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T klub - kulturní agentura
Tel.: 571 651 233, 603 823 818
www.tka.cz

ÚTERÝ 3. 7.

ANETA RUČKOVÁ — ZPĚV
JOSEF KRATOCHVÍL — VARHANY
Koncert mladých talentovaných umělců z našeho kraje. 
Aneta je mladá a nadějná lyricko-koloraturní sopranistka po-
cházející z Hutiska-Solance. Vystudovala kombinovaný obor 
hudebního gymnázia se zaměřením na klasický zpěv na Ja-
náčkově konzervatoři a gymnáziu v Ostravě. Po úspěšném 
absolvování konkurzu v Oper Leipzig byla Aneta vybrána 
jako sólistka na roční stáž v sezoně 2018/2019.
Josef je nadějný varhaník a klavírista mladé generace po-
cházející z Valašského Meziříčí.
Vystudoval místní ZUŠ v oboru hra na klavír a hra na var-
hany. V roce 2016 se stal finalistou mezinárodní varhanní 
soutěže „Baroko a Romantismus“ v Katowicích, kde získal 
čestné uznání za vysokou úroveň hry. V únoru 2017 obdržel 
hlavní cenu na prestižní mezinárodní varhanní soutěži „Vox 
Polonia Petropolitana“ v Petrohradě. 
Kruh přátel hudby uvádí koncert v cyklu Večery s klasikou.
19.00 hodin — kostel Všech svatých

PÁTEK 13. 7.

FERNANDO SAUNDERS S KAPELOU (USA)
Koncert amerického baskytaristy a zpěváka Fernanda Saun-
derse, dlouholetého baskytaristy slavného LOU REEDA, spolu-
hráče Jeffa Becka, Jimmy Page či Erica Claptona.
BEZ VSTUPNÉHO
20.00 hodin — pódium, městský park

NEDĚLE 15. 7.

BYSTŘIČANKA
Koncert dechové hudby z Valašské Bystřice, která vznikla 
v roce 1935 sloučením několika malých muzik, které pů-
sobily v obci již koncem 19. století. Od roku 1978 dosud 
vede kapelu Stanislav Fusek, který také skládá písničky. Re-
pertoár se skládá jak z klasických lidovek (Vacek, Poncar, 
Vejvoda), tak i písniček současných autorů (Kubeš, Žváček, 
Smišovský, Procházka aj.). DH Bystřičanka spolupracuje 
také s valašskými autory - Václavem Krutílkem, Bedřichem 
Čubou, J. Dořičákem.
BEZ VSTUPNÉHO
18.00 hodin - hudební altán

PÁTEK 20. 7. 

FARMÁŘSKÉ TRHY
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních 
producentů.
10.00-17.00 hodin - pěší zóna u Společenského domu (ul. 
Lázeňská)

NEDĚLE 29. 7.

FOJTI
Koncert valašské folkrockové kapely. Hudební skupina FOJ-
TI vznikla ve Valašském Meziříčí v roce 2010. Dala si za cíl 
skládat a hrát vlastní folkové písničky inspirované morav-
ským a hlavně valašským folklorem. V roce 2012 vydala 
skupina CD s názvem Od bílých potoků s 12 skladbami. 
Host koncertu - valašská lidová zpěvačka z Rožnova Eva 
Porubová.
BEZ VSTUPNÉHO
18.00 hodin - hudební altán

GALERIE NA RADNICI

STŘEDA 4. 7.

T klub – kulturní agentura ve spolupráci s městem Rožnov 
a VSPT Radhošť si vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy
NA RADHOŠŤU SA SVÍTÁ
Skončila velká třetí folklorní slavnost – Valašský rok 1947 
– první větší národnostní nadechnutí po druhé světové válce. 
Její hlavní realizátoři – Miloš Kulišťák a jeho spolupracov-
nice Věra Otevřelová začali přemýšlet jak dál při ochraně 
a uchovávání klenotů valašského lidového umění v živé po-
době. Postupně se obklopili skupinou mladých nadšenců, 
kteří byli ochotni objevovat a učit se valašské lidové písně, 
tance, zvyky a obyčeje. Tak vznikl v roce 1948 při Mu-
zejním a národopisném spolku v Rožnově Valašský krůžek, 
jenž se v roce 1954 přejmenoval na Soubor valašských 
písní a tanců Radhošť.

