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Obchodní jméno: T KLUB – KULTURNÍ AGENTURA, příspěvková organizace 

 

Sídlo: Zemědělská 592, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

 

Právní forma: příspěvková organizace města s právní subjektivitou 

 

Datum vzniku: 11. 6. 1992 

 

Místo zápisu: Krajský soud v Ostravě, 

 Obchodní rejstřík, oddíl Pr, číslo vložky 17 

 

Předmět činnosti: pořádání kult. akcí, činnost zprostředkovací, vydavatelská, 

 činnost propagační,hostinská činnost, zajišťování ozvučení 

 

IČO:  44740743 

 

DIČ: --- 

 

Číslo účtu: České spořitelna, 

 Rožnov pod Radhoštěm: 1763812319/0800. 

 

 

T KLUB - KULTURNÍ AGENTURA ( TKA ) je příspěvkovou organizací města a  

organizuje většinu kulturních akcí v Rožnově (KPH, výstavy, divadla, besedy, koncerty, 

pořady pro školy,..). TKA dramaturgicky zajišťuje výstavní Galerii Na Radnici v budově 

Městského úřadu na Masarykově náměstí a výstavní Galerii Na Letné v budově Městského 

úřadu vedle polikliniky. 

  

Je také vydavatelem čtrnáctideníku mikroregionu Rožnovsko SPEKTRUM 

ROŽNOVSKA. 

 

Ve Společenském domě  v  Rožnově p/R. má naše agentura v pronájmu velký sál. 

Naší snahou je využívat tento sál k organizování kulturních akcí, plesů, tanečních a jiných 

kulturně – společenských akcí. Sál dále také pronajímáme soukromým osobám, firmám a 

organizacím k pořádání konferencí, seminářů, plesů i k pořádání kulturních akcí, tak, 



abychom co nejvíce snížili ztrátovost. Podle požadavků pořadatelů jsme schopni zajistit akci 

na sále s kompletním ozvučením či celou akci tzv. „na klíč“. 

 

Zastupitelstvem města, změnou ve statutu, bylo rozhodnuto, že naše TKA je od 1. Ledna 2008 

také provozovatelem kina. Současně máme ve správě i budovu kina, která je v majetku 

města. 

 

Hospodářský výsledek TKA v roce 2008: +22.323,50 Kč  

 

T klub – kulturní agenturu podpořily v roce 2008 finančně tyto firmy: Deza, CS Cabot, 

Solartec, B mobil, Remak, Pivovar Radegast, Alpine, Dobiáš, GrafiaNova, AGH, JETI model, 

myonic, DHL, Montezi,  Elinex,  ON Semiconductor.  A jako mediální partner: rádio Čas, 

rádio Apollo, týdeník Jalovec, Valašský deník, TV Beskyd, Metropolis, beskydy24.cz  a 

Spektrum Rožnovska. 

Dále TKA obdržela granty od  Zlínského kraje. 

 

Zaměstnanci TKA na hlavní pracovní poměr v roce 2008: 

 

1. L.V. ředitelka - 571 651 233, +420603 256 266 

2. P. K. účetní - 571 651 233 

3. M. P. ekonomka - 571 620 221 

4. D. C. dramaturg - 571 651 794 ( také fax ) 

5. R. R. dramaturg - 571 620 222   

6. R. K. grafik - 571 620 223 

7. L. M. šéfredaktor - 571 651 796,  

8. Š. T. redaktorka – 571 651 796   

9. L. G. grafik – 571 620 223 

10. P. Š. správce počítačové sítě – 571 651 794 

11. P. F. technik – 571 651 794  

12. P. J. provozní manažer/dramaturg kina Panorama – 571 654 727  

Počet zaměstnanců na dohody o pracovní činnosti v roce 2008:  14  

 

E-mail: tka@tka.cz, spektrum@tka.cz, kino.roznov@tka.cz, lenka.vicarova@tka.cz  

mailto:tka@tka.cz
mailto:spektrum@tka.cz
mailto:kino.roznov@tka.cz
mailto:lenka.vicarova@tka.cz


Zpráva  o činnosti T klubu – kulturní agentury za rok 2008 

 

T klub – kulturní agentura (dále jen TKA) je kulturním a společenským zařízením města 

Rožnova pod Radhoštěm. Umožňuje uspokojování společenských, kulturních a estetických 

potřeb obyvatel města i jeho návštěvníků, dále zvyšuje jejich informovanost v různých 

oblastech života rožnovského regionu. Ve své činnosti se zaměřuje na všechny věkové, 

profesní i sociální vrstvy občanů.  

