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2012 a 2013. Přestože vydala debut Já nezapomínám
v roce 1993, výrazný průlom pro ni znamenala až o šest
let později deska Nebe, na které započala její hudební spolupráce s životním partnerem Tomášem Varteckým. Jejich
autorský tandem se plně rozvinul na albu Noc na zemi,
následovaném v roce 2006 deskou Večernice. Nejnovější
album Anny K. nese název Světlo. Kolekce silných písniček
vznikala ve spolupráci s Tomášem Varteckým a britskými
producenty Stevem Lyonem a Jay Reynoldsem.

www.tka.cz

NEDĚLE 5. 8.
PTAKUSTIK
Koncert kapely s rožnovským frontmanem Tomášem
Ptáčkem. Ptakopysk i Psychopták, i takových zkomolenin se dočkal projekt Tomáše Ptáčka - Ptakustik. Tomáš
po skončení punkové kapely Punkhart konvertoval nejprve
k folku, aby se později z akustického sólo vystoupení stala
velká popová show za doprovodu celé kapely. Ptakustik urazil dlouhou cestu a na konci loňského roku vydal debutové
CD Ptakustik - jednoduché písně o složitém životě.
BEZ VSTUPNÉHO
18.00 hodin — hudební altán

TATA BOJS
Kapela má za sebou úctyhodnou kariéru - letos slaví třicátiny na scéně. Za tu dobu vydala spoustu skvělých, výborných
nebo přinejmenším velmi dobrých desek a pilně koncertovala. Minulý rok se Tata Bojs rozhodli naživo kompletně
přehrát své přelomové a nyní na 2LP nově reedované album
Futuretro, hovořilo se o tom, že by se tyto koncerty mohly
stát hudební událostí závěru roku 2017. Nyní je jasné, že to
nebyla jen planá slova. Zájem fanoušků možná překvapil
i kapelu. Všechny koncerty byly beznadějně vyprodané.
Jsme rádi, že Tata Bojs přijali pozvání i na náš festival a na
závěr večera zahrají devadesátiminutový koncert našlapaný
skvělou muzikou a energií.

SOBOTA 11. 8.
29. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
HANA A PETR ULRYCHOVI a skupina JAVORY BEAT
Projekt sourozenců Ulrychových nazvaný Javory beat
se na pódiích objevuje už od ledna roku 2010. Kromě koncertů klasických Javorů, ve kterých dominují housle a cimbál, se Hanka s Petrem rozhodli zrealizovat nový program
s novou kapelou, která je složená ze špičkových brněnských
rockových hudebníků. V Javory beatu dominuje elektrická
kytara doplněná baskytarou, klávesami, popřípadě bicími
a dechovým nástrojem.
Složení skupiny: Hana Ulrychová, Petr Ulrych, Ondřej Strouhal, Jakub Šimáně, Milan Strouhal, Ctibor Bártek

17.00 hodin — amfiteátr Na Stráni VMP
PÁTEK 17. 8.
FARMÁŘSKÉ TRHY
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních
producentů.
10.00-17.00 hodin — pěší zóna u Společenského domu
NEDĚLE 19. 8.

TiNG (USA/CZ/MEX)
Osmičlenná mezinárodní banda z Prahy, která kombinuje
mnoho stylů. Jejich hudba čerpá ze zdrojů, jako je reggae,
ska, dancehall, drum´n bass, swing, rock a hip hop. Smícháním všeho dohromady si kapela vytvořila vlastní styl,
kterému sami říkají „Praggamuffin”.
Složení kapely: Turner Harrison, Daniel Horký, Miller Harrison, Omar Rojas, Karel Zavadil, Miroslav Havel, Filip Jágr,
Michal Brůna

RENÉ SOUČEK
Koncert písničkáře z Frýdku-Místku hrajícího autorskou
tvorbu na kytaru a poslední dobou i na ukulele. Jeho texty
jsou jakoby ze života s prvky autobiografičnosti. Na kolik,
autor nechce vyzradit. Jejich pointa baví publikum ve veselé
poloze, ale dokáže i výrazně zasáhnout srdeční oblast v pomalých a dumavých písních. Od roku 2012 jej na pódiích
doprovází perkusista Marek Hlosta. Jeho cajon a djembe
podtrhují Reného rytmičtější kousky, v subtilnějších písních
pak melodickou či druhým hlasem dokresluje kontury. Vidět
jej můžete i vedle folkové legendy Pavlíny Jíšové, nebo písničkářky Adély Jonášové, jako nástěnkáře, řidiče, nosiče
a doprovodného hráče. V roce 2013 vydal René své debutové album Fajne-Mjesto, jehož kmotrem je Slávek Janoušek.