Výstava k výročí souboru Radhošť nemůže samozřejmě 
obsáhnout sedmdesátiletou práci a širokou škálu dalších 
aktivit, ale cílem autorského kolektivu je nechat návštěvníky 
nahlédnout alespoň na některé momenty bohaté historie 
tohoto ansámblu. 
Vernisáž od 16.00 hodin

Výstava potrvá do 27. 9. 2018 v Galerii Na Radnici v budo-
vě MěÚ na Masarykově náměstí. 

KAM
ZA KULTUROU

ČERVENEC 2018

T klub – kulturní agentura
Tel.: 571 651 233, 603 823 818
www.tka.cz
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Městská knihovna

ČERVENEC A SRPEN

Prázdninová otevírací doba
Po 08.00 — 18.00
Út 12.00 — 17.00 
St 12.00 — 17.00
Čt 12.00 — 17.00 
Pá 08.00 — 18.00
So zavřeno
Od 30. července do 4. srpna bude celá knihovna včetně 
biblioboxu UZAVŘENA.

LETNÍ PROCHÁZKY PAMĚTÍ MĚSTA 2018

Vzpomínání na historii města s tvůrčí skupinou seniorů 
scházející se pod hlavičkou projektu knihovny „Město v mé 
paměti“. V některé prázdninové čtvrtky se zájemci o pro-
cházku mohou společně s lektory - pamětníky projít jednou 
z vycházkových tras.

ČTVRTEK 12. 7.

POZORUHODNÉ ROŽNOVSKÉ ULICE
Historie ulic kolem náměstí.
Průvodce Richard Sobotka.
16.00 hodin — sraz před knihovnou

ČTVRTEK 19. 7.

PROCHÁZKA PO ROŽNOVSKÉM NÁMĚSTÍ
Historie náměstí, jak vypadalo před sto lety, které události 
se k němu pojí.
Průvodkyně Mirka Baštánová.
16.00 hodin — sraz před knihovnou

ČTVRTEK 26. 7.

HISTORIE ROŽNOVSKÉ STRUHY
Od Rožnovského pivovaru projdeme trasu struhy až k Hor-
nímu mostu. Procházka je delší, počítejte s časem 2 až 2,5 
hodiny.
Průvodce Ivan Bajer.
16.00 hodin — sraz před knihovnou

PRO DĚTI

ČERVENEC A SRPEN

POVÍDEJME SI | 68
Soutěž pro děti a jejich prarodiče. Zeptej se babičky/dědeč-
ka, kde a jak prožili 21. srpen 1968. Co pro ně znamenal? 
Napiš, natoč, namaluj nebo vyfoť. Vše je na tobě. Můžeš 
poslat krátký vzkaz (pohlednice) nebo dlouhé psaní (dopis, 
e-mail). Hlavní cenou je dort.

VÝSTAVA

ÚTERÝ 10. 7. - ÚTERÝ 28. 8.

ČTENÁŘI SVĚTA
Výstava fotografických momentek vsetínského cestovatele 

Ladislava Bureše: „Věřte mi, že při fotografování kdekoliv 
ve světě dodržuji jednu zásadu – nikdy nefotit lidi pro-
ti jejich vůli. Většinou se snažím s fotografovanými lidmi 
navázat kontakt, někdy dokonce naplno požádat o možnost 
pořídit si snímek. Pravdou je, že mnoho fotografií lidí vznik-
lo bez vědomí fotografovaných se známým citátem „co oči 
nevidí….“. Autor přibližuje nejrůznější formy čtenářství 
z mnoha koutů naší planety.
Chodby a podkroví

Kino Panorama
Tel.: 734 366 060

PONDĚLÍ 2. — STŘEDA 4. 7.

