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Zemědělská 592 • tel. 571 651 233, 571 620 222 • www.tka.cz

Pátek 1. července – 19:00 – Masarykovo náměstí

BESKYDSKÝ ORCHESTR
Koncert špičkového dechového orchestru rožnovské ZUŠ 
pod vedením Zdeňka Valy. Bez vstupného. Koncerty v rámci 
projektu Letní náměstí 2016 proběhnou za každého počasí, 
v případě kalamity v sále Společenského domu.

Neděle 3. července – 18:00 – hudební altán

RADHOŠŤ
Koncert Valašského souboru písní a tanců Radhošť z Rožnova 
pod Radhoštěm. Bez vstupného. Koncerty v rámci projektu 
Hudební altán 2016 proběhnou v případě nepříznivého počasí 
v sále Společenského domu.

Čtvrtek 7. července – 20:00 – Společenský dům

ASTRONAUTALIS (USA),
YAWL (USA/D) – hip hop / pop / R&B
Astronautalis je hiphop pro dospělé. Slavný nezávislý rapper 
se u nás objeví už potřetí, tentokrát na cestě mezi festivaly 
RfP a Pohoda. Před ním zazpívá Ancient Mith, další americký 
rapper, vystupujícím v současnosti pod názvem YAWL. Vstupné 
v předprodeji: 170 Kč, na místě: 200 Kč. Předprodej probíhá 
od 10. 5. do 4. 7. v T klubu a v TIC.

Neděle 10. července – 17:00 – Masarykovo náměstí

ZBYNĚK TERNER COMPANY
Koncert, v němž zazní největší hity z éry jazzu a swingu. 
Složení kapely: Zbyněk Terner – zpěv, Jiří Zabystrzan – piano, 
Zdeněk Holka – kontrabas, Daniel Olejník – bicí, Zbigniew 
Kaleta – saxofon. Bez vstupného. Koncerty v rámci projektu 
Letní náměstí 2016 proběhnou za každého počasí, v případě 
kalamity v sále Společenského domu.

Pátek 15. července – 19:00 – Masarykovo náměstí

VLADIMÍR MERTA + JAN HRUBÝ
+ ONDŘEJ FENCL A HROMOSVOD
Spojení třech zvučných jmen v originální trio a našlapaná 
pražská folk-rocková kapela. Bez vstupného. Koncerty v rámci 
projektu Letní náměstí 2016 proběhnou za každého počasí, 
v případě kalamity v sále Společenského domu.

Neděle 17. července – 18:00 – hudební altán

PAVLÍNA JÍŠOVÁ A ADÉLA JONÁŠOVÁ
Koncert písničkářské dvojice matky a dcery s albem „Pavlína 
Jíšová a přátelé – To já, písnička“. Bez vstupného. Koncerty 
v rámci projektu Hudební altán 2016 proběhnou v případě 
nepříznivého počasí v sále Společenského domu.

Neděle 24. července – 18:00 – hudební altán

PONK 
Koncert postfolklorního tria, držitelů žánrového Anděla v kategorii 
world music. Složení kapely: Michal Krystýnek – zpěv, housle, Eduard 
Tomaštík – cimbál, Jakub Nožička – kontrabas. Bez vstupného. 
Koncerty v rámci projektu Hudební altán 2016 proběhnou v případě 
nepříznivého počasí v sále Společenského domu.

Neděle 31. července – 18:00 – hudební altán

ZAŠOVJANKA
Koncert jedné z nejstarších dechovek na Moravě. Bez 
vstupného. Koncerty v rámci projektu Hudební altán 2016 
proběhnou v případě nepříznivého počasí v sále Společenského 
domu.

Pátek 5. srpna – 19:00 – Masarykovo náměstí

OD ŠANSONU K LIDOVCE
Společný koncert Marty Santovjákové Gerlíkové a Františka 
Segrada, tvůrců filmu Děda. Bez vstupného. Koncerty v rámci 
projektu Letní náměstí 2016 proběhnou za každého počasí, 
v případě kalamity v sále Společenského domu.

Sobota 13. srpna – 18:00 – amfiteátr Na Stráni ve Valašském 
muzeu v přírodě

27. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
Multižánrový festival. Více info: www.tka.cz a na samostatných 
plakátech. Doprodej vstupenek ve výši 350 Kč bude probíhat 
v sobotu 13. srpna od 16:30 v prodejním stánku u vstupu 
do Valašské dědiny vedle budovy Sušáku. Festival se koná 
za každého počasí.