ANNA K.
Česká zpěvačka a držitelka pěti ocenění Anděl. Pravidelně
se objevuje také v nominaci ankety Žebřík časopisu Report,
kde byla čtenáři zvolena Zpěvačkou roku v letech 2011,
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Loni pak vydal druhé CD s názvem Sto tisíc slov.
BEZ VSTUPNÉHO
18.00 hodin — hudební altán

PRO DĚTI
SRPEN
POVÍDEJME SI | 68
Soutěž pro děti a jejich prarodiče. Zeptej se babičky/dědečka, 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.

GALERIE NA RADNICI
DO ČTVRTKA 27. 9.
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 spolupracovnice Věra Otevřelová začali přemýšlet jak dál při ochraně
a uchovávání klenotů valašského lidového umění v živé podobě. 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 Muzejním 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.

VÝSTAVA
DO ÚTERÝ 28. SRPNA
ČTENÁŘI SVĚTA
Výstava fotografických momentek vsetínského cestovatele
Ladislava Bureše: „Věřte mi, že při fotografování kdekoliv
ve světě dodržuji jednu zásadu – nikdy nefotit lidi proti 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 vzniklo 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.:
366 060
Kino734
Panorama

Výstava potrvá do 27. 9. 2018 v Galerii Na Radnici v budově MěÚ na Masarykově náměstí.

www.disdata.cz, www.tka.cz

ČTVRTEK 2. - NEDĚLE 5. 8.
Městská
knihovna
Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
Tel.:
571
654
747
www.knir.cz

ÚŽASŇÁKOVI 2
Oblíbená rodina superhrdinů se vrací! Avšak tentokrát
je hlavní hvězdou Helen, zatímco Bob zůstal v domácnosti
a pomáhá Violet a Dashovi. Pro všechny je to těžká změna.
Když se objeví nový padouch, který se chystá uskutečnit
ďábelsky geniální plán, tak rodina a Mražoun musí najít
způsob, jak se dát zase dohromady a spojit síly — což se lehko řekne a těžko udělá, i když jsou všichni doslova úžasní.
17.30 hodin

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.

ČTVRTEK 2. — NEDĚLE 5. 8.
JURSKÝ SVĚT: ZÁNIK ŘÍŠE
Před čtyřmi lety nás dinosauři porazili. Alespoň na Isla Nubar, exotickém ostrově, kde prosperoval unikátní zábavní
park Jurský svět, než se jeho exponátům podařilo utéct
z klecí. 20.00 hodin

ÚTERÝ 21. 8.
INVAZE18: VYROB SI SVÉHO OKUPANTA
Na webu knihovny nebo www.invaze18.cz si stáhněte vystřihovánku vojáčka-okupanta, sestavte, 21. 8. umístěte ve veřejném prostoru. Vyfoťte/nafilmujte a sdílejte #invaze18.
Ve spolupráci s Fujaré, z. s.

PONDĚLÍ 6. — STŘEDA 8. 8.
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
Neúprosně napínavý, seversky chladný psychothriller, ve
kterém bývalý policista bojuje s časem, aby zachránil unesenou ženu.
18.00 hodin

INVAZE18: HAPPENING
Večerní happening s promítáním krátkého dokumentu Karla
Čtveráčka a Josefa Koudelky Invaze 68 u příležitosti připomínky 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy na území
Československa. Ve spolupráci s Fujaré, z. s.
21.00 hodin — hudební altán

PONDĚLÍ 6. — STŘEDA 8. 8.
DĚSIVÉ DĚDICTVÍ
Když zemře Ellen, matriarcha rodu Grahamů, začíná rodina
její dcery rozplétat záhadná a čím dál tím děsivější tajemství
•2•

