavnostní odhalení 12 kamenů zmizelých (které jsou zasazené do chodníků před domy, ve
kterých měly oběti holocaustu své poslední známé bydliště) se uskuteční ve středu 18. května
od 17 hodin na adrese Rozkoš 90, odkud vás organizátoři dovedou i na zbylá dvě místa.
Kategorie: Všehochuť
Adresa: Rozkoš 90, Velké Meziříčí

KPH 2021/2022 Tango Quartetto Re Campo
18. května 2022 19:00
Petr Zámečník - akordeon, Pavlína Zámečníková - flétna, Pavla Jahodová - violoncello,
Lukáš Krejčí - perkuse, David Lang a Veronika Dobiášová - tanec. Pěvecký host v jednání.
Brněnská hudebně - taneční formace působící od roku 2006. Soubor se specializuje na
argentinské tango. Mimo tanečních a koncertních standardů zařazuje do repertoáru rovněž
méně známé kusy od Astory Piazzolly a dalších jihoameričanů v neotřelém aranžmá
rytmicky pregnantní a zároveň melancholické hudby na pomezí tanga, jazzových inspirací a
improvizace a nechybí ani autorská tvorba vedoucího souboru Petra Zámečníka. Ansámbl má
na svém kontě desítky vystoupení na koncertech a festivalech u nás a v zahraničí
(Volkstheater Wien, Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc, Bystřické zámecké
slavnosti, Silvestr v opeře, minikoncertech Filharmonie Brno, brněnském festivalu Léto na
Staré radnici, aj.). Kvarteto obohacuje svůj program autorskými skladbami Petra Zámečníka
v novém současném stylu Moravia Tango, ve kterém se mísí tango s moravskými a italskými
melodiemi, soudobou hudbou a improvizacemi. Kvůli tradičnímu spojení tohoto hudebního

stylu s tancem a zpěvěm bývají jejich hosty taneční páry se specializací na argentinské tango
a příležitostně také zpěvačka Klára Šmahelová. Vstupné: 200 /150 Kč (děti, studenti, senioři)
Platí abonentní předplatné KPH 2021/2022.
Kategorie: Koncerty
Místo: velký sál JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.hudbamezirici.cz
Tel.: 566 782 001, 004

Seveřan
18. května 2022 19:30
Akční, historický film USA, Velké Británie 2022, české titulky. Hrají: A. Skarsgård, N.
Kidman, C. Bang, A. Taylor-Joy, W. Dafoe, E. Hawke. Vstupné: 130 Kč, 136
minut, mládeži nevhodné do 15 let. Pro příznivce seriálů Vikingové. Jakou budoucnost má
válečník, kterého k životu motivuje jen touha po pomstě? Robert Eggers, jeden z
nejosobitějších režisérů současnosti, natočil temný, krvavý a syrový epos o vikinském princi,
jenž se mstí za vraždu svého otce. Amleth kdysi býval synem mocného vikinského krále a
jeho ženy Gudrún, než ho zrada a zákeřná vražda připravila nejen o otce, ale i o střechu nad
hlavou. O pár let později se světem protlouká jako bezejmenný válečník a má jediný cíl.
Vlastnoručně zabít ty, kteří ho připravili o rodinu a šťastnou budoucnost.
https://www.csfd.cz/film/791008-severan/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-524877
Tel.: 566782004, 001 , 724 399 474

Cestou necestou
19. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Vzpomínkový pochod
19. května 2022 15:00
Přijďte při procházce přírodou zavzpomínat na vaše zemřelé blízké. Sraz na začátku
cyklostezky u Motorpalu, cíl: Fajtův kopec. Občerstvení zajištěno. V případě nepříznivého
počasí se akce nekoná.
Kategorie: Všehochuť

Místo: Cyklostezka u Motorpalu
Adresa: Velké Meziříčí
Web: http://www.hospicvysocina.cz
Tel.: +420 731 604 350

Po čem muži touží 2
19. května 2022 19:30
Komedie Česko 2022. Hrají J. Langmajer, A. Polívková, T. Kostková, Z. Kronerová, M.
Taclík, R. Holub atd. Vstupné: 140 Kč, 95 minut, mládeži přístupný. V prvním filmu se
hlavní hrdina Karel Král ocitl v ženském těle. V druhém díle poznáváme na počátku Irenu
Kopáčovou, psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá
zrovna dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává
výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při
nevěře. Nejlepším lékem na životní trable je vyrazit s kamarádkou Marcelou na víno. Kroky
opilé Ireny následně vedou do stanu vědmy Zoltany, kde vysloví osudové přání: Chci bejt
chlap! Ráno se Irena probudí a ocitne se v podobné situaci jako Karel
Král. https://www.csfd.cz/film/1080998-po-cem-muzi-touzi-2/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-517288
Tel.: 566 782 004, 724 399 474