PAT A MAT ZNOVU V AKCI
A je to opět tady! Pat a Mat, naši dva známí kutilové znovu 
v akci. Přestěhovali se do nových domů, kde na ně čekají 
nové kutilské výzvy a příhody. Pro Pata a Mata není nic 
problém, ať se jedná o boj s rojem včel, opravu elektrické 
sekačky, ucpaný odpad či boj s krtkem.
18.00 hodin

PONDĚLÍ 2. — STŘEDA 4. 7.

LÁSKA BEZ BARIÉR
Jocelyn je muž, který se snaží ulovit každou ženu, která 
kolem něj projde. Používá základní postupy: vytahuje se, 
přetvařuje se a neustále lže. A když jej náhodou přistihne 
sousedka Julie v situaci, kdy zrovna sedí na invalidním vozí-
ku po matce, a chce o něj začít pečovat, jeho srdce zajásá. 
Repertoár svůdnických postupů si právě rozšířil o nový trik 
a navíc se díky němu seznámil s krásnou ženou.
20.00 hodin

ČTVRTEK 5. — STŘEDA 11. 7.

ANT-MAN A WASP
Sotva se Scottu Langovi podaří najít rovnováhu mezi osob-
ním životem a povinnostmi, které má jako Ant-Man, objeví se 
Hope van Dyneová a dr. Hank Pym s novou naléhavou misí. 
Scott musí znovu obléci zmenšovací oblek, naučit se bojovat 
po boku Wasp a pomoci jí odhalit tajemství z minulosti.
18.00 hodin

ČTVRTEK 5. — STŘEDA 11. 7.

DÁMSKÝ KLUB
Životní inspiraci občas najdete na těch nejnepravděpodob-
nějších místech. Čtveřici dlouholetých kamarádek pojí kro-
mě pevného přátelství společná záliba v knihách. Pravidelně 
se scházejí ve svém dámském knižním klubu. Jednoho dne 
se ponoří do lechtivě erotického románu Padesát odstínů 
šedi. Tahle volba se ukáže jako více než inspirativní…
20.00 hodin

PONDĚLÍ 9. — STŘEDA 11. 7.

PRVNÍ OČISTA
Přežijte nejnebezpečnější noc v roce. Přežijte Očistu. Pokra-
čování originální hororové série. 
20.00 hodin

Kino Panorama
Tel.: 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
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ČTVRTEK 12. 7.

ÚSMĚVY SMUTNÝCH MUŽŮ
Svou tragikomedii „o chlastu, vůli a vesmíru” vypráví 
úspěšný spisovatel, který k práci i k mluvení s jinými lidmi 
potřebuje nejdříve jen skleničku a později i celou láhev. 
V léčebně se pak Josef setkává s dalšími osudy těch, kteří 
jsou či donedávna byli, v pití alkoholu opravdovými mistry. 
Vznikají tu přátelství a situace, jež v obyčejném životě ani 
nejsou možné.
18.00 hodin

PÁTEK 13. — NEDĚLE 15. 7.

MANŽEL NA ZKOUŠKU
Leonardo je bohatý playboy, který si celý život jen užíval. 
Ale jak se říká - karma není zdarma. Po jedné divoké párty 
vypadne z jachty a v nemocnici konstatují, že utrpěl totál-
ní ztrátu paměti. A tehdy nastupuje Kate, kterou nedávno 
ponížil. Vybavená širokým úsměvem a falešným oddacím 
listem si pro něj přijde jako zákonitá manželka! Začátek 
bude těžký, ale i život běžného pracujícího muže s třemi 
dětmi a úžasnou manželkou má něco do sebe.
18.00 hodin

PÁTEK 13. — NEDĚLE 15. 7.

