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T klub – kulturní agentura, příspěvková organizace (TKA) 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 je za rok 2010 : 21.462,38 Kč.

T klub – kulturní agenturu podpořily v roce 2010 finančně tyto firmy: Deza, CS Cabot, Solartec,
B mobil, Remak, Pivovar Radegast, Alpine, Dobiáš, GrafiaNova, AGH, JETI model, myonic,
hotel Eroplán, Montezi, Elinex, CM Commodum, ST Servis, ON Semoconductor, Regomarket,
Vakuum servis, Marvel, Motýl Media, Cobbler, VAE THERM, Bárta a Cihlář, Správa a údržba
silnic Valašska, Repont.
Mediální partneři: rádio Čas, rádio Valašsko, rádio Hana, týdeník Jalovec, Valašský deník, TV
Beskyd, MF Dnes, Spektrum Rožnovska, Atlasfirem info, Metropolis, sms.cz, Smart agentura,
Valašské království.
Granty poskytli: Zlínský kraj, Nadace Děti - kultura – sport, Nadace Leoše Janáčka, Hudební
nadace OSA, Nadace Český hudební fond.
Zaměstnanci TKA na hlavní pracovní poměr v roce 2010:
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. Mgr. L. P. - 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 2010: 15
E-mail: tka@tka.cz, spektrum@tka.cz, kino.roznov@tka.cz, ekonomicke@tka.cz,
provoz@tka.cz, lenka.vicarova@tka.cz

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 2010 připravil TKA 139 akcí, které navštívilo 14845 diváků. 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, výstava), dále
pak kino Panorama (filmové produkce, filmový festival, programy pro školy), koncertní sál ZUŠ,
katolický kostel (koncerty vážné hudby), restaurace Harcovna (koncerty) a v neposlední řadě
chodby městského úřadu (výstavy). Uvedený systém využívání více prostorů je organizačně
velmi náročný. Nejen na přípravu - osvětlení, ozvučení, zabezpečení dostatečných míst k sezení
aj. ale také po skončení akce - 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 2010 uskutečnilo v sále
Společenského domu 128 akcí. Bylo to 110 placených akcí včetně 17 lekcí Předtaneční
společenské výchovy žáků ZŠ, 11 lekcí Taneční a společenské výchovy žáků SŠ a 12 lekcí
Tanečních kurzů pro dospělé, proběhly 2 výstavy – 11 dnů výstava Valašsko, můj domov a 2 dny
výstava Nejen květinou pohladíš. Dále se v sále uskutečnilo 16 akcí TKA a 2 akce jiných
organizací (bezúplatně). 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 upřednostňování akcí VMP jsou důvodem, že ji není prakticky
možné využívat. Proto TKA musí programovou nabídku přizpůsobovat těm možnostem, které
má.
Činnost TKA se v průběhu roku 2010 dělila na část programovou, která v sobě zahrnuje pořady
pro MŠ a I. stupeň ZŠ, kterých bylo připraveno 16 s návštěvností 3244 dětí. Dále pořady pro II.
stupeň ZŠ a studenty SŠ. Těch se uskutečnilo 13 s účastí 2397 žáků a studentů. Pro rodiče
s dětmi byl připraven 1 program – Hurá prázdniny s účastí 245 dětí.

V roce 2010 probíhaly také koncerty vážné hudby v rámci 24. a 25. Sezony Kruhu přátel hudby.
V rámci každé sezony Kruhu přátel hudby je připraveno 8 koncertů. Sezona je vždy připravena
na kalendářní školní rok. V kalendářním roce 2010 jsme měli možnost přivítat 435 milovníků
vážné hudby na 8 koncertech. Koncerty vážné hudby jsou vždy milým večerním zastavením
v naší uspěchané době a jsme rádi, že našim pravidelným návštěvníkům tyto můžeme stále
zprostředkovávat. V letošním roce jsme každoroční spolupráci s Beskydským divadlem v Novém
Jičíně, kde navštěvujeme koncert Janáčkovy filharmonie rozšířili o zájezd na koncert japonského
klavíristy Yoshihiro Konda s Kvartetem Martinů, který byl nejen krásný zážitkovým poslechem,
ale také strávený v příjemném prostředí divadla.
Rock, folk, alternativní hudba … Připraveno bylo 11 koncertů různých žánrů, na kterých
vystoupilo 16 kapel, s návštěvností 1348 posluchačů. Dále diskotéky pro studenty rožnovských
středních škol s celkovou návštěvností 1594 osob. Uskutečnil se také tradiční Retroples, který
navštívilo 414 hostů.
Besedy se uskutečnily 3 s návštěvností 89 posluchačů. Tradičně velký zájem byl o všechny
programy připravené v rámci Klubu cestovatelů. Těch proběhlo 8 s účastí 555 návštěvníků. Bylo
odehráno 11 divadelních představení, z toho 3 amatérské, 6 profesionální a 2 talkshow, které
vidělo 2063 diváků. Každoroční akci Setkání heligonkářů navštívilo 211 posluchačů. Literární
soutěže