PÁTEK 17. — NEDĚLE 19. 8.

svých předků. S přibývajícími odhaleními se čím dál více
snaží překonat svůj neblahý osud, který zřejmě pronásleduje
celý jejich rod a pomalu ničí vše, co znají.
20.00 hodin

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, která skrývá strašlivé tajemství, jež by mohlo zničit strašidla
po celém světě, stane se z dovolené snů noční můra.
18.00 hodin

ČTVRTEK 9. — NEDĚLE 12. 8.
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Je to přesně deset let, co muzikál Mamma Mia! válcoval
kina po celém světě. A největší letní filmová pohoda se vrací! A s ní i nakažlivě lenošivá nálada pohádkového ostrova
Kalokairi, nesmrtelná ABBA a herci, kteří si s chutí zopakovali velkolepý řecký mejdan.
17.30 hodin

PÁTEK 17. — NEDĚLE 19. 8.
MISS HANOI
Na místo vraždy přijíždí do malého města zkušený vyšetřovatel kapitán Kříž, který není vůbec nadšený, když dostane
k ruce místní policistku vietnamského původu Anh. Anh musí
překonávat nejen předsudky, že Vietnamka může dělat policistku, ale i tlak ze strany rodiny, která se nesmířila s výběrem jejího povolání. Do toho Kříž navíc zjišťuje, že Anh má
až podezřele blízko k rodině oběti.
20.00 hodin

ČTVRTEK 9. — NEDĚLE 12. 8.
MISSION: IMPOSSIBLE — FALLOUT
Ethan Hunt si vždycky vybíral nesplnitelné mise. Pokaždé
v nich uspěl, okolnostem navzdory. Na začátku tohoto příběhu však čelí úplně nové situaci. Něco se pokazilo, past
nesklapla a vinou jeho selhání se ocitnou ve smrtelném
ohrožení vybraná světová velkoměsta.
20.00 hodin

PONDĚLÍ 20. — STŘEDA 22. 8.

PONDĚLÍ 13. 8.
WHITNEY
Dokument oscarového režiséra Kevina MacDonalda přibližuje božskou Whitney tak, jak ji ještě neznáte. Jedná se o oficiální dokument požehnaný její matkou a nejbližší rodinou.
Ta poskytla exkluzivní rozhovory a záběry ze zákulisí jejího
života, které dosud nebyly zveřejněny.
18.00 hodin

PODIVUHODNÁ CESTA FAKÍRA, KTERÝ UVÍZL VE SKŘÍNI
Neshoda s taxikářem zanechá fakíra Aju kousek od Paříže v obchodě Ikea. Tam potkává nejkrásnější ženu, jakou
kdy viděl, Marii. Ale jeho naděje na lásku je zmařená,
když v Ikeji náhodou uvízne ve skříni, která je i s ním zabalena a odeslána do Anglie. Tak začíná Ajova nedobrovolná,
ale o to bláznivější cesta čtyřmi kouty Evropy.
18.00 hodin

ÚTERÝ 14. A STŘEDA 15. 8.

PONDĚLÍ 20. — STŘEDA 22. 8.

TEMNÉ SÍLY
Poté, co neznámý virus zabije 98 % všech dětí v Americe,
se u přeživších 2 % dětí objeví superschopnosti, kvůli nimž
jsou umístěny do internačních táborů. Šestnáctiletá dívka
Ruby z tohoto tábora utíká a přidává se ke skupince teenagerů, kteří utíkají před vládou.
18.00 hodin

BLACKKKLANSMAN
Neuvěřitelný příběh historicky prvního černošského policisty v Coloradu, který se rozhodl vetřít do Ku-klux-klanu. Režisér Spike Lee boduje s černou krimi komedií, která je sice
retro, ale zároveň mrazivě aktuální.
20.00 hodin
ÚTERÝ 21. 8.