V průběhu roku 2008 připravil TKA 131 akcí, které navštívilo 16046 diváků. Kromě toho 

navštívilo ještě 20940 diváků filmová představení v kině Panorama. Snahou všech pracovníků 

bylo zabezpečovat rovnoměrně kulturní nabídku všem věkovým i zájmovým vrstvám 

obyvatel Rožnova pod Radhoštěm, ale také sezonním návštěvníkům.  

K pořádání jednotlivých akcí bylo využíváno několik prostorů, dle typu programu. Byl to 

jednak Společenský dům, jehož sál má TKA ve své správě (divadla, koncerty, přehlídky), dále 

pak kino Panorama (zejména programy pro školy), koncertní sál ZUŠ, evangelický a 

katolický kostel (koncerty vážné hudby), a v neposlední řadě restaurace Harcovna (koncerty). 

Uvedený systém využívání více prostorů je organizačně velmi náročný. Nejen na přípravu – 

osvětlení, ozvučení, zabezpečení dostatečných míst k sezení aj. a po skončení akce pak 

uvedení prostorů do původního stavu. V současných podmínkách je to však jediný možný 

způsob, jak připravit jednotlivé akce nejen technicky, ale také ke spokojenosti návštěvníků, a 

nás jako pořadatelů. Celkem se v roce 2008 uskutečnilo v sále Společenského domu 148 akcí. 

Bylo to 91 placených akcí včetně 17 lekcí Předtaneční a společenské výchovy žáků ZŠ, 12 

lekcí Taneční a společenské výchovy žáků SŠ a 8 lekcí Tanečních kurzů pro dospělé. Dále se 

v sále uskutečnilo 18 akcí TKA a 39 akcí jiných organizací (bezúplatně) vč. 26 dnů výstavy J. 

Štreita. I přesto však není možné připravovat některé technicky a prostorově náročnější 

programy, o které by jak agentura, tak veřejnost, měly  jistě zájem. Například větší divadla, 

která mají náročnější technické a prostorové požadavky. Nabízí se sice Janíkova stodola ve 

Valašském muzeu, ta sice disponuje prostorem, technickým vybavením, zázemím pro 

účinkující, ale vysoký nájem a letité problémy s vytápěním jsou důvodem, že ji není prakticky 

možné využívat. Proto TKA musí programovou  nabídku   přizpůsobovat těm možnostem, 

které má. 

Činnost TKA se v průběhu roku 2008 dělila na část programovou, která v sobě zahrnuje 

pořady pro MŠ a I. stupeň ZŠ, kterých bylo připraveno 14 s návštěvností 3010 dětí. Dále 

pořady  pro II. stupeň ZŠ  a studenty SŠ. Těch se uskutečnilo 11 s účastí 1790 žáků a 

studentů. Pro rodiče s dětmi to byly 2 programy, účast  2786 osob. 



V  Kruhu přátel hudby bylo připraveno 8 abonentních koncertů, na kterých jsme měli možnost 

přivítat 727 milovníků vážné hudby. Všechny proběhlé koncerty byly hodnoceny posluchači 

velmi kladně. Nejnavštěvovanější koncerty byly tradičně varhanní koncert v provedení pana 

Aleše Bárty a Zdenka Šedivého a vánoční koncert Zuzany Lapčíkové s mužským pěveckým 

kvarteta Q VOX. Velký ohlas byl opět na koncert Janáčkovy filharmonie z Ostravy, který byl 

pro členy KPH připraven ve spolupráci s Beskydským divadlem v Novém Jičíně dále potom 

je každoročně oblíbený varhanní koncert. Mimo nabídku v rámci koncertů KPH jsme 

připravili pro milovníky vážné hudby jazzový koncert souboru Vertigo Quintet s vynikající 

Dorotou Bárovou.  

Rock, folk, alternativní hudba … Připraveno bylo 20 koncertů různých žánrů s návštěvností 

3151 posluchačů. Dále 1 Absinth party a diskotéky pro studenty rožnovských středních škol s 

celkovou návštěvností 1624 osob. Uskutečnil se také tradiční Retroples, který navštívilo 365 

hostů.  

Besed a přednášek se uskutečnilo 7 s návštěvností 194 posluchačů. Tradičně velký zájem  byl 

o všechny  programy připravené v rámci Klubu cestovatelů. Těch proběhlo 8 s účastí 577 

návštěvníků. Bylo odehráno 5 divadelních představení, z toho 2 amatérské a 3 

profesionálních, které vidělo 830 diváků. Každoroční akci Setkání heligonkářů navštívilo 224 

posluchačů. Literární soutěže  XV. ročníku rožnovského fejetonu 2008 a Klíčku se zúčastnilo 

48  soutěžících. Také dva žánrově odlišné festivaly se těšily přízni návštěvníků. Filmový 

festival dokumentárních filmů Jeden svět 2008 navštívilo 409 diváků. Na 19. valašském 

folkrockování jsme přivítali v areálu koupaliště 361 návštěvníků.  