XVI. ročníku rožnovského fejetonu 2009 a Klíčku se zúčastnilo 69

soutěžících,

následně byl vydán Almanach nejlepších prací literární soutěže. Také dva žánrově odlišné
festivaly se těšily přízni návštěvníků. Mezinárodní filmový festival dokumentárních filmů Jeden
svět 2010 navštívilo 435 diváků a 1574 žáků ZŠ a studentů SŠ rožnovských škol. Na letním
hudebním multižánrovém festivalu 21. valašském folkrockování jsme přivítali v areálu
Valašského muzea v amfiteátru Na Stráni 1026 návštěvníků.
V letošním roce se uskutečnila první sezóna nedělních koncertů v hudebním altánu v parku u
Společenského domu. Idea byla a je oživit hudební altánek hudbou, tak jak to bývalo v minulosti,
kdy byl Rožnov lázeňským městem a ze stejného místa zněla hudba pro korzující nejen lázeňské
hosty. Sezóna uspořádání koncertů byla určena na každou neděli od května do září v čase od 15
hodin do max. 16.30 hodin. V tomto období se uskutečnilo dohromady 19 koncertů, další
naplánované 3 koncerty musely být zrušeny z důvodů velmi nepříznivého počasí. Průměrná
návštěvnost byla cca 40 posluchačů na koncert. Nejvíce navštívené byly koncerty, kdy se
představily a vystoupily děti z MŠ, dále potom koncerty dechových souborů a také cimbálových
muzik. V dramaturgii jsem zvolili možnost představit převážně rožnovské muzikanty jak malé
tak velké. Po proběhnuvší sezóně jsme přesvědčeni, že tento směr je správně zvolený. MŠ i
pěvecké sbory ZŠ či SŠ mohou prezentovat svůj talent nejen na různých soutěžích a besídkách na
svých „domovských scénách“, ale právě díky altánu mohou potěšit své blízké i procházející

turisty v příjemném prostředí parku. Pokud vyjde počasí je to opravdu příjemný zážitek.
Nezapomínáme také na naše seniory, kteří na svou oblíbenou „dechovku“ přicházeli v hojném
počtu a taktéž velmi kladně hodnotíme vystoupení rožnovských folklorních souborů a jejich
cimbálových muzik. Ač vystupují často v nedalekém muzeu, i u altánu si své početné publikum
našli. Uskutečnil se také koncert studentů Hudebního ateliéru, který představil týdenní
soustředěné vzdělávání zájemců ve svém hudebním oboru. Je všeobecně známé, že závěrečné
koncerty v hudebním světě vážné hudby tohoto prestižního ateliéru návštěvností neoplývají, ač
jsou dobře zpropagované a koncert v hudebním altánu je jedna z dalších možností slyšet
výslednou práci ve sebevzdělávání studentů pod vedením renomovaných umělců. Podotýkáme,
že na těchto koncertech se nevybírá žádné vstupné a díky tomuto je návštěvnost uspořádaných
koncertů slušná. O finanční stránku zabezpečení těchto akcí se vedou debaty kde a jak získávat
peníze. Zastáváme ideu pořádat nadále koncerty tzv. z našich domácích zdrojů. Systém, kdy
vystoupí folklorní soubory, které obdrží grant z MÚ Rožnov p. R. za nulový honorář je příjemný
a navíc byly tyto koncerty hojně navštívené. Vystoupení MŠ je také za symbolickou cenu a také
hojně navštívené. Tyto koncerty mají smysl a splňují představu či ideu koncertů v hudebním
altánu v Rožnově p. R. Díky nejistému počasí je i jednodušší odvolat vystupující hodinu před
zvukovou zkouškou v místě bydliště než muziku, která musí vyjet např. 2 hodiny nebo ještě dříve
před zvukovou zkouškou. Přesouvat akci do náhradního zastřešeného prostoru absolutně ruší
smysl těchto koncertů. Doba hraní, tedy cca 60 – 80 minut, se osvědčila a je dostačující, navíc
hned po ukončení produkce v hudebním altánu nastupuje produkce v zahradní restauraci
Společenského domu. V roce 2011 začne sezóna koncertů v hudebním altánu v měsíci červnu a
ukončí jí koncert poslední srpnovou neděli. V měsíci květnu a září v Rožnově není mnoho turistů
a měsíce jsou chladnější, proto jsme po zvážení sezónu zkrátili.
Výstavní činnost v roce 2010 představovala opět fotografické práce různých témat. V lednu
návštěvníci mohli zhlédnout pokračování výstavy knižních ilustrací Ludmily Vaškové, která byla
obohacena o

výjevy z masopustního reje a jarních obyčejů pod názvem „Až my sobě

potancujem, dočkáme sa jara“, dále se představila MŠ Koryčanské Paseky, v období prázdnin je
vždy prostor k zhlédnutí výstavy některého z našich družebních měst. Tentokrát se představila
Základní umělecká škola IWK z Povážskej Bystrice. Závěr roku patřil rožnovskému gymnázium,
kde své výtvarné práce s využitím tradičních i netradičních uměleckých technik představili žáci
osmiletého a čtyřletého studia. Celkem si uskutečnily 4 neplacené výstavy.

Příloha č. 1 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2010
Programy pro MŠ, I. stupeň ZŠ

počet představení

počet návštěv.

O Balynce

1

188

Kašpárkovy popletené pohádky

2

286

Velikonoční pohádka

2

434

Čert a Káča

2

381

Jeden svět 2010 – dokumentární filmy

2

327

koncert - Pavel Novák ml a Family – O zvířatech

1

170

Rožnovská valaška – Dráček

1

239

Kuk a Cuk

2

398

Vodnická pohádka

1

168

Čarodějná krčma

2

413

Celkem bylo odehráno 16 představení, kterého se zúčastnilo 3004 dětí. Každé představení také
navštívilo bezplatně průměrně 15 dětí ze Základní školy praktické. Celkem 3244 dětí.

Programy pro II. stupeň ZŠ a SŠ

počet představení

počet návštěv.