Cestou necestou
20. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Baby Café
20. května 2022 09:30
6. 5. Posezení u kávy, čaje. Herna, tělocvična. 13. 5. Tvoření: Technika macramé. 20. 5.
Posezení u kávy, čaje. Herna, tělocvična.
Kategorie: Všehochuť
Místo: DÓZA - středisko volného času
Adresa: Komenského 10/2, Velké Meziříčí
Web: http://www.dozavm.czt
Tel.: +420 566 781 853

Mezinárodní soutěž CTIF v klasických disciplínách
zařazena do republikové Ligy
21. května 2022
Na akci budou přítomná družstva, která jedou v červenci na hasičskou Olympiádu do
Slovinska.
Kategorie: Sportovní akce

Místo: Stadion III. ZŠ Školní
Adresa: Školní 2055, Velké Meziříčí
Web: http://www.hasicivm.cz
Tel.: +420 566 781 811

Házená
21. května 2022 09:00 - 14:00
Liga Vysočiny mladší žáci
Kategorie: Sportovní akce
Místo: TJ Sokol Velké Meziříčí
Adresa: Sportovní 2068, Velké Meziříčí
Web: http://www.hazenavm.cz
Tel.: +420736240216

Panství Downton: Nová éra
21. května 2022 19:30
Romantické drama USA, Velké Británie 2022, české titulky. Hrají M. Smith, H. Bonneville,
M. Dockery. Vstupné: 130 Kč, 125 minut, mládeži nevhodné do 12 let. Za dobu své filmové
a seriálové existence už Panství Downton zažilo ledacos, ovšem asi nikoho by nenapadlo, že
se v minulosti babičky Violet ukrývá tajemství, které může otřást základy celého
šlechtického rodu Crawleyů. Vše odstartuje šokující zpráva, že se Violet stala dědičkou
zámku v jižní Francii, který jí odkázal muž, s nímž se setkala v mládí. Co se mezi těmi
dvěma mohlo odehrát, že si na ni po tolika letech vzpomněl ve své závěti a odkázal jí takové
bohatství? Část rodiny vyráží na Francouzskou riviéru, aby nově nabytou nemovitost
prozkoumala, Violetin syn Robert má však podezření, že se za dědictvím zámku může
skrývat příběh, který by raději neslyšel. Vlády na Downtonem se po dobu Robertovy
nepřítomnosti ujala jeho nejstarší dcera Mary, která se musí vypořádat s invazí amerických
filmařů, kteří v kulisách nádherného zámku hodlají natočit pravý hollywoodský biják. Střet
upjatých britských tradic s americkou bezstarostností a rovnoprávností by mohl mít jen těžko
zábavnější podobu, zvlášť když se do filmového natáčení aktivně zapojí i obyvatelé a
zaměstnanci panství. https://www.csfd.cz/film/1017314-panstvi-downton-nova-era/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-524883
Tel.: 566 782 004, 001, 724 399 474

Ženy a život
22. května 2022 18:30
Romantická komedie Česko 2022. Hrají P. Buchta, A. Krejčíková, E. Burešová, J. Kohák, J.
Lábus, V. Freimannová. Vstupné: 130 Kč, 87 minut, mládeži přístupný. Filmová komedie o
začátcích, koncích a šancích. Eliška Králová je hodná holka. Možná až moc. V práci jí chybí
ostré lokty, ve vztahu jí přebývá slepá víra. O to akčnější je ovšem její volnomyšlenkářská,
všeho schopná sestra Ilona. Obě mladé dámy se společně vrhnou do budování rodinného
podniku, fungujícího tak trochu “ode zdi ke zdi”, stejně jako Eliščin vztah se samolibým
populárním tenistou Petrem. „Má s tebou ten chlapec vůbec vážné úmysly? Po třicítce se
hledá ženich dost těžko…“ upozorňuje Elišku její pragmatická maminka. Je tedy potřeba si
ujasnit, zda chodí jen Eliška s Petrem nebo i Petr s Eliškou… Případně toho ženicha splašit
jinde. To vše za účasti rodiny a přátel, protože problém jednoho je problémem
všech. https://www.csfd.cz/film/1096199-zeny-a-zivot/prehled/

