
AKCE V ROŽNOVĚ POD RADHOŠTĚM

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

říjen 2015

Úterý 6. října – 18 hodin – Společenský dům

VILÉM VEVERKA – hoboj, IVO KAHÁNEK – klavír
Koncert z cyklu Večery s klasikou. O hudební úvod se jako „předskokani“ postarají studenti 
rožnovské ZUŠky, které představujeme ve spolupráci se ZUŠ Rožnov. S grantovou podporou 
města Rožnova. Vstupné v předprodeji s místenkou: 80 Kč, na místě s místenkou: 130 Kč. 
Předprodej vstupenek probíhá od 8. září v T klubu a v TIC. 

Středa 7. října – 19 hodin – Společenský dům

ADRIANO TRINDADE A LOS QUEMADOS 
(Brazílie/Česká republika) Brazilský večer plný samby s fantastickým zpěvákem a živou 
jazzovou kapelou! Adriano Trindade (Brazílie) – zpěv, akustická kytara, skladatel. Koncert 
uvádíme v rámci festivalu Jazzmenu 2015, v rámci druhého ročníku festivalu dobré hudby 
ve spolupráci se Zbyňkem Ternerem. Vstupné v předprodeji: 140 Kč, na místě: 170 Kč. 
Předprodej vstupenek probíhá od 8. září v T klubu a v TIC.

Čtvrtek 8. října – 20 hodin – T klub

KAREL VESELÝ: HUDBA JAKO ZBRAŇ
Publicista Karel Veselý vás v klipovém večeru provede dějinami afroamerických žánrů hip 
hop, funk či dubstep, které popsal v úspěšné knize Hudba ohně. Ve výpravě po historii 
a současnosti „sonických zbraní“ se zastaví třeba u jmen, jako jsou G. Clinton, Public Enemy, 
Kode9, či u fenoménu pirátských rozhlasových vysílaček nebo mash-upu. Vstupné v předprodeji: 
60 Kč, na místě: 80 Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 15. září v T klubu a v TIC.

Čtvrtek 15. října – 19 hodin – T klub

Klub cestovatelů • ÍRÁN – POHLED DO ZÁKULISÍ
Je Írán ďábelskou zemí? Jak se islám promítá do každodenního života? Neobvyklý pohled do 
zákulisí šíitských rituálů nabízí autor dvou knih o současném Íránu. Vše očima cestovatele, 
autora a dobrodruha Jiřího Sladkého z Hodonína, který tuto zemi navštívil již 14x. Vstupné 
dobrovolné.

Neděle 18. října – 18.00 hodin – Společenský dům

SLET BUBENÍKŮ 2015 • KTOŽ SÚ BOŽÍ BUBENÍCI
Slet bubeníků 2015 se geograficky rozkročí od Blízkého východu po Evropu a jeho inspirací budou 
husitské chorály. Sestava: Pavel Fajt, Pavel Koudelka, Kamila Kama, Alex Bershadsky Miroslav 
Šonkam, Tomáš Reindl, Affetto. www.sletbubeniku.cz. Akce je spolufinancována z prostředků 
Zlínského kraje. Vstupné v předprodeji: 150 Kč, na místě: 180 Kč. Předprodej vstupenek probíhá 
od 22. září v T klubu a v TIC.

Středa 21. října – 20.30 hodin – prostor u hudebního altánu

PLEASE THE TREES – Štace na valníku
Největší nebezpečí se skrývá v nás samotných, konformitě, která přichází s dospělostí. Proto 
jsme se k novému albu rozhodli vyrazit na koncertní turné s valníkem po venku… (Please The 
Trees). Vstupné dobrovolné.

Pátek 23. a sobota 24. října – Masarykovo náměstí

VŠESVATSKÝ JARMARK
Tentokrát poprvé s prodlouženým sobotním programem až do 16.00 hodin. Množství prodejců 
po oba dny nabídne tradiční jarmareční zboží. Ve dvoudenním doprovodném programu se na 
podiu v centru náměstí představí například děti z rožnovské základní školy Videčská, cimbálové 
muziky Poštár a Slanina, dechová hudba Hraničáci z Hranic na Moravě, rožnovská hudební 
skupina Mosskin, hudební skupiny Faunus z Valašského Meziříčí a Zadáci z Brna. Pro děti bude 
v průběhu jarmarku připraven stánek s tvořivými dílničkami. Jarmark pořádá T klub - kulturní 
agentura ve spolupráci s městem Rožnov p. R.

Úterý 27. října – 19 hodin – Společenský dům

Divadlo Kalich • ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Komedie Ani spolu, ani bez sebe je na špici žebříčku nejúspěšnějších francouzských her. Hrají: 
Jana Paulová a David Suchařípa. Vstupné s místenkou, první polovina sálu: 290 Kč, druhá 
polovina sálu: 270 Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 29. září v T klubu a v TIC.