Memento

2

369

Jeden svět 2010 – dokumentární filmy

7

1247

Rožnovská valaška – Rande na slepo

1

170

a reprodukční zdraví

2

465

O Karlu Krylovi

1

146

přednáška – MUDr. Radim Uzel – Sexuální

Celkem proběhlo 13 představení, kterých se zúčastnilo 2397 žáků.
Pořady pro rodiče s dětmi

počet představení

Hurá prázdniny

1

počet návštěv.
245

Programu se zúčastnilo 245 dětí, rodiče měli vstup zdarma.
Kruh přátel hudby

počet návštěv.

Miroslav Ambroš – housle a Zuzana Ambrošová – klavír

9 + 39

Vlachovo kvarteto Praha

6 + 39

Monika Knoblochová – cembalo a Petr Nouzovský – klavír
Janáčkova filharmonie Ostrava – zájezdové představení

19 + 39

v Beskydském divadle v Novém Jičíně

14 + 39

Hana Šlachtová – zpěv a Viktor Ponča – varhany

34 + 39

Peter Kosorín – marimba

10 + 41

Y. Kondo – klavír a Kvarteto Martinů – zájezdové představení
v Beskydském divadle v Novém Jičíně

5 + 41

Alfred Strejček- recitace a Halina Františáková – housle
a Eva Měchová – klavír

20 + 41

Abonentní předplatné zahrnuje 8 koncertů, celkový počet předplatitelů bylo v období leden –
květen 39 osob a v období říjen – prosinec 41 osob. Doprodáno bylo 117 vstupenek. Celková
návštěvnost 435 posluchačů.
Rock, folk, folklor, alternativa...

počet návštěv.

cimbálová muzika Soláň

223

Václav Koubek

134

Valašská bluesová společnost

48

Pavel Dorda, Hluční sousedé, Emergency exit

94

Post – it

33

Už jsme doma

156

Kuzmich orchestra

31

Slet bubeníků

192

Zbyněk Terner & Joe after trio

122

Tomáš Kočko & orchestr

142

EIN KESSEL BUNTES – Stupid hill telegraph, Playback revival, Garret Joy,
Vagaband

173

Celkem vystoupilo 16 skupin na 11 koncertech, které navštívilo 1348 posluchačů.
Hudební akce v T klubu

počet akcí

Diskotéky pro studenty rožnovských středních škol

39

počet návštěv.
1594

V T klubu se uskutečnilo 39 akcí, které navštívilo 1594 mladých lidí.
Ples
Retroples
Tradiční ples T klubu – kulturní agentury navštívilo 414 lidí.

počet návštěv.
414

Přednášky

počet návštěv.

Jiří Černý – Kate Bush

27

Rockování s Jiřím Černým

37

Jiří Černý – Peter, Paul and Mary

25

Celkem se uskutečnily 3 přednášky (besedy), které navštívilo 89 posluchačů.
Klub cestovatelů

počet návštěv.

Nordkapp

68

Dvě tváře jižního Kavkazu

65

Venezuelou proti proudu Orinoka

72

Expedice Yukon rivers 2009

74

Mongolsko a Bajkal

69

Nový Zéland na kole i pěšky

71

Sýrie aneb cesta od Meziříčí a po okolí

65

Na embéčku kolem světa

71

Celkem se uskutečnilo 8 cestopisných přednášek (besed) s promítáním diapozitivů, kterých se
zúčastnilo 555 návštěvníků.

Divadelní představení

počet návštěv.

Bačova dcera – ochotnické divadlo Chaos

218

Drahouškové – Jana Paulová, Pavel Zedníček, David Suchřípa…

226

Shirley Valentine – Simona Stašová

230

Prolhaná Ketty – Mahulena Bočanová a divadelní spol. Háta

221

Jeffrymu je šoufl – Oldřich Kaiser, Karolína Kaiserová…

215

Charleyova teta - ochotnické divadlo Hrachovec

144

Halina Pawlowská – talkshow Banánová velryba

220

Nejkrásnější válka – ochotnické divadlo Šalamoun

130

Sex, drugs, rock&roll – Martin Trnavský, Bára Munzarová…

136

Vše o mužích – Maroš Kramár, Filip Blažek, Michal Slaný

217

Štěstí Květy Fialové

106

Celkem bylo odehráno 11 divadelních představení, které navštívilo 2063 diváků.

Festivaly a setkání

počet návštěv.

Jeden svět 2010 (filmový festival dokumentárních filmů)

401 + 34 hostů

22. setkání heligonkářů
21. valašské folkrockování (+ sponzorské vstupenky)

211
726 + 300

Vystoupili: Pavel Dobeš s Tomášem Kotrbou, Věra Špinarová s kapelou Adama Pavlíka, Pavel
Šporcl s kapelou Romano Stilo, Takin´off a Tereza Černochová, G – Point Hunter
Celkem proběhly 3 akce, které navštívilo 1672 lidí.
Ostatní pořady
XVI. rožnovský fejeton 2010 a Klíček 2010

počet návštěv.
33 + 36

Akce se zúčastnilo 69 soutěžících.
Koncerty v Hudebním altánu
Cikne Čhave a FCM Radegast – rómský soubor z Nového Jičína a frenštátská cimbál. muzika
Hluční sousedé – česko-francouzská šansonová kapela
Valašský soubor písní a tanců Radhošť a malý Radhošť – folkórní soubor a cimbálová muzika
Letem světem s písničkou – MŠ Na Zahradách
Těšíme se na prázdniny – MŠ Radost
22. setkání heligonkářů – koncert v rámci přehlídky
Rožnovanka – dechová hudba
Písničky na přání – vystoupení Jany Vařejčkové
Koncert studentů – X. hudební ateliér
Heligonka
Záhořané – dechová hudba
Žesťový kvintet – Horní Bečva
Pavel Dorda – folkový písničkář
Odpoledne se Soláněm – cimbálová muzika
Crazy sax – saxofonové kvarteto
Behind the door – jazz-funková kapela Frýdek Místek
Kytarové trio – ZUŠ Rožnov p. R.
Staré gatě – hudecká muzika

Celkem se uskutečnilo 18 bezplatných koncertů s návštěvností cca 720 posluchačů. Průměrná
návštěvnost na koncert byla 40 lidí.

