
AKCE V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

T KLUB - KULTURNÍ AGENTURA
Zemědělská 592 • tel. 571 651 233, 571 620 222 • www.tka.cz

březen 2015

Středa 4. března – 19.00 hodin – T klub

VALAŠSKÁ BLUESOVÁ SPOLEČNOST
Tradiční akustický koncert známé rožnovské kapely. Veškerý výtěžek z koncertu věnuje 
kapela na dobročinné účely. Vstupné v předprodeji i na místě: 150 Kč. Předprodej 
vstupenek probíhá od 11. února v T klubu a v IC.

Středa 11. března – 18.00 hodin – Beskydské divadlo Nový Jičín

JANÁČKOVA FILHARMONIE – OSTRAVA
Zájezdní koncert. Odjezd autobusu z autobusového nádraží je v 17.00 hodin z nástupiště 
č. 1. VYPRODÁNO.

Čtvrtek 12. března – 19.00 hodin – T klub

Klub cestovatelů • KYRGYZSTÁN
V zemi nomádů a Nebeských hor. Spolu s cestovatelem Michalem Štěpánkem proputujeme část 
Kyrgyzského a Kungejského Alatau, navštívíme dvě největší jezera v zemi a cestu zakončíme 
v hlavním městě, kde nasajeme atmosféru, vůně a chutě v rušném bazaru… Vstupné dobrovolné.

Pátek 20. – sobota 21. března – Masarykovo náměstí

JOSEFSKÝ JARMARK
Množství prodejců po oba dny nabídne tradiční jarmareční zboží jako kytice, květinové vazby, 
keramiku, svíčky, sýry, perníčky, masné výrobky, množství občerstvení a mnoho dalšího 
zboží, které neodmyslitelně k městskému jarmarku patří. V pátek v rámci doprovodného 
programu vystoupí  děti ze Základní školy Záhumení, cimbálová muzika Radegast z Frenštátu 
p. R., kapela Veselá Bída ze Vsetína a kapela LucieLive z Rožnova p. R. V sobotu pak 
vystoupí cimbálová muzika folklorního souboru Troják z Valašské Bystřice a dechová hudba 
Galička z Veřovic. Po oba dny slovem doprovází moderátorka Zuzana Vašková. Jarmark 
pořádá T klub - kulturní agentura ve spolupráci s městem Rožnov p. R.

Středa 25. března – 19.00 hodin – Společenský dům

FRANKIE & JOHNNY
Divadelní představení. Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky... I když už máte 
za sebou kousek života a několik zklamání, pořád je naděje! Hrají: Tereza Kostková a Aleš 
Háma, režie: Petr Kracik, autor: Terrence McNally. Vstupné s místenkou, první polovina 
sálu: 260 Kč, druhá polovina sálu: 240 Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 25. února 
v T klubu a v IC. Vstupenky je možné si předem rezervovat telefonicky na čísle 571 651 
233 nebo na e-mailu: ekonomicke@tka.cz.

Neděle 29. března – 18.00 hodin – Společenský dům

VLADIMÍR MIŠÍK & ETC … 40 LET A HOSTÉ
Turné „ETC 40“ (1974 – 2014). Turné „ETC 40“ (1974 – 2014) má být oslavou a poohlédnutím 
se za uplynulými čtyřmi desetiletími kapely. Na koncertě kromě Vladimíra Mišíka a současné 
sestavy ETC vystoupí i Stanislav „Klásek“ Kubeš (kytara, zpěv), Vladimír „Guma“ Kulhánek 
(basa), Jaroslav „Olin“ Nejezchleba (violoncello, zpěv) a zpěvák Pavel Bohatý. Vstupné 
s místenkou k sezení: 290 Kč, na stání: 230 Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 25. 
února v T klubu a v IC. Vstupenky je možné si předem rezervovat telefonicky na čísle 571 
651 233 nebo na e-mailu: ekonomicke@tka.cz.

Středa 1. dubna – 19.00 hodin – Beskydské divadlo Nový Jičín

ANDREA KALIVODOVÁ – mezzosoprán
LADISLAVA VONDRÁČKOVÁ – klavír
Zájezdní koncert. Odjezd autobusu z autobusového nádraží je v 18.00 hodin z nástupiště č. 1.

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 23.března – 17.30 hodin – koncertní sál ZUŠ 

6. KONCERT ŽÁKŮ
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ.

Pondělí – pátek 12.00 – 18.00 hodin – ZUŠ Rožnov p. R.