Kategorie: Kino
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-524885
Tel.: 566782004, 001, 724 399 474

Cestou necestou
23. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Ořechov u Brna, obec neustálých proměn
24. května 2022 16:00
Vlastivědná a genealogická společnost při Jupiter clubu pořádá projekci dokumentárního
filmu Libora Smejkala.
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Místo: kinosál
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.vgsvm.estranky.cz
Tel.: 566 782 004, 001

Cestou necestou
25. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Splněný sen diashow Jiřího Kolbaby
25. května 2022 19:30
uvede Jupiter club a agentura Globart. Prodej vstupenek zahájen na program.oddělení Jupiter
clubu.
Kategorie: Přednášky, vzdělávací pořady
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Tel.: 566 782 001, 739 000 071

Cestou necestou
26. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy

Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Tři Tygři ve filmu: Jackpot
26. května 2022 19:30
Komedie Česko 2022. Hrají A. Čuba, Š. Kozub, R. Ferro, V. Polák. Vstupné: 120 Kč, 110
minut, mládeži nevhodné do 12 let. Tři Tygři zaseknou drápy humoru i do filmových pláten!
Ve zběsilé akční komedii se na dobrodružnou cestu za nečekanou výhrou vydá předposlední
český akční hrdina a strážce Teritoria Milan, citlivá duše, prokletý básník a řidič tramvaje
David Votrubek, orgán městské policie Robert, a snaživý, leč průměrný herec oblastního
divadla Herbert. Stanou se z nich přátelé, nebo rivalové? Najde David po cestě ztraceného
otce, Robert lásku a sebevědomí, Milan Indulonu a slávu, a Herbert vytoužené
angažmá? https://www.csfd.cz/film/1059431-tri-tygri-ve-filmu-jackpot/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-524891
Tel.: 566782004, 001, 724 399 474

Raego a band
27. května 2022
Kategorie: Koncerty
Místo: OC Panorama
Adresa: Třebíčská 2212/68, Velké Meziříčí
Web: http://www.ocpanorama.cz/
Tel.: +420 777 030 478

Cestou necestou
27. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Top Gun: Maverick
27. května 2022 19:30
Akční drama, USA 2022, český dabing.V hlavní roli T. Cruise, M. Teller, J. Connelly, V.
Kilmer, E. Harris, J. Hamm.Vstupné: 140 Kč, 131 minut, mládeži nevhodný do 12 let. Pete
„Maverick“ Mitchell k smrti rád pilotuje stíhačky. Dokonce tak, že se už přes třicet let

úspěšně brání povýšení ve strukturách amerického letectva, protože to by ho z kokpitu
vyhnalo do vyhřáté kanceláře. Maverick byl navíc vždycky magnetem na průšvihy, což se s
armádní kariérou taky docela vylučuje. Pilot je ovšem bravurní, možná ten úplně nejlepší, a
proto dostane nabídku stát se instruktorem elitních stíhačů z programu Top Gun, které má
připravit na úkol, jenž spadá do kategorie Mission Imposssible. Kromě téhle bude muset
Maverick zvládnout i jednu obtížnou soukromou misi. Jedním z pilotů, které má připravit do
akce, je i Bradley Bradshaw, syn jeho kamaráda a navigátora Goose. Znalci prvního Top
Gunu vědí, že Goose zahynul, když se neúspěšně katapultoval z neovladatelné stíhačky,
pilotované právě Maverickem. A jeho syn mu otcovu smrt klade za vinu. Maverick za žádnou
cenu nechce, aby Bradleyho potkal stejný osud jako jeho otce. Přitom si uvědomuje, že
pravděpodobnost, že některý z pilotů plánovanou leteckou operaci nepřežije, není vůbec
malá. https://www.csfd.cz/film/286035-top-gun-maverick/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-524895
Tel.: 566 782 004, 001 724 399 474

Muzikanti dětem
28. května 2022
Program: Orchestr ZUŠ Bombarďák Zadáci Bush3 CZ Elvis & Elvis Presley Revival Band
Turbo Ukulele Troublemakers
Kategorie: Koncerty
Adresa: Náměstí, Velké Meziříčí