Výstavní činnost
Galerie Na Radnici MÚ
Slovo dalo obraz
Až my sobě potancujem, dočkáme sa jara – výstava knižních ilustrací Ludmily Vaškové
Barevný rok v mateřské školce – výstava MŠ Koryčanské Paseky
Učitelia a absolventi – výstava pedagogů a absolventu ZUŠ IWK v Považskej Bystrici
Tvořím, tvoříš, tvoříme… - výstava žáků osmiletého a čtyřletého studia Gymnázia Rožnov p. R.
Galerie Na Letné MÚ
Stálá výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ
Výstava organizovaná mimo město Rožnov p. R.
Střípky z historie Rožnova – výstava v Povážské Bystrici
Výstavní činnost v roce 2010 představovala opět fotografické práce různých témat. V Galerii Na
Radnici v lednu mohli návštěvníci zhlédnout pokračování výstavy knižních ilustrací Ludmily
Vaškové, která byla obohacena o výjevy z masopustního reje a jarních obyčejů pod názvem „Až
my sobě potancujem, dočkáme sa jara“, dále se představila MŠ Koryčanské Paseky, v období
prázdnin je vždy prostor k zhlédnutí výstavy některého z našich družebních měst. Tentokrát se
představila Základní umělecká škola IWK z Povážskej Bystrice. Závěr roku patřil rožnovskému
gymnázium, kde své výtvarné práce s využitím tradičních i netradičních uměleckých technik
představili žáci osmiletého a čtyřletého studia. V Galerii Na Letné pokračovala stálá výstava
prací žáků výtvarného oboru ZUŠ a putovní výstava Střípky z historie Rožnova se tentokrát
představila v Povážské Bystrici. Celkem se uskutečnilo 6 neplacených výstav.

Příloha č. 2 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2010
KINO PANORAMA
Snahou kina Panorama je i nadále sestavení a nabízení co nejpestřejšího programu. Programu
sestaveného ze snímků různorodých formátů a žánrů, které mají potenciál oslovit a zaujmout
všechny věkové a zájmové skupiny obyvatel města a okolí.
Mimo pravidelné večerní projekce, obvykle v 18.00 a ve 20.00 hodin, funguje při kině stálý
filmový klub, jež pravidelně jeden čtvrtek v měsíci nabízí jak svým členům, tak veřejnosti
zajímavé snímky české a světové kinematografie. Pravidelným bodem programu je také Filmový
klub nejen pro středoškoláky, který nabízí jedinečnou možnost za snížené vstupné naposledy
v kině vidět některé za zajímavých aktuálních snímků. Kino se také jako každoročně zapojilo do
dalších celostátních filmových projektů. Nejvýraznějším je Asociací filmových klubů pořádaná
přehlídka významných filmů jak světové tak české kinematografie známá pod názvem Projekt
100, jejíž již 16. ročník rožnovské kino v roce 2010 v krátkých třídenních blocích po tři měsíce
hostilo.
Opět se, stejně jako v roce 2009, nepodařilo realizovat Ozvěny mezinárodního festivalu
dokumentárních filmů Jihlava. Organizátoři oproti původním předpokladům neuvolnili filmy
z přehlídky 2010 pro potřeby kin v regionech.
Další částí programové nabídky je nepravidelný cyklus Art kino. Cyklus, v jehož rámci kino
uvádí a upozorňuje na zajímavé zcela aktuální snímky, které jsou ovšem zaměřeny na užší
publikum a své místo by v několikadenním promítacím schématu nenašly.
Jednu neděli v měsíci pokračují pravidelná odpolední promítání pohádkových pásem,
sestavených z klasických českých večerníčků a pohádek, uchovaných v archivu Krátkého filmu
Praha. Jednou měsíčně také mimo letní měsíce promítáme filmy pro rožnovský Klub seniorů.
Tato promítání se v nabídce aktivit pro seniory poměrně ustálila a těší se poměrně dobrému
zájmu.
Mimo tyto pravidelné aktivity doplňují spektrum činností kina také dopolední promítání pro
místní a okolní základní a střední školy.
V roce 2010 proběhlo v kině Panorama včetně školních projekcí celkem 664 představení, které
navštívilo 22062 diváků, což představuje při nepatrně nižším počtu představení poměrně
příjemný nárůst návštěvnosti. V budově kina Panorama se, mimo promítání filmů uskutečnila
celá řada jiných akcí různých subjektů, kterým byl pronajímán sál kina. Šlo o celkem 11
pronájmů sálu, během nichž proběhly v kině cestopisné přednášky pro školy a koncerty pro
školy. V sále kina našly letos své zázemí také dvě benefice, jedna byla pořádána pro dvě
mateřská centra fungující na území města a nově i benefice pro Domov Kamarád.