ÚTERÝ 14. A STŘEDA 15. 8.
SWEET COUNTRY
Western odehrávající se v severní Austrálii ve dvacátých
letech minulého století. Když domorodý chovatel dobytka
Sam v sebeobraně zabije bělošského majitele stanice Harryho, musí vše opustit a utéct i se svou těhotnou manželkou.
Seržant Fletcher s pomocí domorodého stopaře a místních
vlastníků půdy vede skupinu pronásledovatelů.
20.00 hodin

JAN PALACH
Student, který se v roce 1969 upálil na protest proti sovětské invazi do Československa. Mladík, který přinesl krajní
oběť v touze vyburcovat národ z okupační letargie. Jméno,
které u nás zná každý. Film vypráví příběh posledních měsíců Palachova života, ukazuje cestu, na níž se z milujícího
syna, oddaného přítele a citlivého, přemýšlivého studenta
filozofie stala „pochodeň číslo 1“.
18.00 hodin

ČTVRTEK 16. 8.

ČTVRTEK 23. — NEDĚLE 26. 8.

FILMOVÝ KLUB — STŘÍDAVÁ PÉČE
Myriam a Antoine se rozvedli. Syna Juliena dostala do péče
matka, která se snaží Juliena před jeho otcem, o němž tvrdí,
že je agresivní, chránit. Antoine však prosí o střídavou péči
svého syna. Julien je svědkem stupňujícího se konfliktu mezi
jeho rodiči a je donucen jít na hranici svých možností.
18.00 hodin

KRYŠTŮFEK ROBIN
Laskavý příběh o chlapci, který prožíval nesčetná dobrodružství ve Stokorcovém lese, ale který i dospěl a zapomněl,
kam vlastně v životě jde. A tak mu musí jeho roztomilí kamarádi z dětství, plyšová zvířátka, připomenout kouzlo dětské
představivosti.
18.00 hodin
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ČTVRTEK 23. — NEDĚLE 26. 8.

ZDRAVOTNÍ TURISTICKÉ VYCHÁZKY:

ŠPIÓN, KTERÝ MI DAL KOPAČKY
Audrey a Morgan jsou nejlepší přítelkyně, které se nevědomky zapletou do mezinárodního spiknutí poté, co jedna
z nich zjistí, že její bývalý přítel byl ve skutečnosti špión.
Svět špiónů ale není úplně připravený na dvě všehoschopné
ženské.
20.00 hodin

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 prázdninách podle otevírací doby bazénu.

PONDĚLÍ 27. — STŘEDA 29. 8.

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

SKOROSESTRY
Nebyl důvod k tomu, aby se jejich cesty zkřížily... Až do
dne, kdy po smrti jejich biologického otce, kterého nepoznaly, společně zdědí byt v Paříži. Lauren se snaží proniknout do módního prostředí. Olivia se snaží zachránit
cukrářství rodičů a najít manžela. Salma žije stále u své
matky na předměstí. Pro tyto tři sestry, které nemají nic
společného, bude společné bydlení poněkud výbušné.
18.00 hodin

Pravidelné zkoušky pěveckého sboru ROSÉNKA začnou
v pondělí 20. 8. od 14.30 hodin v klubovně Seniorcentra.
Kurzy angličtiny začnou opět od září v internetové klubovně
Seniorcentra (dv. č. 205).
Paličkování a patchwork budou pokračovat podle domluvy
i o prázdninách.

PONDĚLÍ 27. — STŘEDA 29. 8.
SLENDER MAN
V malém městě v Massachusetts chtějí čtyři středoškolačky rituálem popřít existenci tajemného SLENDER MANA.
Když však jedna z nich záhadně zmizí, vše nasvědčuje tomu,
že je ve skutečnosti jeho poslední obětí.
20.00 hodin

Další akce v měsíci:
ČTVRTEK 23. 8.
VÝJEZD NA LYSOU HORU
Odjezd v 7.15 hodin z 1. máje u Tesly

ČTVRTEK 30. 8. — NEDĚLE 2. 9.

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

PŘÍBĚH KOČEK
Neposedné koťátko Klubko žije se svým lenivým tatínkem
Fouskem v apartmánu v srdci velkoměsta. Když se Klubko
vydá hledat bájný Kočičí ráj, vydá se jeho otec z bezpečí
domova jej hledat. Příběh o síle lásky otce ke svému synovi
plný dobrodružství chytí za srdce nejen milovníky koček.
18.00 hodin

PÁTEK 3. — NEDĚLE 5. 8.
JÁNOŠÍKŮV DUKÁT
20. ročník Mezinárodního festivalu slovenského folkloru
v České republice.
18. ročník mistrovství Valašského království ve stloukání
másla.