Pátek 19. srpna – 19:00 – Masarykovo náměstí

ALLSKAPONES
Koncert energické karvinské stylově osobité kapely inspirované 
ska. Složení kapely: Tomáš Kijonka – klávesy, zpěv, Marek 

„koblyh“ Kaleta – trombon, Martin Szymik – trubka, Tomáš 
'Dzidoš' Dzida – bicí, Marian Pawlas – kytara, zpěv, Luděk 
Mrižo – basa. Bez vstupného. Koncerty v rámci projektu Letní 
náměstí 2016 proběhnou za každého počasí, v případě kalamity 
v sále Společenského domu.

Neděle 21. srpna – 18:00 – hudební altán

ALASDAIR BOUCH
Koncert špičkového britského zpěváka a kytaristy. Bez 
vstupného. Koncerty v rámci projektu Hudební altán 2016 
proběhnou v případě nepříznivého počasí v sále Společenského 
domu.

Pátek 26. srpna – 19:00 – Masarykovo náměstí

DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND
Koncert skvělé plzeňské party – písničky Ivana Mládka v novém 
kabátě. Bez vstupného. Koncerty v rámci projektu Letní náměstí 
2016 proběhnou za každého počasí, v případě kalamity v sále 
Společenského domu.

Neděle 28. srpna – 18:00 – hudební altán

GOJI
Koncert kapely plující na vlnách akustického folku a pouliční 
živosti s frontmankou Bárou Petříčkovou. Kapela: Bára 
Petříčková – kytara, zpěv, flétna, Honza Chmelík – kytara, zpěv, 
jódlování, Filip Roček – cajon, Kateřina Bílková – housle, zpěv, 
Lukáš Pelc – kontrabas, Vít Ryška – saxofon. Bez vstupného. 
Koncerty v rámci projektu Hudební altán 2016 proběhnou 
v případě nepříznivého počasí v sále Společenského domu.

Čtvrtek 14. července – 17:30 – kino Panorama
LISTOVÁNÍ S ROBERTEM FULGHUMEM
Čtení z knihy Drž mě pevně, miluj mě zlehka s osobní účastí 
amerického spisovatele Roberta Fulghuma. Po divadelním 
představení LiStOVáNí promluví Robert Fulghum s diváky 
o své nové knize Poprask v sýrové uličce a rád se podepíše 
do knih, které budou na místě ke koupi. Účinkují: Věra Hollá, 
Alan Novotný, Lukáš Hejlík a Robert Fulghum osobně. Vstupné 
s místenkou: 50 Kč. Předprodej v Městské knihovně Rožnov 
pod Radhoštěm.

LETNÍ PROCHÁZKY PAMĚTÍ MĚSTA
Vzpomínání na historii města s tvůrčí skupinou seniorů scházející 
se pod hlavičkou projektu knihovny „Město v mé paměti“. 
V prázdninové čtvrtky si zájemci o procházku mohou společně 
s  lektory – pamětníky projít jednu z vycházkových tras. 

Čtvrtek 7. července – 16:00 – sraz před knihovnou

MĚSTSKÝ PARK HÁJNICE
Průvodce Jindřiška Deáková.

Čtvrtek 21. července – 16:00 – sraz před knihovnou

PROCHÁZKA PO ROŽNOVSKÉM NÁMĚSTÍ
Průvodkyně Mirka Baštánová.

Čtvrtek 28. července – 16:00 – sraz před knihovnou

ROŽNOVSKÉ SÍDLIŠTĚ ZÁHUMENÍ
Průvodce Richard Sobotka.

Čtvrtek 4. srpna – 16:00 – sraz před knihovnou

TYLOVICE 
Průvodce Jan Surý.

Čtvrtek 11. srpna – 16:00 – sraz před knihovnou

ULICE NA DRAHÁCH – KRAMOLIŠOV
Průvodkyně Helena Polášková a Doubravka Vejmelková.

Čtvrtek 18. srpna – 16:00 – sraz u autobusové zastávky zemědělská 
škola, odjezd v 16.10 na Dolní Paseky – točna

ROŽNOVSKÉ DOLNÍ PASEKY
Průvodci František Drápala a Michal Chumchal.

Čtvrtek 25. srpna – 16:00 – sraz před knihovnou

VYCHÁZKA NASLEPO
Toulky historií města s příběhy Michala Chumchala.