Příloha č. 3 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2010
SPEKTRUM ROŽNOVSKA
Čtrnáctideník Spektrum Rožnovska, kterého je T klub – kulturní agentura vydavatelem, vyšel v
roce 2010 celkem 25krát v nákladu v rozmezí 2000-2400 ks na jedno vydání. Snížení nákladu
vedlo ve značné míře ke snížení remitendy. Průměrná remitenda činila na jedno číslo 377 ks
neprodaných výtisků, což je procentuelně menší číslo, než mají jiná periodika. Noviny mají 12
stran. V uplynulém roce bylo pět vydání 14 stranných – příloha Návrhu rozpočtu města Rožnov
na rok 2011 (SR 25) a jedno vydání (SR 6) vyšlo s přílohou k filmovému festivalu Jeden svět
2010.
Spektrum Rožnovska bylo distribuováno prostřednictvím kamelotů, PNS, trafik, prodejen a
supermarketů. V roce 2010 mělo Spektrum Rožnovska asi 117 stálých předplatitelů.
Spektrum Rožnovska dává prostor k prezentaci všem obcím mikroregionu a obci Zašová.
Spolupráce je ošetřena smluvně, vzhledem k novému složení zastupitelských sborů jednotlivých
vesnic jsou některé smlouvy jsou uzavřeny na dobu neurčitou, některé na dobu určitou.
Pro rok 2011 se redakce společně s vydavatelem rozhodli zvýšit cenu novin z 6 korun za výtisk
na 10 korun za výtisk respektive 9 Kč pro obce a předplatitele. Ke zvýšení ceny vedlo především
neustálé zvyšování výdajů na tisk a také na energie.
Příjem z reklamy za uplynulý rok činil 224 129 Kč, což je navýšení o cca 90 tisíc korun oproti
předloňskému roku a o cca 50 tisíc oproti roku 2008 .
Na pozici šéfredaktora zůstal Mgr. Lukáš Perutka, dění v obcích mikroregionu a Zašové mapuje
jako redaktorka Šárka Trčková. 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. Noviny tiskne Grafia Nova s.r.o. - v rámci úspor na levnější 60 gramový papír, na který
Spektrum přešlo v průběhu roku 2010 ze 70 gramového.
Mezi hlavní informační zdroje slouží pravidelné tiskové konference pořádané Městským úřadem
v Rožnově, tiskové zprávy, účast na významných kulturních a společenských akcích, rešerše
z jiných médií, odposlechnuté tipy atd.
Při Radě města působila také Mediální komise, jejímž členem se pro rok 2010 stal Mgr. Lukáš
Perutka.

Příloha č. 4 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2010
SPOLEČENSKÝ DŮM
Seznam akcí (mimo akcí TKA), které se uskutečnily v sále Společenského
domu v r. 2010.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Maškarní ples ZŠ Koryčanské Paseky
Ples KDU-ČSL
Valašský bál - Radhošť
Diskotéka SŠIEŘ
Ples Gymnázia
Sportovní ples HC Rožnov
Setkání charitních pracovníků (Charita Rožnov)
Divadelní představení "Blázinec" - DIGOKNU
Seniorples
Ples SŠZePř
Ples SŠIEŘ
Společenská akce FC Rožnov
Bačova dcera - div. představení soub. Chaos
(Senioři)
Maškarní ples ZŠ Videčská
Maškarní ples Domova Kamarád
Maškarní ples ZŠ Záhumení
Moudrá sovička (SVČ)
Moudrá sovička (SVČ)
Ples firmy Retigo
Taneční pro dospělé - 5 lekcí
Spolák dance (SVČ)
Předtaneční a společenská výchova - 17 lekcí
Rožnovský slavíček (SVČ)
Čaj o páté (Klub seniorů)
Výroční schůze HC Rožnov p. R.
Akce pro děti (T. Smoček)
Taneční večírek absolventů tanečních pro dospělé
Rožnovský košt (T. Smoček)
Školení zástupců okr. volebních komisí (Zlínský
kraj)
Divadelní festival rožnovských škol (SVČ)
Akce pro děti (T. Smoček)
Akce pro děti (T. Smoček)

15. 1.
16. 1.
23. 1.
27 1.
29. 1.
30. 1.
3. 2.
9. 2.
12. 2.
19. 2.
26. 2.
27. 2.
5. 3.
7. 3.
12. 3.
14. 3.
15. 3.
16. 3.
20. 3.
21.3.-25.4.
31. 3.
6.4.-31.5.
9. 4.
23. 4.
30. 4.
6. 5.
14. 5.
15. 5.
24. 5.
28. 5.
1. 7.
2. 7.

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Setkání delegátů (SBD)
Rožnovská valaška
Svatební hostina (T. Smoček)
Čaj o páté vč. Jubilantů (Klub seniorů)
Soukromá akce (L. Vičarová)
Akce pro Domov Kamarád (T. Smoček)
Zkouška souboru Javořina
Zkouška souboru Javořina
Akce pro Domov Kamarád (T. Smoček)
Akce T. Smočka
Čaj o páté vč. koncertu sk. Pohoda (Klub seniorů)
Taneční pro dospělé - 7 lekcí
Taneční a společenská výchova - 11 lekcí
Školení zástupců okr. volebních komisí (Zlínský kraj)
Den seniorů
Setkání tří generací (Svaz žen)
Valašsko, můj domov - výstava (Senioři) vč.
přednášky pana Větvičky
Slavnostní bohoslužba Apoštolské církve
Kurz vánočních vazeb (Seniorcentrum)
Nejen květinou pohladíš - výstava (Český svaz žen)
Travesti show sk. Screamers
Koncert L. Kerndla (T. Smoček)
Vánoční posezení (Český svaz žen)
Mikulášská zábava vč. Jubilantů (Senioři)
Mikulášská pro děti (B24,o.s.)
Kouzelná neděle pro děti (T. Smoček)
Koncert Evy a Vaška (Senioři)
Mikulášská zábava (Sdružení Kamarád)
Div. představení souboru DIVOCH "Venkovský
felčar aneb...."
Kadeřnická soutěž "ŠARM 2010" - SŠIEŘ
Večer moderní gymnastiky a tance (Klub
Kalokagáthia)

3. 6.
11. 6.
19. 6.
23. 6.
25. 6.
2. 7.
16. 8.
27. 8.
3. 9.
11. 9.
17. 9.
19.9.-27.10.
20.9.-2.12.
1. 10.
4. 10.
22. 10.
1.-11.11.
13. 11.
18. 11.
19.-20.11.
26. 11.
27. 11.
1. 12.
3. 12.
4. 12.
5. 12.
9. 12.
10. 12.
11. 12.
14. 12.
18. 12.