AVENGERS: INFINITY WAR
Snímek završuje neuvěřitelnou desetiletou cestu filmovým 
světem studia Marvel a přináší na stříbrná plátna nejsmrto-
nosnější a nejultimátnější válku všech dob. Avengers a jejich 
superhrdinští spojenci musí riskovat úplně vše a pokusit 
se porazit mocného Thanose dřív než jeho bleskový útok, 
provázený ničením a zkázou, zničí vesmír jednou provždy.
20.00 hodin

PONDĚLÍ 16. — STŘEDA 18. 7.

MUŽ, KTERÝ ZABIL DON QUIJOTA
Již téměř 20 let očekávaný film mistra Terryho Gilliama. 
Jeho sen o natočení tohoto pohádkového dobrodružství 
se konečně stává skutečností. Reklamní agent Toby cestuje 
v čase. Z Londýna 21. století se přenáší do La Mancha v 17. 
století. Tam ho Don Quixote chybně považuje za Sancho 
Panzu.
17.30 hodin

PONDĚLÍ 16. — STŘEDA 18. 7.

NEŽ PŘIŠLA BOUŘE
Dobrodružné drama s Shailene Woodley a Samem Claflinem 
v hlavních rolích je inspirováno skutečným příběhem dvou 
svobodomyslných lidí, kteří se po náhodném setkání nej-
dříve zamilují, a potom spolu prožijí největší dobrodružství 
svého života.
20.00 hodin

ČTVRTEK 19. 7.

FILMOVÝ KLUB – MAMA BRASIL
Irenin svět, to jsou její synové, manžel, sestra, rozpadající 
se domek na předměstí Rio de Janeira. Radost, pusinky, ob-
jímání, slzy, moře a starost, aby všichni byli najezení, umytí, 
šťastní a milovaní. Když její nejstarší syn Fernando dostane 
příležitost hrát profesionálně házenou v Německu, je za něj 

šťastná, ale nejraději by ho nikam nepustila. Nejobyčejnější 
příběh o rodičích a dětech od brazilského režiséra Gustava 
Pizzia získal Velkou cenu poroty za nejlepší světový hraný 
film na festivalu Sundance.
18.00 hodin

PÁTEK 20. — STŘEDA 25. 7.

HOTEL TRANSYLVÁNIE 3: PŘÍŠERÓZNÍ DOVOLENÁ
S rodinkou strašidel se vydáme na výletní parník, kde si má 
Drákula zaslouženě oddechnout od práce v hotelu. Drákulův 
doprovod si užívá klidnou plavbu a s radostí využívá vše, 
co může luxusní plavidlo nabídnout. Když však Mavis zjistí, 
že se Drákula zbláznil do záhadné kapitánky lodi Eriky, kte-
rá skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla 
po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
18.00 hodin

PÁTEK 20. — STŘEDA 25. 7.

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! válcoval 
kina po celém světě. Největší letní filmová pohoda se vrací! 
A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova Ka-
lokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali 
velkolepý řecký mejdan.
20.00 hodin

ČTVRTEK 26. — NEDĚLE 29. 7.

MRAKODRAP
Dwayne Johnson, s přehledem největší akční hrdina sou-
časnosti, vyráží do smrtonosné pasti, aby v ní přežil skle-
něné peklo a zachránil rodinu. Mrakodrap je akční thriller, 
po němž si začnete vážit slova „přízemí“.
18.00 hodin

ČTVRTEK 26. — NEDĚLE 29. 7.

CHATA NA PRODEJ
Rodiče prodávají chatu, pro kterou už nemají využití. Před 
předáním chaty se však matka rozhodne uspořádat poslední 
rodinnou slezinu. Zbytek příbuzenstva neprojevuje nadšení, 
tahle setkání bývají vždy dost náročná. Děda už je duchem 
nepřítomen, otec tyto akce odmítá, syn je věčně přiopilý. 
Babička je specialistkou na dotazy, které ostatní přivádě-
jí do rozpaků. Nevyrovnaná dcera na chatu přibere svého 
německého přítele, který se jediný na rodinný výlet těší, 
protože neví, do čeho jde.
20.00 hodin

PONDĚLÍ 30. 7. — STŘEDA 1. 8.