Výstavní činnost v roce 2008 byla námětově různorodá. Po zrušení výstavního prostoru 

v Městské knihovně, vznikl výstavní prostor nový a to na chodbách Městského úřadu 

s názvem Galerie Na Radnici a Galerie Na Letné. Nejvíce navštívená byla výstava Síla paměti  

světového fotografa Jindřicha Štreita. Tato výstava byla uspořádaná ve spolupráci s Farní 

charitou Rožnov p. R. a pod záštitou místostarostky Markéty Blinkové. Tato výstava se stala 

jednou z nejvýznamnějších akcí roku. 

Nejde přesně vyčíslit a odhadnout kolik návštěvníků vidělo výstavy, ale nutno dodat, že 

všechny jsou originální. Uskutečnilo se celkem 9 výstav z toho jedna placená.  

 

Od 1. ledna 2008 je T klub – kulturní agentura provozovatelem kina Panorama. Je snaha 

sestavit programovou nabídku kina tak, aby byla co nejpestřejší a nejzajímavější škálou 

filmových žánrů a formátů a zaujala všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel města a 

okolí. Mimo pravidelná každodenní večerní promítání funguje při kině Panorama Filmový 

klub, jemuž je vyhrazen vždy jeden čtvrtek v měsíci a přináší jak svým členům, tak veřejnosti 



jedinečné snímky české i světové kinematografie. V roce 2008 také pokračovalo zapojení kina 

do několika celorepublikových projektů. Těmi byly Filmový klub nejen pro středoškoláky a 

především již 14. ročník putovní filmové přehlídky pořádané Asociací českých filmových 

klubů Projekt 100. V loňském roce se kino Panorama poprvé zapojilo také do Ozvěn 

Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Další částí programové nabídky pro 

náročnější filmové diváky je nepravidelný cyklus umělecky zajímavých snímků pod názvem 

Art Kino. Pro nejmenší děti pak kino vždy jednu neděli v měsíci promítá pásmo klasických 

českých animovaných pohádek z archivu Krátkého filmu Praha. Nabídku kina Panorama pak 

dotváří a doplňují také dopolední projekce pro základní a střední školy z Rožnova pod 

Radhoštěm a okolí. V roce 2008 proběhlo v kině Panorama včetně školních projekcí celkem 

701 představení, které navštívilo 20940 diváků. 

 

Čtrnáctideník Spektrum Rožnovska, kterého je T klub – kulturní agentura vydavatelem  vyšel 

v  roce 2008 celkem 25krát v nákladu 2600 ks na jedno vydání. Průměrná remitenda činila na 

jedno číslo 596 ks neprodaných výtisků. Noviny mají 12 stran. V uplynulém roce bylo jedno 

vydání 14stranné – příloha Návrhu rozpočtu města Rožnov na rok 2009 (SR 24). 

Spektrum Rožnovska bylo distribuováno prostřednictvím kamelotů, PNS, trafik, prodejen a 

supermarketů. V roce 2008 mělo Spektrum Rožnovska asi 165 stálých předplatitelů.  

Spektrum Rožnovska dává prostor k prezentaci všem obcím mikroregionu a obci Zašová. 

Spolupráce je ošetřena smluvně, smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou.  

Příjem z reklamy za uplynulý rok činil 178.820,- Kč. 

Šéfredaktorem je Lukáš Martinek, dění v obcích mikroregionu a Zašové mapuje jako 

redaktorka Šárka Trčková. Redakce se i nadále opírá o spolupráci s Richardem Sobotkou, o 

sportovní část novin se stará Jiří Piska. Sazba se provádí v T klubu – kulturní agentuře, kde 

sídlí i redakce, komunikace mezi šéfredaktorem a grafikem je tedy efektivní. Tiskne Grafia 

Nova. 

Mezi hlavní informační zdroje slouží pravidelné tiskové konference pořádané Městským 

úřadem v Rožnově, účast na významných kulturních a společenských akcích, rešerše z jiných 

médií, odposlechnuté tipy atd. 

Při Radě města pracuje Mediální komise, se kterou se vedení redakce v roce 2008 sešlo 

jednou. 



