ROŽNOV patří dětem

ROŽNOV plný chutí

1. června–30. září
SOCHY Z PÍSKU
areál na ulici Palackého v Rožnově p. R.
Již pátý ročník výstavy soch z písku, která se uskuteční na ulici Palackého jen 200 metrů od pokladen Valašského muzea v přírodě. www.dagi.cz

30. června
ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 2018
Parní vláček vás tentokrát zaveze do Rožnova, který bude žít obrovským
dvoudenním festivalem s názvem Garden Food Festival.
www.visitroznov.cz

1.–3. června
PO VALAŠSKU NA SKÚTRU aneb
100 ČESKO-SLOVENSKÝCH KILOMETRŮ
Camping Rožnov p. R.
Sedmý ročník akce, na které se v Rožnově pod Radhoštěm setkávají majitelé skútrů. Vrcholem třídenního programu je sobotní vyjížďka z náměstí. Stokilometrová vyjížďka všech skútrařů tentokrát nebude jen tradičně
„po krásách Valašska“, ale díky výročí 100 let Československa vyjížďka
zamíří i na Slovensko. www.visitroznov.cz

30. června a 1. července
GARDEN FOOD FESTIVAL
městský park
Špičkové gastro speciality, elitní kuchaři, regionální restauratéři i místní
výrobci a jejich produkty. To vše v krásném prostředí městského parku.
Garden Food Festival se premiérově představí v Rožnově pod Radhoštěm.
Přijďte ochutnat dobroty, které vám připraví třeba Zdeněk Pohlreich. Po
dva dny bude městský park patřit dobrému jídlu, pití a zábavě, a to vždy
od 10 do 18 hodin. www.gardenfoodfestival.cz

1. června
ROZHÝBEJME ROŽNOV
15.00 h, Masarykovo náměstí Rožnov p. R., městský park
Tradiční sportovní akce na náměstí a v městském parku. Vyzkoušíte
si různé sporty – nízké lanové překážky, bumpreball, tanec, kolečkové
brusle, a mnoho dalšího. www.svcroznov.cz
1. června
STREET DANCE SHOW
Janíkova stodola VMP
Ukázka choreografií všech věkových kategorií taneční skupiny Heart2Beat a Static Breakers. www.svcroznov.cz
2. června
SLABIKÁŘ DEVATERA ŘEMESEL aneb KDO SI HRAJE, NEZLOBÍ
Dřevěné městečko
Příležitost vyzkoušet si vybraná řemesla pro děti i dospělé. www.vmp.cz
2. června
ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 2018
První z pěti letních jízd ze série Rožnovské parní léto 2018. Odjezdy
jsou vždy stejné: z Valašského Meziříčí do Rožnova p. R. se jede v 9.10
a 13.10 hodin, z Rožnova p. R. do Valašského Meziříčí se jede v 11.00
a 15.00 hodin. www.visitroznov.cz
2. června
DĚTSKÝ DEN a POHÁDKOVÝ LES
Městský park, Jurkovičova rozhledna
Dopoledne se rozběhne velký dětský den v městském parku u Hudebního
altánu, včetně sportovních koutků, odpoledne pak přijde na řadu oblíbený Pohádkový les, který skončí na Jurkovičově rozhledně na Karlově
kopci nad městem. www.visitroznov.cz

ROŽNOV tančí a zpívá
8.–10. června
ONDRÁŠOVA VALAŠKA
Valašské muzeum v přírodě
Třídenní folklorní festival s Vojenským uměleckým souborem Ondráš
z Brna. www.vmp.cz
9. června
ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 2018
Tentokrát výjimečně bez páry, ale s důstojnou náhradou – sveze vás
historický motoráček Hurvínek. www.visitroznov.cz
9. června
ROŽNOVSKÝ FESTIVAL VÍNA
13.00–21.00 h, prostor Lázeňské ulice, park u Hudebního altánu
Ochutnat bude možné nejen vína, ale i jiné gastro speciality. www.tka.cz

ROŽNOV svatojánský
22. června
SVATOJÁNSKÝ VEČER
Amfiteátr na Stráni, Valašské muzeum v přírodě
Večer plný tajemných slunovratových zvyků. www.vmp.cz
23. červen
SVATOJÁNSKÉ OHNĚ a TOMÁŠ GARRIQUE MASARYK NA VALAŠSKU
Na více než deseti místech na Valašsku se rozhoří svatojánské ohně.
První vatra vzplane dle tradice cca. ve 21.00 hodin na Radhošti. Následovat budou ohně ve Lhotě, na Santově, Portáši, Kohútce, Hutisku
nebo Búřově. Součástí programu bude připomínka 90. výročí návštěvy
Tomáše Garrique Masaryka na svatojánských ohních na Radhošti, dále
připomínka 120 let vysvěcení kaple na Radhošti a 150 let od odvezení
základního kamene Národního divadla z památné hory Radhošť.
www.vmp.cz, www.mlroznov.cz

30. června
VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY 2
15.00 – 23.00 h, „Teslácké náměstí“ na ulici 1. máje
Po loňské úspěšné premiéře přichází tato akce podruhé a opět přinese
přehlídku místních kapel s přespolními hosty – kapelami ZUBY NEHTY
a EX EXTEMPORE. www.tka.cz

ROŽNOV bavící
9. –12. srpna
ROŽNOVSKÝ FRGÁLOVÝ SRAZ 2018
Camping Rožnov
V Rožnově sejdou majitelé karavanů a obytných automobilů ze všech
koutů Česka i Slovenska. www.campingclubroznov.cz
11. srpna
ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 2018
Poslední letošní jízda ze série Rožnovské parní léto 2018.
www.visitroznov.cz
11. srpna
VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ
17.00 h, Amfiteátr na Stráni, Valašské muzeum v přírodě
Multižánrový festival přináší již svůj 29. ročník, tentokrát se představí
Hana a Petr Ulrychovi a skupina Javory Beat, Anna K., skupina Ting
a Tata Bojs. www.tka.cz
11.–12. srpna
STARODÁVNÝ JARMARK
Valašské muzeum v přírodě
Pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým programem a atrakcemi
pro celou rodinu. www.vmp.cz