ČTVRTEK 30. 8. — NEDĚLE 2. 9.
ALFA
Dobrodružství, odehrávající se během doby ledové v Evropě
před 20 tisíci lety. Mladý lovec, který se vypravil na svůj
první lov, utrpí zranění a je ostatními zanechán napospas
osudu. Když se probere, zjišťuje, že je zraněn a sám –
je nucen naučit se přežít v divočině. S komplikacemi se mu
podaří ochočit si osamělého vlka, kterého opustila smečka,
a postupně se učí spoléhat se jeden na druhého.
20.00 hodin

Dřevěné městečko
Pátek
16.00 — Živá pozvánka Masarykovo náměstí
19.30 — Slavnostní otevření 20. ročníku MFSF
20.00 — Hudba Tanec Horčica
21.00 — Při hudákoch
Sobota
10.00 — Roztančený Rožnov na náměstí
10.30 — Řeka radosti (průvod z náměstí)
13.00 — Zahrajeme si...
14.00 — Okamžiky — Okamihy
15.30 — Jaký kraj, takový mrav
17.30 — Od Tater k Šumavě
20.00 — Věci, co se dějí
21.30 — 18. mistrovství Valašského království ve stloukání
másla

Klub seniorů
Klub774
seniorů
Tel.:
423 197
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:
Pravidelná úřední doba: od pondělí 3. 9. v době 9.00-14.00
hodin.
V nutných případech volejte na tel. č. 774 423 197.
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Od buka do buka
23.30 — Na Dukátě při muzice

Gruff! (PL), Hlasy Horňácka & Musica Folklorica, Katarína
Máliková & Ensemble (SK), Ataky Jany Koubkové, Skety.
Vstupenky v předprodeji na www.festivalhlasy.cz, v Hudebních nástrojích, v knihkupectví Nohavica v Rožnově a v Salze v Zašové.
17.00 hodin — amfiteátr Na Stráni, VMP

Neděle
13.00 — Naladěno
15.00 — Společné okamžiky — Spoločné okamihy
SOBOTA 11. A NEDĚLE 12. 8.

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

STARODÁVNÝ JARMARK
Pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým programem
a atrakcemi pro celou rodinu.
Účinkují: Hradišťan, skupiny Poletíme?, Taverna, BraAgas
a Devětsil, flašinetáři, loutkové divadlo Rolo, kejklíři a žongléři ze skupiny Agripa, skupiny historického šermu Svobodní sedláci a Valmont, kartářka, vodník Rambousek a další.
9.00-18.00 hodin — Dřevěné městečko

info@sscrroznov.cz • www.sscrroznov.cz

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

SOBOTA 18. 8.
HRAVÁ DĚDINA
Připomínka zapomenutých dětských her.
Valašská dědina

KAŽDOU STŘEDU
15.00-17.15 hodin — Angličtina — přípravný kurz na základní státnici
15.00-17.15 hodin — Němčina konverzace

SOBOTA 25. 8.
MYSLIVOSTI ZDAR
Česká myslivost v pojetí tradičním i současném.
Dřevěné městečko

KAŽDÝ ČTVRTEK
10.00-11.30 hodin — Angličtina konverzace / senioři
16.00-18.15 hodin — Angličtina konverzace

NEDĚLE 26. 8.
Z DRUHÉ STRANY RADHOŠTĚ
Ozvěny frenštátského folklorního festivalu.
Dřevěné městečko

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

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

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

DO SOBOTY 25. 8.

KURZY PRO VEŘEJNOST

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

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

DO SOBOTY 25. 8.
BLÍZKÉ SVĚTY
IVAN PAVLE, IGOR KITZBERGER — MALBA, SOCHY

KAŽDÁ DRUHÁ STŘEDA

STŘEDA 29. 8. AŽ SOBOTA 13. 10.
IVAN TITOR, PETR KUBA
malba, sochy

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

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
FUJARÉ
kultura
Tel.:
608–873
807pod Radhoštěm
Tel.: 608873807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare

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

SOBOTA 1. 9.