Příloha č. 2 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2008 

 

Programy pro MŠ, I. stupeň ZŠ počet představení počet návštěv 

Trampoty čertíka Belínka................................................ 1 ....................................... 181 

Jak princezna Máňa zachraňovala Martina z pekla......... 2 ....................................... 437 

Veselé velikonoce ........................................................... 2 ....................................... 389 

Autoškolka ...................................................................... 2 ....................................... 363 

O kohoutkovi a slepičce .................................................. 2 ....................................... 385 

Rožnovská valašska......................................................... 1 ....................................... 532 

Do školičky pro jedničky ................................................ 2 ....................................... 323 

O perníkové chaloupce.................................................... 2 ....................................... 400 

 

Celkem bylo odehráno 14 představení, kterého se zúčastnilo 3010 dětí. Každé představení 
také navštívilo bezplatně průměrně 14 dětí ze Základní školy praktické.  

 

 

Programy pro II. stupeň ZŠ a SŠ počet představení počet návštěv 

Jiří Černý – Divadla malých forem od 60. let až 

po dnešek......................................................................... 2 ....................................... 286 

Jeden svět 2008 – dokumentární filmy ........................... 6 ..................................... 1208 

Přednáška MUDr. Jana Cimického ................................. 1 ......................................... 86 

Jiří Černý – Poezie a rock ............................................... 2 ....................................... 210 

 

Celkem proběhlo 11 představení, kterých se zúčastnilo 1790 žáků. 

 

 

Pořady pro rodiče s dětmi počet představení počet návštěv 

Hurá prázdniny................................................................ 1 ....................................... 486 

Putování s broučky – lampiónový průvod....................... 1 ...............................cca 2300 
spolupořadatelé s Městskou knihovnou 
 
Celkem proběhly 2 akce pro rodiče s dětmi, kterých se zúčastnilo 2786 osob. 



Kruh přátel hudby počet návštěv 

Collegium musicum Brno ..................................................................................45 + 54 

Trio Arundo...........................................................................................................5 + 54 

Thuri Ensemble .....................................................................................................7 + 54 

Pražské kytarové kvarteto ...................................................................................30 + 54 

Aleš Bárta - varhany, Zdeněk Šedivý – trubka ...................................................57 + 54 

Pavlína Sénic - zpěv, Lada Jirásková Bartošová – klavír ...................................15 + 49 

Tomáš Jamník – violoncello, Ivo Kahánek – klavír..............................................8 + 49 

Zuzana Lapčíková – cimbál, O VOX – mužské vokální kvarteto.......................43 + 49 

 

Abonentní předplatné zahrnuje 8 koncertů, celkový počet předplatitelů byl v období leden – 
květen 54 osob a v období říjen – prosinec 49 osob. Doprodáno bylo 210 vstupenek. Celková 
návštěvnost 627 posluchačů. 

 

Rock, folk, folklor, alternativa... počet návštěv 

G8 Transglobal ........................................................................................................... 53 

Melody Makers - Rozvrkočení.................................................................................. 271 

Přátelské setkání Aleny Valové a Záhoranky ........................................................... 130 

Valašská bluesová společnost ..................................................................................... 66 

Ty syčáci a Silent waters ........................................................................................... 115 

Fleret.......................................................................................................................... 181 

Marian Varga............................................................................................................. 172 

Elektric man a Marmeládoví Sráči............................................................................ 257 

Kamil Střihavka & Leaders  a Parade March............................................................ 148 

Ivo Jahelka................................................................................................................. 177 

Roy Douglas................................................................................................................ 24 

Profesor Lefebvre a Hovadah a Abstract essence ..................................................... 103 

Karel Plíhal................................................................................................................ 220 

Vertigo quintet a Dorota Bárová ................................................................................. 33 

BOO a Občas band...................................................................................................... 50 

Ester Kočičková a Luboš Nohavica .......................................................................... 141 

DG a Hoo Hoo Coctail ................................................................................................ 72 

Slet bubeníků............................................................................................................. 222 

Vypsaná fixa a Wohnout ........................................................................................... 531 

EIN KESSEL BUNTES: Frontline, Aréna, Vrkoš, Stopa......................................... 185 

 

Celkem vystoupilo 31 skupin na 20 koncertech, které navštívilo 3151 posluchačů. 



Hudební akce v T klubu počet akcí počet návštěv 

Absinth party  ................................................................. 1 ......................................... 64 

Diskotéky pro studenty rožnovských středních škol....... 40................................... 1560 

 

V T klubu se uskutečnilo 41 akcí, které navštívilo 1624 mladých lidí. 