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

GALERIE NA RADNICI
T klub – kulturní agentura ve spolupráci s městem Rožnov p. R. a fotografem Tomášem Hlucháněm si Vás dovolují pozvat na výstavu 

JINÝ SVĚT
PRODEJNÍ VÝSTAVA. Výstava 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.

Připravujeme:
Čtvrtek 23. dubna – JIŘÍ ČERNÝ – T klub
Pátek 24. dubna – Studio Dva – SEX PRO POKROČILÉ – hrají: Karel Roden a Jana Krausová 
– Společenský dům
Úterý 28. dubna – GWYN ASHTON TRIO (GB) – Společenský dům

Od 4. března do 30. dubna – chodby • ANTONÍN DVOŘÁK V KOMIKSU
Výstava ukázek z citlivě pojatého životopisného komiksu o nejslavnějším Čechovi, 

hudebním skladateli Antonínu Dvořákovi. Autorka textu a ilustrací je Renáta Fučíková. 
Organizátor: Svět knihy, s.r.o. v rámci kampaně Rosteme s knihou

Od 4. března do 30. dubna – podkroví • JELENĚNÍ
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Rožnov p. R. 

Vernisáž proběhne v pátek 20. 3. v 17.00 hodin.

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

Středa 25. března – 14.00 hodin – malá tělocvična ZŠ 5. května  

ŠKOLNÍ GYMNASTICKÁ PŘEHLÍDKA
Pondělí 2. – úterý 3. března, čtvrtek 5. března – 7.00 – 16.00 hodin – SVČ

NÁBORY NA TÁBORY 2015

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. Čtvrtek 12. března – 17.30 hodin – podkroví

EVA TVRDÁ
Beseda se spisovatelkou, vypravěčkou příběhů žen a novodobé historie opavského Slezska. 

Středa 18. března – 14.00 hodin – sraz před knihovnou

ČTENÁŘSKÝ ŠTRÚDL
Knihovnická událost - pochod městem s nejoblíbenější knihou k „věčnému Čtenáři“, památníku 
Čeňka Kramoliše od Ak. sochaře Igora Kitzbergera. Jestli vám nejsou knihy a čtenářská 
kultura lhostejné, přidejte se k nám. Čerstvé štrúdly budou.

Čtvrtek 19. března – 17.30 hodin – podkroví

NECHTE KNIHY PROMLUVIT 
Ladislav Klíma, oblíbený autor Olgy Švecové. Knihovna připravila na rok 2015 nový literární cyklus. 
V průběhu roku nám své oblíbené knihy a spisovatele představí milovníci knih z Rožnova a okolí.

Sobota 21. března – 0.00 – 24.00 hodin

(BÁ)SNĚNÍ V ULICÍCH
Píšete básně? Podělte se o ně s ostatními! Ukryjte je v ulicích Rožnova, vyfoťte a nasdílejte 
na facebooku: www.facebook.com/guerillapoetring. Knihovna se přidá s básněmi ze 
svého fondu. Pokud na některou narazíte – přečtěte si ji, odneste domů nebo vystavte 
jinde. Jen tak pro radost.

• 6. března
• tradiční Fouskový ples
    živá hudba PEXESO a Standa Hložek

• od 11. března
• Speciality z ryb
• 20. března
• Josefovskou zábavu s Polajkou

Úterý 7. až čtvrtek 9. dubna – JEDEN SVĚT 2015 – kino Panorama
Úterý 7. 4.
16.00 hodin
• Škola disentu (103 minut)
18.00 hodin
• Bojovníci ze severu (54 minut) 
19.15 hodin
• Oficiální zahájení
• Podoba ticha (98 minut) 
21.15 hodin
• Tichá inkvizice (83 minut)

Středa 8. 4.
16.00 hodin
• Demokraté (108 minut)
18.00 hodin • Plán (90 minut)
19.45 hodin • Dron (78 minut) 
21.10 hodin
• Píseň bez domova (91 minut)

Čtvrtek 9. 4.
16.00 hodin • Válka lží (89 minut)
17.45 hodin
• Felvidék – Horní země (75 minut) 
19.15 hodin
• ThuleTuvalu (96 minut)
21.00 hodin • Bugarach (67 minut)

Vstupné na jednotlivé projekce je 50 Kč, permanentku 
na celý festival bude možné zakoupit za 250 Kč.