HOTEL ARTEMIS
Hotel Artemis je přísně tajné zdravotnické zařízení, určené 
výhradně pro bohatou klientelu podsvětí. Manažerka Jean 
vládne „hotelu“ tvrdou rukou. Jejími klienty jsou vrazi, 
gangsteři a zločinci nejtěžšího kalibru. Exkluzivní služby 
pro pacienty jsou samozřejmě za neméně exkluzivní cenu. 
Po urgentní hospitalizaci legendárního zločineckého bosse 
Oriana Franklina se z dříve bezpečného místa pro zločince 
stává to nejnebezpečnější.
18.00 hodin
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PONDĚLÍ 30. 7. — STŘEDA 1. 8.

UTOYA, 22. ČERVENCE
Norský snímek zachycuje masakr na letním táboře Svazu 
dělnické mládeže na ostrůvku u Osla v létě 2011. Skutečnou 
tragédii, při níž přišlo o život sedm desítek převážně mla-
dých lidí. Vytrvale sleduje mladou Kaju, která se snaží be-
zhlavé střílení přežít a zároveň najít v chaosu a panice svou 
mladší sestru. Snímek vznikl na základě reálných svědectví, 
scénář filmu je založen na hloubkových rozhovorech s přeži-
všími a snaží se co nejvěrněji zachytit pocity mladých, kteří 
byli v moment útoku na ostrově. Popisuje události z jejich 
perspektivy a skládá hold jejich odvaze.
20.00 hodin

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:

Poslední úřední den před prázdninami je pondělí 2. 7. 
v době 9.00-12.00 hodin. Následují klubové prázdniny.
Pravidelná úřední doba bude od pondělí 3. 9. v době 9.00-
14.00 hodin. V nutných případech volejte na tel. číslo 
774 423 197.

ZDRAVOTNÍ TURISTICKÉ VYCHÁZKY:

Turistické vycházky budou i v době prázdnin. Sraz je vždy 
v úterý v 8.00 hodin na AN, a tam se pak domluvíme, kam 
se půjde — podle počasí a složení účastníků. 

PRAVIDELNÉ AKCE:

Pravidelné plavání pro seniory v krytém bazénu je i o prázd-
ninách podle otevírací doby bazénu. 

Pravidelná cvičení všeho druhu, prováděná v Klubu 
nebo SVČ o prázdninách nebudou. Cvičit se začne od polovi-
ny září dle dohody se cvičiteli.

Pravidelné zkoušky pěveckého sboru ROSÉNKA začnou 
v pondělí 20. 8. od 14.30 hodin v klubovně Seniorcentra, 
1. máje 1000.

Kurzy angličtiny začnou opět od září v internetové klubovně 
Seniorcentra (dv. č. 205).

Paličkování a patchwork budou pokračovat podle domluvy 
i o prázdninách.

Další akce v měsíci

NEDĚLE 8. 7. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO PŘÁTELÉ DOBRÉHO VÍNA DO 
ITÁLIE
Odjezd v 5.00 hodin od benzinové stanice na 1. máji

ČTVRTEK 23. 8.

VÝJEZD NA LYSOU HORU
Odjezd v 7.15 hodin z 1. máje u Tesly

Valašské muzeum v přírodě

PÁTEK 29. 6.

ABSOLVENTSKÉ PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY MLADÝCH ODZEM-
KÁŘŮ
Dřevěné městečko

ČTVRTEK 5. A PÁTEK 6. 7.

ZVONEČKOVÝ JARMARK
Setkání hrnčířů, keramiků a včelařů
5. 7. — vystoupení skupiny Fleret a Zuzany Šulákové
6. 7. — Po stopách Dušana Samo Jurkoviče, pořad ke 150. 
výročí narození
9.00-18.00 hodin — Dřevěné městečko

SOBOTA 7. 7.