 

Ples počet návštěv 

Retroples.................................................................................................................... 365 

  

Tradiční ples T klubu – kulturní agentury navštívilo 365 lidí. 

 
 

Přednášky počet návštěv 

Jiří Černý – Smashing pumpkins ................................................................................ 22 

Na co jste se zapomněli zeptat lékaře – prevence civilizačních chorob...................... 32 

Jiří Černý – Rockování................................................................................................ 24 

Na co jste se zapomněli zeptat lékaře – jak pečovat o dlouhodobě nemocné ............. 11 

Jiří Černý – Karel Kryl................................................................................................ 63 

Na co jste se zapomněli zeptat svého lékaře – Diety .................................................. 12 

Jiří Černý – Rockování................................................................................................ 30 

 

Celkem se uskutečnily 7 přednášek (besed), které navštívilo 194 posluchačů. 

 

 

Klub cestovatelů počet návštěv 

Nepál ........................................................................................................................... 64 

Pakistán ....................................................................................................................... 81 

Altaj ............................................................................................................................. 72 

Izrael............................................................................................................................ 78 

Irán .............................................................................................................................. 67 

Dolomity...................................................................................................................... 72 

Patagonie ..................................................................................................................... 69 

Mexico......................................................................................................................... 74 

 

Celkem se uskutečnilo 8 cestopisných přednášek (besed) s promítáním diapozitivů, kterých se 
zúčastnilo 577 návštěvníků. 

 



Divadelní představení počet návštěv 

divadlo Schod – Rosalba carriera................................................................................ 36 

divadlo Chaos – Na správné adrese........................................................................... 220 

Intimní divadlo – Tělo............................................................................................... 169 

divadlo Ungelt – Picasso ........................................................................................... 188 

společnost Háta – Rozmarný duch ............................................................................ 217 

 

Celkem bylo odehráno 5 divadelních představení, které navštívilo 830 diváků. 

 

Festivaly počet návštěv 

Jeden svět 2008 (filmový festival dokumentárních filmů)...................... 372 + 37 hostů 

19. valašské folkrockování (včetně sponzorských vstupenek).................................. 361 

  

Celkem proběhly 2 festivaly, které navštívilo 770 lidí. 

 

Ostatní pořady počet návštěv 

Křest knížky pana PhDr. Jaroslava Štiky, Csc. ........................................................... 50 

20. setkání heligonkářů ............................................................................................. 224 

XV. rožnovský fejeton 2008 a Klíček 2008................................................................ 48 

  

Tyto pořady navštívilo celkem 322 návštěvníků. 
 
 



Výstavní činnost  

 

Galerie Na Radnici MÚ  
 
Mé cesty – výstava fotografa Josefa Bosáka 

Daleký sever a solné doly ve Wieliczce – výstava fotografa Vladimíra Vojíře 

Sluníčková škola pro radostné učení – výstava ZŠ Koryčanské Paseky 

Radhošť šedesátiletý – výstava souboru Radhošť 

Bratříčci – mé fotografie o zvířatech – výstava šremského fotografa Dariusza Zabinského 

My jsme malí kamarádi ze školky – výstava MŠ Na Zahradách 

Podskalka dnes… - výstava ZŠ Pod Skalkou 

 

Galerie Na Letné MÚ 

Stálá výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 

 

Společenský dům 

Síla paměti – Jindřich Štreit, výstava ve spolupráci s Farní charitou Rožnov p. R. a pod 

záštitou místostarostky Markéty Blinkové 

 

Všechny výstavy se konaly na chodbách v prostorech MěÚ Rožnov p. R. a to v Galerii Na 

Radnici a v Galerii Na Letné. Tyto výstavy jsou volně přístupné a tudíž nejde zaznamenat 

počet návštěvníků. 

Jediná výstava, kde se vstupné vybíralo byla výstava uskutečněná v sále Společenského 

domu, a to výstava s názvem Síla paměti – Jindřich Štreit. Výstavu navštívilo 850 osob. 

Celkem se uskutečnilo 9 výstav. 

 
 



Kino Panorama 
 

  

Počet 
projekcí

Počet 
diváků 

Pravidelná večerní promítání  642  17782 

Filmový klub  10  259 

Filmový klub nejen pro středoškoláky  8  91 

Projekt 100  10  129 

Art kino  4  68 

Kino pro děti  8  579 

Ozvěny MFDF Jihlava  4  15 

Promítání pro školy  15  2017 

CELKEM  701  20940 

 

Propagace 

K dispozici pro všechny kulturní a vydavatelské aktivity je vlastní grafické oddělení, které 
zajišťuje kompletní reklamní a propagační servis jednak pro TKA, ale také na zakázku. 