Bezručova 519, tel. 571 654 747, 777 750 455 •www.knir.cz

Na akce T klubu – kulturní agentury si můžete předem rezervovat vstupenky, a to ihned jakmile se informace objeví na www.tka.cz nebo na www.facebook.com/www.tka.cz. 
Tuto možnost signalizuje u konkrétního pořadu na našem webu zelená ikona. Další možnosti rezervace: telefonicky na čísle 571 651 233 (T klub) | 571 652 444 (TIC)

nebo na e-mailu: ekonomicke@tka.cz (T klub) | ic@roznov.cz (TIC). Rezervace se ruší 5 dnů po zahájení předprodeje nebo od objednávky.
PRÁZDNINOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA v T klubu: Po – Pá: 8:00 – 11:30, 13:00 – 15:00 a v TIC, 571 652 444, 571 661 188, ic@roznov.cz

GALERIE NA RADNICI • ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI 2015 OČAMI FOTOKLUBU R9 – výstava otevřena do 30. září 2016 • otevřeno: po, st 8:00 – 17:00, út, čt, pá 8:00 – 14:00
GALERIE NA LETNÉ • ROŽNOV OBJEKTIVEM – výstava otevřena do 31. srpna 2016 • otevřeno: po, st 8:00 – 17:00, út, čt, pá 8:00 – 14:00
GALERIE CREARS • ALENA KUPČÍKOVÁ – koncept, socha, malba – výstava otevřena do 27. srpna 2016 • otevřeno: st – pá 10:00 – 12:00 a 14:30 – 17:00, so 9:30 – 12:00
Výstavy pořádány s mediální podporou T klubu – kulturní agentury. Více informací na: www.galeriecrears.cz
GALERIE V KNIHOVNĚ • VŠUDE DOBŘE, TAK CO DOMA? • výstava Zuzany Vymětalové, která na svých cestách fotí všechno, co před ní neuteče – dernisáž výstavy proběhne 
v pátek 2. září s promítáním filmu "Hledá se Nemok" – výstava otevřena od 7. července do 31. srpna – chodby • otevřeno: dle otevírací doby knihovny

VÝSTAVY
v rožnovských
galeriích

MERUŇKY A BROSKVE
• v letních voňavých a lahodných pokrmech
    servírujeme od 13. července  

BORŮVKOVÉ HODY
• pokrmy z čerstvých borůvek
    servírujeme od 27. července  

denně od 17 hodin grilujeme na letní zahrádce

21. 7. ZDENĚK IZER – AUTOKOLEKTIV 
Vystoupení se uskuteční v Janíkově stodole. 
22. 7. TŘI SESTRY + VYPSANÁ FIXA HOST: DUKLA VOZOVNA 
Za každého počasí na venkovním rožnovském koupališti. 

27. 7. DIVADLO FRANTIŠKA RINGO ČECHA – DÍVČÍ VÁLKA 
Vystoupení se uskuteční v amfiteátru Dřevěného městečka. V případě 
nepříznivého počasí v Janíkově stodole. 
29. 7. MICHAL NESVADBA 
Vystoupení se uskuteční v amfiteátru Dřevěného městečka. V případě 
nepříznivého počasí v Janíkově stodole.

17. 8. DUO JAMAHA (SK) 
Koncert se uskuteční v amfiteátru Dřevěného městečka. V případě ne-
příznivého počasí v Janíkově stodole.
25. 8. HONZA NEDVĚD – NÁVRAT 
Vystoupení se uskuteční v amfiteátru Dřevěného městečka za každého 
počasí. www.valasskedivadelnileto.cz 

VALAŠSKÉ DIVADELNÍ LÉTO 2016

STEAKY V RŮZNÝCH PODOBÁCH 
• připravené na grilu
    servírujeme od 10. srpna

POKRMY
Z ČERSTVÝCH OSTRUŽIN
• pro Vás připravíme od 24. srpna

denně od 17 hodin grilujeme na letní zahrádce

PŘIPRAVUJEME V ZÁŘÍ 2016:
Sobota 10. září – ROŽNOV – MĚSTO KOLOBĚŽEK – pokus 
o zápis do knihy rekordů, koloběžkové závody pro veřejnost, 
vystoupení Štěpána Urbana.
Středa 14. září – 10. ROČNÍK SOUTĚŽE KVETOUCÍ MĚSTO 
– slavnostní vyhodnocení a předání cen – obřadní síň MěÚ
Čtvrtek 15. září – Klub cestovatelů – OD ALJAŠKY PO OHŇOVOU 
ZEMI – 2. ČÁST – T klub
Sobota 17. září – BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA 
Středa 21. září – JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ – T klub
Čtvrtek 22. září – ALTISSIMO SAXQUARTET – Společenský dům
Sobota 24. září – TEATRI – Nultý ročník divadelního festivalu 
– Společenský dům/hudební altán


