
Názor: Kulturní centrum v 
Rožnově pod Radhoštěm 
Jsem prostý občan našeho města. Vnímám kulturu v našem 
městě jako každý druhý Rožnovák. Každý rok chodím do 
Valašského muzea v přírodě, ale vždy jen na pořad Rožnovská 
valaška, protože je vstup zdarma. Do kina chodím maximálně 
pětkrát do roka, a to hlavně se svým synem. 

Cena za lístek je už od dob, kdy jsme jako malí caparti chodili do kina na Ramba a jiné trháky za 

5 korun, dávno pryč. Normálního diváka by ta cena neodpuzovala, jen kdyby za své peníze 

dostal to, co je v jiných větších městech samozřejmosti. Krásné prostředí, ve kterém může 

vypadnout ze stereotypu všedního shonu. Pohodlná a prostorná sedadla, protože po celém týdnu 

mačkání se v autobuse a jiných dopravních prostředcích by si chtěl u filmu připadat, že sedí 

v křesle doma a ne že je sardinka ve vlastní šťávě udusaná v plechovce. 

V dnešní době kino, které nepromítá ve 3D zaspalo dobu. Je pro mě smutné, že když můj syn 

chtěl vidět Kozí příběh ve 3D, tak místo, abychom si udělali večerní procházku po městě 

zakončenou návštěvou kina a po ní posezením u kávy a kofoly v kavárničce, kde bychom 

navzájem probírali své zážitky z filmu, tak jsem byl nucen se trmácet autem do 14 km 

vzdáleného Valašského Meziříčí, vynervovaný ať to stihneme, protože před námi jel traktor. Syn 

usnul v autosedačce a po zaparkování a zaplacení předraženého parkovného jsem jej vzbudil. 

To co jsem vzbudil, bych přirovnal k rozlícené sani, jejímž řevem praskají okenní tabulky. 

Rožnov potřebuje kulturní centrum, jen by mělo být víceúčelové a hlavně bezbariérové. Má 

spolužačka a skvělá kamarádka, jež je upoutaná na invalidní vozík, naráží, stejně jako ostatní 

invalidé, na spoustu překážek, když chce jít v Rožnově na koncert, divadlo nebo do kina. Vždy je 

to o lidech zda chtějí vyjít vstříc. Sám jsem si to mohl 3 měsíce vyzkoušet být vozíčkářem a není 

jim co závidět.  

Myslím, že nejen mně by se líbil návrh kulturního centra s kinem, sálem pro divadla či koncerty 

a útulnou kavárnou. Aby to bylo místo pro relaxaci a setkávání se s přáteli. 

Proto přeji našim zastupitelům, aby vybrali správně, aby i naše děti daly přednost divadlu a kinu 

před televizí. Vždyť Rožnov je kulturní město, máme Valašské muzeum, lázeňské chodníčky, 

rozhlednu, ale hlavně máme tu něco, co nemají ani v Ostravě nebo Praze, a to je čistý vzduch. 

ANO, my všichni jsme Rožnov pod Radhoštěm. 
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