 
Leden 2008 
 
Výstava GALERIE NA RADNICI – FOTOGRAFIE    
JOSEF BOSÁK   plakát     pozvánky        kartička  instalace 
 
Výstava MěÚ Pama – 6. ročník fotosoutěže – CHKO      
VALAŠSKÁ KRAJINA - Pama              plakát      -            -                    -         pozvánky        kartička     instalace 
    
KLUB CESTOVATELŮ – NEPÁL plakát      -            -  -         -      -                 
 
KPH 
COLLEGIUM MUSICUM BRNO plakát      -                            poutač program     -                - 
 
Divadlo SCHOD                           plakát      -          vstupné     poutač          -      -                -  
 
Bigbít - HARCOVNA 
G8 TRANSGLOBAL                                 -    přelepka                        poutač          -      -                - 
 
SPOLÁK 
O. HAVELKA                                 -    přelepka      vstupné      poutač          -      -                - 
A JEHO MELODY MAKERS 
 
J. ČERNÝ                                                    plakát          -           vstupné       -                  -                      -                - 
 
NA CO JTE SE ZAPOMĚLI                      plakát 
ZEPTAT SVÉHO LÉKAŘE 
 
MĚSÍČNÍ PLAKÁT 
 
KINO                    -           LOGO + CEDULE       -                  -                      -                - 
 
ZIMNÍ OLYMPIÁDA                                       baner nad silnici + poutač  
 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korektury  
 
Únor 2008 
 
Divadlo CHAOS                                   -   přelepka        vstupné     poutač          program      -                 
 
KLUB CESTOVATELŮ   plakát          -                  -      -          -       -                - 
PAKISTÁN 
 
VALAŠSKÁ BLUESOVÁ        TKA 
SPOLEČNOST  - UNPLAGGED  plakát      -                            poutač      -                - 
 
Bigbít – HARCOVNA       - přelepka  -           poutač            -                      -        
SILENT WATERS A TY SYČÁCI                  
 
PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ                            plakát      -                 vstupné     poutač          -      -                 
ALENY VALOVÉ    Společenský dům 
 



RETROPLES                  plakát      -          vstupné     poutač  +  ostatní propagační materiál 
 
NA CO JTE SE ZAPOMĚLI                      plakát 
ZEPTAT SVÉHO LÉKAŘE 
 
KPH 
TRIO ARUNDO   plakát      -                            poutač program     -                - 
 
Výstava GALERIE NA RADNICI - DALEKÝ SEVER A SOLNÉ DOLY VE WIELICZCE    
  plakát      -            -               -              pozvánky        kartička  instalace 
 
MĚSÍČNÍ PLAKÁT 
MY STERY OF THE DANCE                         - přelepka  vstupné            poutač - 
 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korektury 
 
Březen 2008 
 
KPH 
THURI ENSEMBLE    plakát      -                            poutač program     -                - 
 
SPOLEČENSKÝ DŮM - koncert 
FLERET                                           -       přelepka         vstupné             poutač           -                - 
 
KLUB CESTOVATELŮ                           plakát         -              -    -           -       -                - 
- PILOTEM NA ALTAJI 
 
J. ČERNÝ                                                    plakát          -           vstupné       -                  -                      -                - 
 
Divadlo     -  přelepka        vstupné     poutač           -      - 
TĚLO – INTIMNÍ DIV. DÁŠI BLÁHOVÉ   
 
SPOLEČENSKÝ DŮM - koncert 
MARIÁN VARGA                            -       přelepka    vstupné    poutač           -                - 
 
NA CO JTE SE ZAPOMĚLI                      plakát 
ZEPTAT SVÉHO LÉKAŘE 
 
MĚSÍČNÍ PLAKÁT 
 
KŘEST KNIHY PAN ŠTIKA  -  -  -  - pozvánka 
 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korektury 
 
 
 
Duben 2008 
 
KPH 
PRAŽSKÉ KYTAROVÉ KVARTETO plakát        -                            poutač program     -                - 
 
Bigbít – HARCOVNA       - přelepka  -           poutač            -                      -        
ELEKTRICK MANN, MARMELÁDOVÍ SRÁČI                  
 
KLUB CESTOVATELŮ                 plakát         -              -    -           -       -                - 
IZRAEL 
 
ROCKOVÁNÍ S  J. ČERNÝM                    plakát          -           vstupné       -                  -                      -                - 
 
Divadlo – UNGELT      -  přelepka        vstupné     poutač           -      - 
PICASSO                            
   