Pátek 30. října – 20 hodin – T klub

GET YOUR GUN (Dánsko), JELLY BELLY (Slovensko)
Koncert – dánský alternativní stoner metal a košický shoegaze / noise.
Vstupné v předprodeji: 100 Kč, na místě: 130 Kč. Předprodej vstupenek probíhá od 
6. října v T klubu a v TIC.

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 a pá: 8.00 – 18.00, út, st, 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 26. října – 17.30 hodin – koncertní sál ZUŠ 

1. KONCERT ŽÁKŮ 
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-dramatického oboru ZUŠ Rožnov p. R. 

Pondělí až pátek – od 12 do 18 hodin – chodby ZUŠ 

23. VÝSTAVA NA CHODBÁCH 
Výstava prací žáků ZUŠ Rožnov p. R. a ZUŠ IWK Považská Bystrica.

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. 5. – 11. října 2015

TÝDEN KNIHOVEN
ZAŽIJTE KNIHOVNU JINAK, S BROUČKY!
n ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE všichni zapomnětliví čtenáři mohou vrátit zapůjčené knížky 
a časopisy bez sankčních poplatků
n KNIHA PATŘÍ DO TAŠKY knihy půjčené v knihovně už nemusíte nosit pod ramenem, 
kupte si na ni tašku s motivem knihovny!
n KNIŽNÍ HLÍDKA knihovníci vyrazí do ulic 
Úterý 6. října – 10 – 11.30 a 15 – 16 hodin – Masarykovo náměstí, okolní kavárny i jiná 
místa •Knihovníci vyrazí do ulic a všechny, u kterých objeví knížku nebo e-čtečku, obdarují 
poukazem na roční registraci do knihovny. Jejich výběr ke čtení se rázem rozšíří o více jak 
60 tisíc titulů.
n MARATON ČTENÍ beseda se spisovatelem JIŘÍM HÁJÍČKEM
Středa 7. října – 17.30 hodin – podkroví • Autorské čtení a beseda se spisovatelem Jiřím 
Hájíčkem, držitelem literární ceny Magnesia Litera za knihu Rybí krev. V rámci akce Maraton 
čtení 2015. Podpořili SKIP a Čtení pomáhá.
n VYHLÁŠENÍ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE pro děti O POKLAD STRÝCA JURÁŠA
Téma pro letošní rok: Jak je to s králem • Uzávěrka 30. 11. 2015. Více informací v knihovně 
a na www.knir.cz

Úterý 27. října – 17.30 hodin – podkroví

NECHTE KNIHY PROMLUVIT
Všechno, co v životě opravdu potřebuji znát, jsem se naučil ze Star Treku. Setkání s Václavem 
Kristlem. Více na www.knir.cz

GALERIE CHODBY A PODKROVÍ KNIHOVNY
Do 30. října – chodby a podkroví • VESKRZE POZITIVNÍ – HRAVÁ VÝSTAVA
Výstava maleb, kreseb a fotografií soch Martiny Kosňovské. V rámci projektu Týdny pro duševní 
zdraví připravila Iskérka o.p.s. Pod záštitou místostarosty Rožnova p. R. Ing. Janem Kučerou.

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

Středa 7. října – 14 hodin – ZŠ 5. květen 

STREETOVÁNÍ S ERSI 
Výuka choreografií.

Neděle 11. října – 8.15 hodin – Prostřední Bečva

NEDĚLNÍ VÝLET
Výlet z Pusteven do Rožnova pro rodiče s dětmi.

Úterý 13. října – 19 – 20 hodin – taneční sál SVČ 

ZAHÁJENÍ STREET DANCE KURZŮ NEJEN PRO MLADÉ
GALERIE NA RADNICI

T klub - kulturní agentura ve spolupráci s městem Rožnov p. R.,
fotografem Radomírem Jirsákem a Pavlem Bače si vás dovolují pozvat na výstavu 

RADOMÍR JIRSÁK – KARPATSKÁ SETKÁNÍ • PAVEL BAČE – ZPĚV KŘÍDEL
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 8. října od 17.00 hodin v Galerii Na Radnici v budově MěÚ na Masarykově náměstí. 

Výstava potrvá do 4. ledna 2016.
Je otevřena pondělí, středa od 8 hodin do 17 hodin, úterý, čtvrtek od 8 hodin do 13.30 hodin, pátek od 8 hodin do 13.30 hodin.

od 7. října • ŠŤAVNATÝ STEAK 
od 14. října
• DÝŇOVÉ MENU
od 30 října – 1. listopadu
• TRADIČNÍ ROŽNOVSKÉ HODY
V pátek 30. října hraje cimbálová muzika Polajka