Ateliér
sebevzdělávání
SLUNEČNICE
- Ateliér Sebevzdělávání z.s.
Tel.: 604 163 735
604
163
735
* iac.roznov@gmail.com
www.alternativnicentrum.webnode.cz

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):

KAŽDÉ PONDĚLÍ

•5•

SOBOTA 1. A NEDĚLE 2. 9.

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

ZLEPŠENÍ ZRAKU PŘIROZENOU CESTOU
Praktický kurz — RNDr. Hana Maslowská
so 9.30-17.30 hodin, ne 9.00-15.00 hodin — Slunečnice

KAŽDÉ PONDĚLÍ
KUŽELŮV BUBENICKÝ KURZ — ZAČÁTEČNÍCI
Pavel KUŽEL Kubeša
18.00-20.00 hodin — Slunečnice

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

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

Koliba Pod Horů
Tel.: 571 647 167
Koliba Pod Horů
www.kolibapodhoru.cz

KAŽDÝ ČTVRTEK

SOBOTA 4. 8.

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

Hraje cimbálová muzika HARAFICA-ŠURMYJA s primášem
MIRKEM URUBKEM.

KAŽDÝ ČTVRTEK

SOBOTA 18. 8.

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

Hraje cimbálová muzika KAŇÚR s primášem JANEM FOJTŮ.
SOBOTA 25. 8.
Hraje cimbálová muzika HARAFICA-ŠURMYJA s primášem
MIRKEM URUBKEM.

PÁTEK 26. 8.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Mgr. David Svoboda
20.00 hodin — Slunečnice

Hotel AGH
Hotel571
AGH625 666 • 724 246 533
Tel.:
Tel.: 571 625 666•*recepce@hotel-agh.cz
724 246 533
www.hotel-agh.cz

TERMÍN V JEDNÁNÍ

Gastronomické akce na srpen

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

OD ČTVRTKA 9. 8.
STEAKY V RŮZNÝCH PODOBÁCH PŘIPRAVENÉ NA GRILU
Servírujeme vždy od 18.00 hodin.
Rare — medium rare — medium — medium well — well done

TERMÍN V JEDNÁNÍ
BYLINKOVÁ HARMONIE
Workshop — Jana Urbánková
18.00 hodin — Slunečnice

OD ČTVRTKA 23. 8.
POKRMY Z ČERSTVÝCH OSTRUŽIN

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

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

TERMÍN V JEDNÁNÍ

LÉTO V ZAHRADNÍM CENTRU

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

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

TERMÍN V JEDNÁNÍ

VÝSTAVA

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

PONDĚLÍ 6. — PÁTEK 24. 8.
VÝSTAVA PAMĚŤ NÁRODA
Putovní výstava připomínající roky 1948 a 1968 za pomoci
příběhů pamětníků z Rožnova a dalších měst Zlínského kraje. Výstavu podpořilo město Rožnov dotací.
Masarykovo náměstí

TERMÍN V JEDNÁNÍ
KVANTOVÁ METODA — ACCESS BARS
Individuální terapie — Anna Lerchová
9.00-17.30 hodin — Slunečnice
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HOTEL AGH

Restaurace Písečná

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

Tel.: 571 651 218

nekuřácký salonek • gastronomické akce

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.

 denní menu vč. polévky za 80 Kč
 zvěřinové hody  jídla na grilu
krajová jídla  drůbeží speciality
 4 druhy točeného piva
„tanková PILSNER URQUEL“

V JAKÉM PROSTORU? Ozvučený víceúčelový sál s videoprodukcí
a přípojkou na internet a úpravou prostor dle Vašich přání.
PŘI DOHODNUTÝCH AKCÍCH POSKYTUJEME KOMPLEXNOST
SLUŽEB A 10% SLEVU NA VEŠKERÉ POSKYTOVANÉ SLUŽBY.

provozní doba denně od 10.30 do 22.00 hodin

Centrum Zdravé Já

KOLIBA POD HORŮ

Palackého 457 • Rožnov p. R.

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

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

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

Palackého 457, Rožnov p. R.

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