SPOLEČENSKÝ DŮM
přehled akcí konaných v r. 2010
Placené akce

110 včetně

Neplacené akce
Akce TKA
Celkem

2
16
128 akcí

17 lekcí Předtaneční společenské výchovy žáků ZŠ
11 lekcí Taneční a společenské výchovy žáků SŠ
12 lekcí Tanečních kurzů pro dospělé
11 dnů výstavy Valašsko, můj domov
2 dnů výstavy Nejen květinou pohladíš

Příloha č. 5 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2010
TECHNICKÉ ODDĚLENÍ
Hlavní náplní technického oddělení je technické zabezpečení běžného provozu agentury TKA
v součinnosti s ostatním pracovníky TKA. Pro odloučené pracoviště Kina Panorama zajišťujeme
každodenní odvozy a dodávku filmů z vlakového nádraží. Pro propagaci akcí zajišťujeme
výměnu velkoplošných poutačů na mostě a náměstí, aktualizaci našich plakátovacích ploch a
vitrín v Rožnově. Zajišťujeme objednání výlepů plakátů u ostatních reklamních agentur.
Provádíme roznášku měsíčního plakátu akcí v Rožnově a programu Kina Panorama do schránek
domovníků na jednotlivých sídlištích v Rožnově. Dále zajišťujeme distribuci těchto měsíčních
plakátů a programů kina do agentur, sponzorům, hotelům a firmám. Pro informační měsíčník
KAM provádíme jeho rozvoz do jednotlivých míst jeho výdeje. Pro Spektrum Rožnovska
provádíme občasný rozvoz novin Spektrum Rožnovska spojený s výlepem plakátů našich akcí
v okolí Rožnova. Dále zabezpečujeme posílání těchto novin předplatitelům. U provozu sálu
Společenského domu pro naše i pronajaté akce provádíme přestavby stolů, židlí a popř.
praktikáblů dle požadavků. Dále zde zajišťujeme osvětlení popř. ozvučení, které taktéž
provádíme i v budově kina, v restauraci Harcovna a v Hudebním altánu v parku, pro který dále
zajišťujeme veškerou technickou podporu, jako je stěhování lavic pro diváky, židle a stoly pro
účinkující a atd. Ve Společenském domě se taktéž staráme o tepelnou pohodu na sále v zimním
období. Je-li potřeba zabezpečujeme taktéž obsluhu dataprojektoru včetně ozvučení v prostorách
kina, sálu Společenského domu a T klubu. Řešíme běžné nákupy a vyřizování provozních věcí
pro TKA. Provádíme drobné opravy technických věcí a vybavení našich budov včetně sálu
Společenského domu a jeho zázemí. U rozsáhlejších oprav popř. rekonstrukcích koordinujeme
tuto činnost spolu s dodavateli. Máme na starosti chod výpočetní techniky a provoz našeho webu.
Staráme se o údržbu služebního vozu a přívěsného vozíku, na kterém přepravujeme nezbytné
věci jako jsou židle + stoly a praktikábly na naše akce. Dále provádíme technickou asistenci na
našich kulturních akcích včetně asistence pořadatelské. Pro provoz T klubu máme na starosti
zásobování baru TKA, manipulaci s přepravkami, sudy a nákupy. V létě technické zabezpečení
letního provozu zahrádky. A v neposlední řadě úklid venkovních prostor T klubu popř. akutně i
jeho vnitřních prostor.

Příloha č. 6 ke zprávě o činnosti TKA za rok 2010
GRAFICKÉ PRÁCE
kostel Všech svatých
cimbálová muzika Soláň
BUDEM ZPÍVATI,
KOLEDOVATI…
výstava
v
Povážské Bystrici
družební
město
STŘÍPKY Z
HISTORIE ROŽNOVA
ZUŠ KPH
MIROSLAV AMBROŠ – housle
ZUZANA AMBROŠOVÁ – klavír
Společenský dům
divadlo
Chaos
BAČOVA DCERA
T klub
JIŘÍ ČERNÝ – KATE BUSH
bigbít Harcovna
KOUBEK

Leden 2010
vstupné

Plakát
Plakát

Vstupné

Plakát

Vstupné
Přelepka

č.

program

pouze dovoz výstavy do P. B. a instalace výstavy

VÁCLAV

SPEKTRUM ROŽNOVSKA
1., 2.

poutač

Poutač

Program

Poutač

Program

Poutač

2x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska +
korekury, ostatní zprac. Reklam

KINO

Panoramatka

TKA
KLUB
CESTOVATELŮ NORDKAPP

Plakát
Plakát

MĚSÍČNÍ PLAKÁT

Únor 2010
ZUŠ KPH
VLACHOVO KVARTETO PRAHA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA
3., 4.

Plakát

č.