ONE WORD 2008                               plakát      přelepka     vstupné   poutače         -         letáčky – skládací typ        
VÝSTAVA  FOTOGRAFIÍ O. W. 2008  plakát                      pozvánky  instalace  
 
Výstava GALERIE NA RADNICI - SLUNÍČKOVÁ ŠKOLA PRO RADOSTNÉ UČENÍ    
  plakát      -            -               -              pozvánky        kartička  instalace 
MĚSÍČNÍ PLAKÁT 
 
HORKÝ ŽE SLÍŽE                                  VOLNÁ VSTUPENKA 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korektury 
 
 
Květen 2008 
 
SPOLEČENSKÝ DŮM - koncert                  -       přelepka     vstupné      poutač           -                - 
KAMIL STŘIHAVKA A SKUP. LEADERS              
 
KLUB CESTOVATELŮ   plakát         -              -    -           -       -                - 
IRÁN 
 
KPH 
VARHANNÍ KONCERT    plakát      -                              poutač program     -                - 
 
SPOLEČENSKÝ DŮM - koncert               -       přelepka     vstupné      poutač           -                - 
IVO JAHELKA              
 



KONCERT- TKA    -      -             -              poutač            -                      -        
ROY DOUGLAAS 
   
MĚSÍČNÍ PLAKÁT 
 
PET LÁHVE                 plakát 
 
ZUŠ 
DECHOVÝ ORCHESTR P. BYSTRICA   -  - - poutač 
 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korektury 
 
 
 
Červen 2008 
 
HURÁ PRÁZDNINY    plakát            -              -             poutač      ostatní různé cedule 
 
HELIGONKY                                              plakát            -        vstupné       poutač      pozvánky    KVĚTINKOVÁ VÝZDOBA 
    Společenský dům                   Stravenky, hlasovací lístky, pamětní listy, diplomy, listy účastníků, pořadatelské listy atd…….    
 
Výstava GALERIE NA RADNICI - RADHOŠŤ ŠEDESÁTILETÝ    
  plakát      -            -               -              pozvánky        kartička  instalace 
 
ZAHRÁDKA  V TKA                                 plakát   letáčky   poutače 
 
MĚSÍČNÍ PLAKÁT 
 
KULTURNÍ CENTRUM                             plakát   letáčky   - 
 
PANORAMATKA 
 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korektury 
 
 
Červenec - Srpen 2008 
 
Výstava GALERIE NA RADNICI - BRATŘÍČCI – MOJE FOTOGRAFIE O ZVÍŘATECH ŠREM - ŽABINSKÝ    
  plakát      -            -               -              pozvánky        kartička  instalace 
 
Výstava Společenský dům    
SÍLA PAMĚTI – VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ JINDŘICHA ŠTREITA VE SPOLUPRÁCI 
S FARNÍ CHARITOU R. P. R.                   plakát      -            -               -              pozvánky        kartička  instalace 
 
FOLKROCKOVÁNÍ                                   plakát                  poutače                vstupné                bulletin 
 
KPH  LETÁČEK – PROGRAM NA SEZONU 2007 - 2008 
 
MĚSÍČNÍ PLAKÁT 
 
PANORAMATKA 
 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korektury 
 
 
Září 2008 
 
Bigbít – HARCOVNA    -   přelepka  -           poutač            -                      -        
KONCERT METALOVÝCH KAPEL                  
 
ROCKOVÁNÍ S  J. ČERNÝM                    plakát          -           vstupné       -                  -                      -                - 
 
SPOLEČENSKÝ DŮM - koncert                -       přelepka     vstupné      poutač           -                - 
KAREL PLÍHAL 
 
BROUČCI spolupráce s MĚK                          -            přelepka 
 
KPH 
VERTIGO QUINTET A 
DOROTA BÁROVÁ     plakát      -  leták                          poutač program     -                - 
 
KLUB CESTOVATELŮ   plakát         -              -    -           -       -                - 
DOLOMITY 
 
Výstava GALERIE NA RADNICI   
MY JSME MALÍ KAMARÁDI …   plakát      -            -               -              pozvánky        kartička  instalace 
 
ROCKOVÁNÍ S  J. ČERNÝM                    plakát          -           vstupné       -                  -                      -                - 
 
Bigbít – HARCOVNA    plakát   přelepka  -           poutač            -                      -        
OBČAS BAND A BOO                  
 
