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leden 2015

Čtvrtek 15. ledna – 19.00 hodin – T klub

Klub cestovatelů
ZA PŮLNOČNÍM SLUNCEM DO LAPONSKA
Dobrodružná výprava pěti Valachů přes Kodaň, Oslo, norské fjordy na Lofoty a Vesterály. Navštívili 
nejsevernější místa Evropy: Nordkapp, poloostrov Nordkinn, zastavili se u kouzelných finských 
jezer. Na cestu zpět se vydali přes ruský Murmansk, poloostrov Kola, kolem Bílého moře do 
Petrozavodsku, odkud pluli kometou do skanzenu Kiži na Oněžském jezeru. V Petrohradu zažili 
bílou noc a přes Petrodvorec, Talin, Rigu a Horu křížů se vrátili domů… Povídat a promítat bude 
Martin Ondrášek. Vstupné dobrovolné.

Pátek 16. ledna – 18.00 hodin – Společenský dům

STOLETÁ ELEGANCE ”A LA CARTE”
LISELOTTE ROKYTA – Panova flétna, JAN ROKYTA – cimbál
Stoletá elegance ”a la carte” aneb Budapešť – Paříž – Bukurešť 1910–1935 na pódiu 
i v kavárnách... Fritz Kreisler, George Boulanger, Claude Debussy, Béla Bartók. Vstupné 
s místenkou v předprodeji: 90 Kč, na místě:130 Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 
9. prosince v T klubu a v IC. Vstupenky je možné si rezervovat telefonicky na čísle 571 651 
233 nebo na e-mailu: ekonomicke@tka.cz

Středa 21. a čtvrtek 22. ledna – 19.00 hodin – Společenský dům

Ochotnické divadlo Chaos
TŘI BRATŘI V NESNÁZÍCH ANEB
…A JE TO V PYTLI
Anglická fraška plná humorných záměn i dramatických zvratů začíná jednoho letního rána, kdy 
manželé Tom a Linda Kerwoodovi s napětím očekávají pracovnici z Úřadu pro adopci dětí, která 
má rozhodnout o jejich budoucím osudu… Hrají: Tom Kerwood – Jan Závorka, Dick Kerwood 
– MUDr. Jaromír Veith, Harry Kerwood – Josef Šturma, Linda, Tomova žena – Ing. Jana 
Křesťanová, Kateřina – Michaela Mlnaříková, Andreas, její dědeček – Miroslav Cáb, konstábl 
Downs – Radek Štefela, paní Potterová – Martina Mondříková, Boris – Martin Machýček. Režie: 
Josef Rýdl. Vstupné s místenkou, první polovina sálu: 110 Kč, druhá polovina sálu: 90 Kč. 
Předprodej vstupenek probíhá od 6. ledna v T klubu a v IC. Vstupenky je možné si rezervovat 
telefonicky na čísle 571 651 233 nebo na e-mailu: ekonomicke@tka.cz.

Čtvrtek 29. ledna – 19.00 hodin – Společenský dům

CHRIS KAZARIAN – USA
Chris Kazarian – zpěv a kytara, Petr Kalfus – saxofon, Marek Novotný – piano, Petr Dvor-
ský – baskytara, kontrabas, Martin Kopřiva – bicí
Chris Kazarian je mladý energický hudebník. Jeho vystoupení jsou proslulá pozitivním, 
uhrančivě elektrizujícím nábojem, zábavnou divokostí a osvobozující praštěností…Přijďte si 
Chrise poslechnout, dřív než se z něj stane globální hvězda a na jeho vyprodané koncerty 
pak budete muset cestovat daleko a platit za ně hodně… Vstupné v předprodeji: 140 Kč, 
na místě: 160 Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 6. ledna v T klubu a v IC.

Čtvrtek 5. února – 19.00 hodin – T klub

Klub cestovatelů
DOTKNOUT SE INDIE
Jak vypadá taková neplánovaná cesta do Indie? A co se dá stihnout v této obrovské zemi za 
čtrnáct dní, když se chcete vyhnout monzunovým dešťům? Přijďte se podívat na netradiční 
přednášku letem světem Indií, od Bombaje až do Malého Tibetu. Vaším průvodcem bude 
dobrodruh, cestovatel a fotograf Rostislav Nevlud. Vstupné dobrovolné.

MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Bezručova 519, tel. 571 654 747, mobil: 777 750 455 půjčovna, 776 466 982 čítárna

e-mail: knihovna@knir.cz, http://www.knir.cz, http://www.facebook.com/knir.cz
Otevřeno: Po, pá: 8.00 - 18.00, út, čt: 12.00 - 17.00, so: 8.00 - 11.30

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Pionýrská 20, tel. 571 751 455 • e-mail: zus@zusroznov.cz

Pondělí 19. ledna – 17.30 hodin – koncertní sál ZUŠ 

3. KONCERT ŽÁKŮ 
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Rožnov pod 
Radhoštěm. 

Pondělí až pátek – 12.00 až 18.00 hodin – ZUŠ 

22. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
Vystaveny práce žáků ZUŠ – malba, kresba, grafika a keramika.

GALERIE CREARS 
ZIMNÍ SALÓN – skupinová výstava umělců

prosinec 2014 – březen 2015
Otevírací doba: st – pá 10.00 – 12.00 a 14.30 – 17.30, so 9.30 – 12.00 hodin. Více informací na: www.galeriecrears.cz

Připravujeme:
Sobota 14. února – RETROPLES – Společenský dům
Úterý 17. února – Hudební divadlo Pavla Helebranda – DEKAMERON – Společenský dům
Čtvrtek 19. února – JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ – T klub
Úterý 24. února – Studio Dva – HVĚZDA – hraje: Eva Holubová – Společenský dům

Od 9. ledna do 28. února – podkroví
SLYŠET TANEC ZPÍVAJÍCÍHO KVĚTU HVĚZDY

Výstava obrazů Mariannach.

Od 9. ledna do 28. února – chodby
HOROTAJ

Cyklus skic Michaely Kachtíkové z italských hor.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU
Bezručova 293, ZŠ Pod Skalkou, pavilon B, tel. 734 570 502, 571 115 635 • www.svcroznov.cz

Středa  14. ledna – 14.00 hodin – ZŠ 5. května – tělocvična

STREETOVÁNÍ S ERSI
Výuka street dance III., děti a veřejnost.

Pátek 16. ledna – 17.00 hodin – SVČ 

JAK PEJSEK S KOČIČKOU MYLI PODLAHU
Pohádkový pátek.

Vstupenky je možné si předem rezervovat, jakmile se informace objeví na www.tka.cz v sekci 
Připravujeme, a to telefonicky na čísle 571 651 233 nebo na e-mailu: ekonomicke@tka.cz, 

rezervace se ruší 5 pracovních dnů po zahájení předprodeje.

od 14. ledna Vás zveme na

Dny italské kuchyně

Čtvrtek 8. ledna – 17.30 hodin – podkroví

ROŽNOV – MĚSTO DŘEVĚNÉ
Beseda s autorem nejnovějšího svazku edice Rožnovské malé tisky PhDr. Jiřím Langrem, 
CSc. Renomovaný etnograf přiblíží slovem i obrazem vývoj místní stavební tradice, kterou 
mimo jiné v moderní době zpopularizovala píseň o Rožnovu – dřevěném městečku.

Pátek 16. ledna – 17.00 hodin – podkroví

VERNISÁŽ
Výstav mladých výtvarnic Mariannach a Michaely Kachtíkové.

Úterý 27. ledna – 17.30 hodin – podkroví

NECHTE KNIHY PROMLUVIT
Cyklus pravidelných setkávání s literaturou a náruživými čtenáři zahájí PhDr. Oldřich 
Kramoliš, CSc. úvahou nad knihami a četbou.

GALERIE NA RADNICI
T klub – kulturní agentura ve spolupráci s městem Rožnov p. R., fotografem Tomášem Hluchá-

něm si Vás dovolují pozvat na výstavu 

JINÝ SVĚT
Tomáš Hlucháň je amatérský fotograf samouk, dobrodruh a cestovatel. Od roku 2008 navštívil mnoho 

zemí jihovýchodní Asie, kde se měl možnost věnovat své veliké zálibě „fotografii”, focení všeho,
co mu zkřížilo cestu... Fotí převážně přírodu, akce, věnuje se reportážní a podvodní fotografii...

„Jiný svět” je výstava zaměřená na život a krásy nádherného světa jihovýchodní Asie
(Filipíny, Vietnam, Kambodža, Barma, Indonésie, Indie, Thajsko), kde jsem měl tu čest a štěstí strávit

několik měsíců, prožít a zachytit spousty neskutečných okamžiků lidských, přírodních, kulturních,
duchovních a opravdových krás této části země...

„Jiný svět” je také svět podvodní, proto věnuji pár fotografií i podvodnímu světu Rudého moře,
Filipín a Indonésii...

Výstava začíná ve čtvrtek 8. ledna 2015 a potrvá do 27. března.
Je otevřena pondělí, středa od 8 hodin do 17 hodin, úterý, čtvrtek od 8 hodin do 13 hodin, pátek od 8 hodin do 11 hodin.