TKA
VALAŠSKÁ BLUESOVÁ
SPOLEČNOST UNPLUGGED
Blues, boogie & rock and roll
TKA
Klub
cestovatelů
DVĚ TVÁŘE JIŽNÍHO
KAVKAZU
Společenský dům
RETROPLES
Společenský dům
divadlo Kalich – Praha
DRAHOUŠKOVÉ

poutač

program

2x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korekury,
ostatní zprac. Reklam
Plakát
Vstupné
Poutač

Plakát

Plakát

Vstupné
Poutač
Program
ostatní propagační materiál - tombola, čísla stolů, šerpy, různé cedule atd.
Přelepka
vstupné
Poutač
Program
Plakát

MĚSÍČNÍ PLAKÁT
KINO

Panoramatka

GALERIE NA RADNICI
BAREVNÝ ROK MŠ
KORYČANSKÉ PASEKY

plakát

pozvánky

kartička

instalace

Březen 2010
SPEKTRUM ROŽNOVSKA
5., 6., 7.

č.

3x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 3x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korekury,
PŘÍLOHA 1X

KPH ZUŠ
MONIKA KNOBLOCHOVÁ –
cembalo, kl. klavír
PETR NOUZOVSKÝ –
violoncello
RESTAURACE HARCOVNA
PAVEL DORDA
EMERGENCY EXIT
HLUČNÍ SOUSEDÉ
TKA
KLUB CESTOVATELŮ
VENEZUELOU PROTI
PROUDU ORINOKA

Poutač

plakát

poutač

SPOLEČENSKÝ DŮM divadlo
HÁTA - Praha
PROLHANÁ KETTY
TKA
ROCKOVÁNÍ S JIŘÍM ČERNÝM

Plakát

přelepka
plakát

DURA

vstupné

poutač

vstupné

Kompletní sazba čtvrtletního firemního časopisu DuraNews + korekury
Přelepka Vstupné
Poutač
Program Pozvánky
Instalace
Instalace výstavy fotografií ve vestibulu kina Panorama.
Výroba permanentek, press kartičky, propagační letáky k filmům atd.

kino Panorama
JEDEN SVĚT 2010
KINO

Panoramatka

Město Rožnov Josefovský
jarmark
KPH
ZUŠ
JANÁČKOVA FILHARMONIE –
OSTRAVA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA č.
8., 9.
TKA
Klub cestovatelů
EXPEDICE YUKON RIVERS
2009

Pozvánka zpracovaná do Spektra Rožnovska
Duben 2010
Poutač
Program

Plakát

2x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korekury
Plakát

Přelepka

bigbít Harcovna POST-IT
Společenský dům divadlo
One women show
SHIRLEY VALENTINE

přelepka

Poutač
vstupné

poutač

Plakát

MĚSÍČNÍ PLAKÁT
KINO

Panoramatka

VÝSTAVA KINO
OSVOBOZENÝ ROŽNOV VE
FOTOGRAFIÍCH
SPEKTRUM ROŽNOVSKA
č.10., 11.
TKA
Klub cestovatelů
MONGOLSKO A BAJKAL
HUDEBNÍ ALTÁN
provozu

Program

Plakát

MĚSÍČNÍ PLAKÁT

noviny - akce placená

Plakát

zahájení

KPH - kostel Všech svatých

plakát
poutač
program pozvánky
instalace
scan a zpracování fotografií na vystavované panely, mapky, popisy, nadpisy, tisky
fotografií apod.
Květen 2010
2x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korekury,
PŘÍLOHA 2X
Plakát

Plakát
Plakát

Poutač
2X
program na celý měsíc - 5 koncertů
Poutač
Program

VARHANNÍ KONCERT
HANA ŠLACHTOVÁ – zpěv
VIKTOR PONČA – varhany
Společenský dům
divadlo Ungelt
JEFFREYMU JE ŠOUFL
Společenský dům
SHARON LEWIS & JAN
KOŘÍNEK AND
GROOVE (USA/CZ/UK)
TKA
JIŘÍ
ČERNÝ – PETER, PAUL AND
MARY

Přelepka

Vstupné

Poutač

Přelepka

Vstupné
?

Poutač

plakát

vstupné

KINO

Panoramatka
Plakát

MĚSÍČNÍ PLAKÁT
Červen – měsíc rožnovského
hradu - výstava KINO
VERNISÁŽ VÝSTAVY 700 LET
ROŽNOVSKÉHO HRADU
Seniorcentrum – Den matek
Zahradka – T klub

program
pozvánky
instalace
?
scan a zpracování fotografií na vystavované panely, mapky, popisy, nadpisy, tisky
fotografií apod.
Plakát
pozvánka Spektrum Rožnovska
Inzerát
Plakát
letáčky
Sp
plakát

poutač

Červen 2010
HURÁ PRÁZDNINY
předprázdninová akce

Plakát

Velká

plakát

slavnostní otevření
CYKLOSTEZKY
SPEKTRUM ROŽNOVSKA
12., 13.

č.

21. SETKÁNÍ HELIGONKÁŘŮ
HUDEBNÍ ALTÁN
ZAHRÁDKA U TRATĚ
společenský dům
divadelní komedie
CHARLEYOVA TETA

pozvánka

Poutač
Program
2x
různé propagační cedule
poutač
leták
3x
popis pásky na přestřižení 2x

2x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korekury,
PŘÍLOHA 1X
Poutač
Plakát
Program Pozvánky
2x
Poutače malé 6x, přihlášky, výzdoba sálu, různé cedule, pamětní listy, diplomy
plakát
program na celý měsíc - 4 koncerty
Plakát
Poutač
přelepka

vstupné

Plakát

MĚSÍČNÍ PLAKÁT
KINO
noviny - akce placená

poutač

Panoramatka
DURA

GALERIE NA RADNICI
Povážská Bystrica
UČITELIA a ABSOLVENTI
družební město

Plakát

Kompletní sazba čtvrtletního firemního časopisu DuraNews + korekury
pozvánky kartičky instalace