HEJŮV NOŽÍK
21. ročník setkání lidových řezbářů spojený s ukázkou jejich 
zručnosti
9.00-18.00 hodin — Dřevěné městečko

SOBOTA 7. 7.

NA RADHOŠŤU SA SVÍTÁ
Koncert k 70. jubileu FS Radhošť
21.00 hodin — Valašská dědina

NEDĚLE 8. 7. 

OZVĚNY VALAŠSKÉHO SLAVÍNA
Věnované malíři Jaroslavu Frydrychovi
15.00 hodin — Dřevěné městečko

SOBOTA 14. 7. 

PEKAŘSKÁ SOBOTA
25. ročník – oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, 
soutěže o nejlepší chleba a rohlík, výstavka pečiva
9.00-18.00 hodin — Dřevěné městečko

NEDĚLE 15. 7. 

SKLÁŘSKÁ NEDĚLE
Prezentace starého sklářského řemesla
Mlýnská dolina

PÁTEK 20. 7.

POHÁDKOVÁ NOC V MLÝNSKÉ DOLINĚ
Noční procházka pro objednané skupiny
20.00—24.00 hodin — Mlýnská dolina

SOBOTA 21. 7.

ROMSKÁ PÍSEŇ
24. ročník mezinárodního festivalu
Dřevěné městečko

NEDĚLE 22. 7.

ANENSKÁ POUŤ
Oslava svátku patronky Valašska sv. Anny spojená s kro-
jovaným procesím z farního kostela a pouťovou slavností 
9.00—18.00 hodin — Dřevěné městečko

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.vmp.cz

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
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SOBOTA 28. A NEDĚLE 29. 7.

DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ
28. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel, která ještě 
úplně nevymizela. V rámci nedělního programu vystoupí 
Věra Martinová. Ve spolupráci s Lesy ČR, s. p.
Dřevěné městečko

Galerie CREARS
Tel.: 739 403 486

DO SOBOTY 25. 8.

IGOR KITZBERGER — SOCHY
St—Pá 10.00—12.00 a 14.30—17.00, So 9.30—12.00

DO SOBOTY 25. 8.

BLÍZKÉ SVĚTY
IVAN PAVLE, IGOR KITZBERGER — MALBA, SOCHY

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608873807

SOBOTA 1. 9.

HLASY — HUDEBNÍ FESTIVAL LIDSKÉHO HLASU (2. ROČNÍK)
Druhý ročník mezinárodního hudebního festivalu lidského 
hlasu. Vystoupí účinkující s unikátním hlasovým projevem 
z nejrůznějších hudebních žánrů (od folkloru po alternativu): 
Gruff! (PL), Hlasy Horňácka & Musica Folklorica, Katarína 
Máliková & Ensemble (SK), Ataky Jany Koubkové, Skety.
Vstupenky v předprodeji na www.festivalhlasy.cz, v Hudeb-
ních nástrojích, v knihkupectví Nohavica v Rožnově a v Sal-
ze v Zašové.
17.00 hodin — amfiteátr Na Stráni, VMP

Jazyková škola s právem stát. jazyk. zkoušky
Tel.: 603 892 574

KAŽDÉ PONDĚLÍ

15.00—17.15 hodin — Němčina začátečníci

KAŽDÉ ÚTERÝ

10.00—11.30 hodin — Němčina začátečníci / senioři 
10.00—11.30 hodin — Angličtina začátečníci / senioři
16.00—18.15 hodin — Angličtina začátečníci

KAŽDOU STŘEDU

15.00—17.15 hodin — Angličtina — přípravný kurz na základ-
ní státnici 
15.00—17.15 hodin — Němčina konverzace

KAŽDÝ ČTVRTEK

10.00—11.30 hodin — Angličtina konverzace / senioři  
16.00—18.15 hodin — Angličtina konverzace