Pohár MS Družba Vídeň - Dobrá Voda pro všechna
plemena ohařů
28. května 2022 07:30
Budou se zkoušet vybrané polní, lesní a vodní disciplíny.
Kategorie: Všehochuť
Místo: Myslivecká chata
Adresa: Dobrá Voda, Křižanov
Web: https://msdruzbaviden.estranky.cz/
Tel.: +420 777 557 530

Házená
28. května 2022 09:00 - 14:00
Liga Vysočiny starší žáci
Kategorie: Sportovní akce
Místo: TJ Sokol Velké Meziříčí
Adresa: Sportovní 2068, Velké Meziříčí
Web: http://www.hazenavm.cz
Tel.: +420736240216

Výstava historických traktorů a stabilních motorů
28. května 2022 09:00 - 29. května 2022 17:00
Můžete se těšit na: 140 historických traktorů všeho druhu historické motocykly a osobní
automobily spanilou jízdu obcí ukázky jízdy traktorů našich předků doprovodný program pro
děti občerstvení všeho druhu

Kategorie: Výstavy
Místo: Fotbalové hřiště
Adresa: Jabloňov, Velké Meziříčí
Web: https://veterantraktorjablonov.cz/
Tel.: +420 737 005 477

Pouť v Lavičkách
29. května 2022
Kategorie: Poutě
Adresa: Lavičky 90, Velké Meziříčí
Web: http://www.obec-lavicky.cz/cz/
E-mail: starosta@obec-lavicky.cz
Tel.: +420 724 189 095

Pouť v Geršově
29. května 2022
Kategorie: Poutě
Adresa: Geršov, Velké Meziříčí
Web: https://www.otin.cz/fotogalerie/gersov
E-mail: obec@otin.cz
Tel.: +420 561 039 329

Pouť v Křižanově
29. května 2022
Kategorie: Poutě
Místo: Městys Křižanov
Adresa: Benešovo náměstí 12, Křižanov
Web: https://www.krizanov.cz
E-mail: mestys@krizanov.cz
Tel.: +420 566 543 295

Po čem muži touží 2
29. května 2022 18:30
Komedie Česko 2022.Hrají: J. Langmajer, A. Polívková, T. Kostková, Z. Kronerová, M.
Taclík, R. Holub atd.Vstupné: 140 Kč, 95 minut, mládeži přístupný. V prvním filmu se
hlavní hrdina Karel ocitl v ženském těle. V druhém díle poznáváme na počátku Irenu
Kopáčovou, psycholožku, specialistku na partnerské vztahy. A nutno říct, že neprožívá
zrovna dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává
výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci a vzápětí přistihne svého přítele při
nevěře. Nejlepším lékem na životní trable je vyrazit s kamarádkou Marcelou na víno. Kroky
opilé Ireny následně vedou do stanu vědmy Zoltany, kde vysloví osudové přání: Chci bejt
chlap! Ráno se Irena probudí a ocitne se v podobné situaci jako Karel Král. Je v těle, které
nenávidí, ale poté, co opadne prvotní šok, má možnost zjistit, jací muži vlastně doopravdy
jsou. https://www.csfd.cz/film/1080998-po-cem-muzi-touzi-2/prehled/
Kategorie: Kino
Místo: kino JC
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.mujbijak.cz/klient-313/kino-86/stranka-1717/film-517288
Tel.: 566 782 004, 724 399 474

Cestou necestou
30. května 2022 07:30
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Velké Meziříčí. pondělí 7.30 - 18.00středa 7.30 18.00čtvrtek 7.30 - 12.30pátek 7.30 - 18.00
Kategorie: Výstavy
Místo: Městská knihovna Velké Meziříčí
Adresa: Poštovní 1392/22, Velké Meziříčí
Web: http://www.knihovnavm.cz
Tel.: +420 566 781 905

Velké Meziříčí Vašima očima
30. května 2022 15:30
Svými podněty ovlivněte budoucnost města. Přijďte se vyjádřit k tématu, které vás nejvíce
zajímá.
Kategorie: Akce města
Místo: Jupiter club - koncertní sál
Adresa: Náměstí 17, Velké Meziříčí
Web: http://www.velkemezirici.cz
Tel.: +420 566 781 159

Obsah byl vygenerován pomocí stránek www.velkemezirici.cz
Změna programu vyhrazena!