Červenec 2010
plakát

HUDEBNÍ ALTÁN
SPEKTRUM ROŽNOVSKA
14., 15.
21. VALAŠSKÉ
FOLKROCKOVÁNÍ

program na celý měsíc - 4 koncerty
č.
2x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korekury
Letáček
Poutač
Plakát
Vstupné
Program
Brožurka Instalace
A5
5x

Různé informační cedule, poutače, označení infostánků apod. Instalace reklamních log
sponzorů atd.
KINO

Panoramatka
poutač
2x
placená akce

DISKOHRÁTKY VIGANTICE
Srpen 2010
plakát

HUDEBNÍ ALTÁN
SPEKTRUM ROŽNOVSKA
16., 17.

program na celý měsíc - 5 koncertů
č.
2x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korekury

KPH

leták/skládačka/program na novou sezonu

KINO
MĚSÍČNÍ PLAKÁT

Panoramatka
Plakát

SENIOŘI KALENDÁŘ 2011

HUDEBNÍ ALTÁN
SPEKTRUM ROŽNOVSKA č.
18., 19.
bigbít Harcovna
UŽ
JSME DOMA – PRAHA
FRONTLINE - VIDČE
TKA
Klub
cestovatelů
NOVÝ ZÉLAND NA KOLE I
PĚŠKY
Společenský dům
BANÁNOVÁ VELRYBA
aneb show Haliny Pawlowské
TKA
JIŘÍ
ČERNÝ – PETER, PAUL AND
MARY
Společenský dům
Ochotnické divadlo Šalamoun Ostrava
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁLKA

Sazba a grafická úprava kalendáře. Placená akce
Září 2010
Plakát
program na celý měsíc - 4 koncerty
2x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korekury
Přelepka
Poutač
Plakát

přelepka
Plakát

vstupné

poutač

vstupné

poutač

vstupné
přelepka

KINO
MĚSÍČNÍ PLAKÁT
BROUČCI
DEN SENIOŘŮ
VOLBY SENIOŘI
ROŽNOVSKÁ OLYMPIÁDA

Panoramatka
Plakát
plakát

přelepka

poutač

Plakát

poutač
placená akce

Plakát
Inzerce Spektrum
Plakát

Skládačka
Říjen 2010

KPH - ZUŠ
PETER KOSORÍN - MARIMBA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA
č.20., 21.
bigbít

Plakát

Poutač

Program

2x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korekury,
PŘÍLOHA 1X
Přelepka
Poutač

restaurace Harcovna
KUZMICH ORCHESTRA
Společenský dům
Divadelní
spolek Frída
SEX, DRUGS, ROCK&ROLL
TKA
Klub
cestovatelů
SÝRIE ANEB CESTA
DO MEZIŘÍČÍ A PO OKOLÍ

Přelepka

Vstupné

Program

Plakát

Plakát

MĚSÍČNÍ PLAKÁT
KINO
noviny - akce placená

Poutač

Panoramatka
DURA

GALERIE NA RADNICI
Gymnázium Rožnov p. R.
TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME…
SENIOŘI - VÝSTAVA
SPOLEČENSKÝ DŮM

Plakát

TKA
Klub
cestovatelů
NA EMBÉČKU KOLEM SVĚTA
SPEKTRUM ROŽNOVSKA
č.22., 23.
TKA
Klub
cestovatelů
INDONÉSIE
Společenský dům
SLET BUBENÍKŮ
KPH
Beskydské
divadlo N. JičínYOSHIHIRO
KONDO
KVARTETO
MARTINŮ
Společenský dům
VŠE O MUŽÍCH

plakát

graf. návrhy inzeratů, sazba a graf. návrh + korekury
pozvánky kartičky

plakát

poutač
placená akce

pozvánky

instalace
instalace

Listopad 2010

2x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korekury
Plakát
Přelepka

Poutač

Plakát

Poutač

přelepka

Vstupné

Poutač

Vstupné

poutač
placená akce
Poutač

SCREAMERS
Společenský dům Předvánoční
koncert
ZBYNĚK TERNER & JOE
AFTER TRIO
Masarykovo náměstí
ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU

Plakát

Program

Plakát
letáček s koledou
Plakát

MĚSÍČNÍ PLAKÁT
TKA
ROCKOVÁNÍ
S JIŘÍM ČERNÝM

Plakát

vstupné
přelepka

Vánoční koncert – TOMÁŠ
KOČKO & ORCHESTR

vstupné

KINO

poutač

Panoramatka
Prosinec 2010

Městská knihovna
XVII. ROŽNOVSKÝ
FEJETON 2010
A KLÍČEK 2010

Plakát
Almanach, cedulky na klíče, pamětní listy

SPEKTRUM ROŽNOVSKA
č.24., 25.
ZUŠ - KPH

Vánoční

2x měsíčně – graf. návrhy inzeratů , 2x sazba a graf. návrh Spektra Rožnovska + korekury,
PŘÍLOHA 1X
Plakát
Poutač
Program

zastavení – Slovo o naději –
ALFRED
STREJČEK
Společenský dům
Vánoční koncert – TOMÁŠ
KOČKO & ORCHESTR
Společenský dům
divadlo
ŠTĚSTÍ
KVĚTY FIALOVÉ
restaurace Tatra Vigantice
EIN KESSEL BUNTES
Koncert rožnovských
amatérských kapel.
GALERIE NA RADNICI
SVĚTLO A CIT –
FOTOSKUPINA SPŠP-COP
ZLÍN INKOGNITO – FOTOKLUB
OKAMŽIKY ZLÍN
MĚSÍČNÍ PLAKÁT
KINO

plakát

Vstupné

Poutač

Plakát

vstupné

Poutač

Plakát

poutač

Plakát

Poutač
(na leden 2011)

Plakát

Panoramatka

pozvánky

kartičky

instalace