MĚSÍČNÍ PLAKÁT 
 
DEN ZDRAVÉHO POHYBU  - POUTAČ – PLACENÝ 
 
LETNÍ OLYMPIÁDA     plakát, skládačka, pravítko 



 
PANORAMATKA 
 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korektury 
 
 
Říjen 2008 
 
SPOLEČENSKÝ DŮM – koncert  (AKCE BYLA ZRUŠENA, ALE PROPAGACI JSME DĚLALI) 
POLEMIC - SK                     plakát   -  -           poutač            -                      -        
 
NA CO JTE SE ZAPOMĚLI                      plakát 
ZEPTAT SVÉHO LÉKAŘE 
 
SPOLEČENSKÝ DŮM - koncert 
ESTER KOČIČKOVÁ    - přelepka          vstupné    poutač            -                      -        
 
KLUB CESTOVATELŮ  
PATAGONIE                     plakát         -              -    -           -       -                - 
 
KPH 
PAVLÍNA SENIČ 
L. JIRÁSKOVÁ-BARTOŠOVÁ   plakát      -     volná vstupenka             poutač program     -                - 
 
Bigbít – HARCOVNA    -   přelepka  -           poutač            -                      -        
HOO HOO COCTAIL/DISGROOVE 
 
MĚSÍČNÍ PLAKÁT 
 
Výstava GALERIE NA RADNICI   
PODSKALKA DNES …      plakát      -            -               -              pozvánky        kartička  instalace 
 
VŠESVATSKÝ JARMARK                    plakát, pozvánka, 
Placená akce 
 
PANORAMATKA 
 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korektury 
 
 
 
Listopad 2008 
 
SPOLEČENSKÝ DŮM - koncert 
SLET BUBENÍKŮ      -  přelepka        -              poutač            -                      -       
 
KLUB CESTOVATELŮ  
MEXIKO       plakát         -              -    -           -       -          
 
TRANVESTI – PLACENÁ AKCE              -             přelepka          -              poutač 
 
ROCKOVÁNÍ S  J. ČERNÝM         plakát          -           vstupné       -                  -                      -                - 
 
Divadlo        -  přelepka        vstupné     poutač           -      - 
ROZMARNÝ DUCH   
 
KPH                                                   plakát      -                            poutač program     -                - 
TOMÁŠ JAMNÍK A IVO KAHÁNEK 
 
MĚSÍČNÍ PLAKÁT 
 
SPOLEČENSKÝ DŮM – koncert          -    přelepka         vstupné     poutač            -                      -        
WOHNOUT A VYPSANÁ FIXA 
 
PANORAMATKA 
 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korektury 
 
 
Prosinec 2008 
 
15. ROŽNOVSKÝ FEJETON 2008            plakát         pamětní listy, cedulky klíček, almanach 
A KLÍČEK 2008 
 
KPH – VÁNOČNÍ KONCERT 
ZUZANA LAPČÍKOVÁ, Q VOX  plakát      -          vstupné    poutač program     -                - 
 
EIN KESSEL BUNTES - bigbít                 plakát               -                -           poutač    -                - 
Vigantice 
 
Výstava GALERIE NA LETNÉ – CHKO                      
  
7. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE                plakát     pozvánky        kartička   
 
MĚSÍČNÍ PLAKÁT 
 
ZIMNÍ STADION – SILVESTR                    -                      -                  -       poutač 



Placený 
 
PANORAMATKA 
 
DURA – návrh hlavičky firemního časopisu DURNEWS + návrh layoutu časopisu + sazba časopisu DURANEWS číslo 1 prosinec 2008 
 
SPEKTRUM ROŽNOVSKA 
2x měsíčně – graf. návrhy inzerátů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korektury 
 
 
PŘÍPRAVA PROPAGACE NA LEDEN 2009 
 
Výstava GALERIE NA LETNÉ – CHKO                      
  
7. ROČNÍK FOTOSOUTĚŽE                         instalace  
 
Divadlo - CHAOS    plakát                         vstupné     poutač           program      - 
DVA NA KANAPI   
 
KPH  
MORAVSKOSLEZ. KOM. SDRUŽ.  plakát                         -           poutač 
 
RETROPLES  2009      VSTUPNÉ 
 
Bigbít – HARCOVNA       - přelepka  -           poutač            -                      -        
LUBOŠ POSPÍŠIL SE SKUPINOU 5P, STUPID HILL TELEGRAPH 
   
ROCKOVÁNÍ S  J. ČERNÝM         plakát          -           vstupné       -                  -                      -                - 
 
KLUB CESTOVATELŮ  
ČÍNA A TIBET                                 plakát         -              -    -           -       -                - 

 

 

Na základě podkladů kolegů zpracovala: L. V. 

V Rožnově pod Radhoštěm, 30. ledna 2009 
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