FIREMNÍ KURZY — termín dle dohody
INDIVIDUÁLNÍ KURZY — termín dle dohody
ČEŠTINA PRO CIZINCE — termín dle dohody 

Střední škola cestovního ruchu, s.r.o.
Tel.: 603 106 528

KURZY PRO VEŘEJNOST

STŘEDA

(říjen 2018 — prosinec 2018) — zahájení po naplnění kurzu
KURZ „ZÁKLADY MASÁŽÍ pro osobní použití“
15.30—18.30 hodin

KAŽDÁ DRUHÁ STŘEDA

(říjen 2018 — červen 2019)
KURZ „MASÉRSKÉ SLUŽBY“
11.50—15.00 hodin

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ — termín dle dohody
DAŇOVÁ EVIDENCE — termín dle dohody
PRÁCE S POČÍTAČEM — termín dle dohody

SLUNEČNICE - Ateliér Sebevzdělávání z.s.
604 163 735 * iac.roznov@gmail.com

KAŽDÉ PONDĚLÍ

KUŽELŮV BUBENICKÝ KURZ - ZAČÁTEČNÍCI POKROČILÍ 
Pavel KUŽEL Kubeša
16.00—18.00 hodin — Slunečnice

KAŽDÉ PONDĚLÍ

KUŽELŮV BUBENICKÝ KURZ – ZAČÁTEČNÍCI
Pavel KUŽEL Kubeša
18.00—20.00 hodin — Slunečnice

KAŽDÁ STŘEDA

„V RYTMU ŽIVOTA“
Spontánní tanec, naladění, uvolnění — Hana Kubelová
18.30—20.00hodin — Slunečnice

KAŽDÝ ČTVRTEK

PŘÍPRAVA K PORODU S DULOU INKOU
Inka Stavárková
16.30-18.00 hodin — Slunečnice

KAŽDÝ ČTVRTEK

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC PRO ŽENY
Jana Vahalová, Alena Rárová
18.30-19.30 hodin — Slunečnice

PÁTEK 27. 7.

ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Mgr. David Svoboda
20.00 hodin — Slunečnice

Jazyková škola s právem stát. jazyk. zkoušky
Tel.: 603 892 574 
info@sscrroznov.cz • www.sscrroznov.cz

Střední škola cestovního ruchu, s.r.o.
Tel.: 603 106 528 
info@sscrroznov.cz • www.sscrroznov.cz

Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608 873 807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
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TERMÍN V JEDNÁNÍ

LEČITELSKÁ PORADNA
Osobní konzultace — Vladimír Vojtěch Červený
12.00-16.00 hodin — Slunečnice

TERMÍN V JEDNÁNÍ

DETOXIKACE ORGANISMU DLE MUDR. JOSEFA JONÁŠE
Osobní konzultace, měření — Jana Schwarzová
10.00-17.30 hodin — Slunečnice

TERMÍN V JEDNÁNÍ

ETIKOTERAPIE
Individuální terapie — Jan Cindler
8.00-16.00 hodin — Slunečnice

TERMÍN V JEDNÁNÍ

REXLEXNÍ TERAPIE DUŠE
Individuální terapie — Petr Vlček
8.00-19.30 hodin — Slunečnice

TERMÍN V JEDNÁNÍ

BYLINKOVÁ HARMONIE
Workshop — Jana Urbánková
18.00 hodin — Slunečnice

TERMÍN V JEDNÁNÍ

KVANTOVÁ METODA — ACCESS BARS
Workshop — Anna Lerchová
17.00 hodin — Slunečnice

TERMÍN V JEDNÁNÍ

KVANTOVÁ METODA — ACCESS BARS
Individuální terapie — Anna Lerchová
9.00-17.30 hodin — Slunečnice

Náš program bude o prázdninách lehce spontánní
Svůj předběžný zájem o akci můžete hlásit předem,
budeme vás informovat o konkrétním termínu.

                                                                        
Koliba Pod Horů
Tel.: 571 647 167

SOBOTA 7. 7.

Hraje cimbálová muzika HORA s primášem PETREM BAKLÍ-
KEM

SOBOTA 14. 7.

Hraje cimbálová muzika HORA s primášem ZDEŇKEM ZMEŠ-
KALEM

SOBOTA 21. 7.

Hraje cimbálová muzika HORA s primášem MILANEM ML-
ČÁKEM

SOBOTA 28. 7.

Hraje cimbálová muzika KORDULKA s primášem MICHALEM 
JELÉNKEM

Hotel AGH

Gastronomické akce na červenec

KDO NEGRILUJE, NENÍ ČECH

Tradičně grilujeme na letní zahrádce od 18.00 hodin

OD STŘEDY 4. 7.

MERUŇKY A BROSKVE
Můžete se těšit na pokrmy z tohoto ovoce

OD ČTVRTKA 26. 7.

BORŮVKOVÉ HODY
Zveme Vás na pokrmy z čerstvých BORŮVEK

Zahradní centrum Valašské Meziříčí
Tel.: 571 620 229

LÉTO V ZAHRADNÍM CENTRU

Zahradní centrum Valašské Meziříčí Vás srdečně zve 
na Léto v Zahradním centru.
Otevírací doba: každý den 8.00-18.00 hodin

Hotel AGH
Tel.: 571 625 666 • 724 246 533
www.hotel-agh.cz • recepce@hotel-agh.cz

Zahradní centrum Valašské Meziříčí
Tel.: 571 620 229
www.zcvm.cz

Koliba Pod Horů
Tel.: 571 647 167
www.kolibapodhoru.cz
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Součástí resortu je valašská koliba 
Kordulka s tradiční valašskou kuchyní 
– nové jídelní menu!  
NOVINKA – solárium, vibrosauna, 
rybičková pedikúra GARRA RUFA; 
well ness centrum dále nabízí bazén, 
whirl pool, sauny, masáže a zábaly, 
koupele – Multifunkční hala – tenisové 
a badmintonové kurty, možnost využití 
haly na kongresy nebo semináře (kapa-
cita: min. 300 míst, společenské akce).
REZERVACE: Tel.: +420 571 667 600
recepce@hotel-energetic.cz 
www.hotel-energetic.cz

KOLIBA POD HORŮ
• otevřeno denně od 10.00 hodin 
• speciali ty moravské kuchyně 
• každou sobotu od 19.00 hodin 
   cimbálová muzika

Dolní Bečva
Tel.: 571 647 167
www.kolibapodhoru.cz

Restaurace Písečná
Tel.: 571 651 218

nekuřácký salonek • gastronomické akce

 denní menu vč. polévky za 80 Kč
 zvěřinové hody  jídla na grilu
krajová jídla  drůbeží speciality

 4 druhy točeného piva 
„tanková PILSNER URQUEL“

provozní doba denně od 10.30 do 22.00 hodin

HOTEL AGH
Čechova 142, Rožnov p. R.
Rezervace míst na tel.: 571 625 666

PŘI DOHODNUTÝCH AKCÍCH POSKYTUJEME KOMPLEXNOST 
SLUŽEB A 10% SLEVU NA VEŠKERÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY.

Nabízí své prostory pro konání obchodních setkání a jednání, 
školení, rautů a recepcí (slavnostní tabule pro 30 až 60 osob), 
konferencí, seminářů, gastronomických akcí, svateb a firemních 
i společenských večírků. To vše s využitím ubytovacích kapacit. 

V JAKÉM PROSTORU? Ozvučený víceúčelový sál s videoprodukcí 
a přípojkou na internet a úpravou prostor dle Vašich přání.

Centrum Zdravé Já
 Palackého 457 • Rožnov p. R.

Přednášky, 
semináře, 
a workshopy
o ochraně fyzického 
a duševního zdraví.

Palackého 457, Rožnov p. R. 


