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800 KM PĚŠKY DO SANTIAGA
KLUB CESTOVATELŮ
Spousta inspirace, přátelé z celého světa a báječná volnost. Ale i fyzická bo-
lest, psychická náročnost a noci plné smradu a chrápání. I taková umí být 
nejznámější poutní cesta na světě, Camino de Santiago, kterou nám ve své 
přednášce přiblíží mladá nekonvenční cestovatelka Veronika Marčíková z Rož-
nova pod Radhoštěm. Vstupné dobrovolné.

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
Divadelní spolek CHAOS Valašská Bystřice 
Jako tradičně, vzhledem k zájmu publika, se v Rožnově odehrají dvě reprízy 
nově nastudované hry ochotnického divadla Chaos, tentokrát je to věc od Je-
ana-Claude Islerta‚ Jo, není to jednoduché‘ v režii Heleny Křenkové. Je to fran-
couzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování mate-
matiky pod peřinou. Postarší profesor a jeho mladinká studentka, profesorova 
dcera s přítelem, který taky není zrovna jejím vrstevníkem a nečekané návštěvy 
exmanželky, donutí vystresovaného profesora ke snaze vše před ní ututlat. Tak 
před ní chvíli schovává mladou milenku, chvíli dceřina přítele, až v ní vzbudí 
dojem, že před ní schovává svého milence. Hrají: Šárka Deáková, Veronika 
Fröhlichová, Lucie Nováková, Josef Šturma a Jan Závorka. Režie: Helena 
Křenková. Vstupné s místenkou, první polovina sálu: 110 Kč, druhá polovina 
sálu: 90 Kč.

PHAL:ANGST (WIEN)
PLAGUE CALLED HUMANITY (BRNO)
Phal:Angst z Vídně vznikli spojením industriálního dua Phal a sólového ambi-
entního projektu Angst v roce 2006. Jejich zvuk je inspirován kapelami jako 
Earth, Bohren & Der Club Of Gore, Neurosis, Front 242, John Carpenter, Da-
videm Lynchem, Swans, Einsturzende Neubauten, Kraftwerk, Godflesh nebo 
Isis. Hudba Plague Called Humanity je jedinečným mixem EBM a Crustu, je-
jich divokost a hlučnost jdou ruku v ruce s výraznými elektronickými pasážemi, 
jejich texty zaobírající se temnou budoucnosti a odvrácenou stránkou lidské 
společnosti, jako celek definují žánr „cyberpunk“. Vstupné do 18. 1. 100 Kč 
v den koncertu 120 Kč. 

EBEN TRIO
Terezie Fialová – klavír,
Roman Patočka – housle, Jiří Bárta – violoncello
NOVOROČNÍ KONCERT SE SLAVNOSTNÍM PŘÍPITKEM

STAROSTY MĚSTA 
Zveme vás na novoroční koncert se slavnostním přípitkem starosty města Rož-
nova. Eben trio patří mezi nejvýznamnější klavírní tria v České republice a zahra-
ničí - koncertovalo ve většině států Evropy, USA, Číně a Koreji a je pravidelným 
hostem mezinárodních hudebních festivalů. V rámci spolupráce se Základní 
uměleckou školou v Rožnově p. R. se představí žáci ZUŠ. Koncert uvádí Kruh 
přátel hudby v cyklu Večery s klasikou. Vstupné v předprodeji: 140 Kč, v den 
akce a na místě: 190 Kč. Držitelé Rožnovské seniorské karty: 110 Kč. 

KING SKATE – KINO NA VRÁTNICI
Česká republika, 2018 • 82 min • režie: Šimon Šafránek 
Začínáme s pravidelným cyklem Kino na Vrátnici filmem o historii českého ska-
tegoardingu. Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohy-
bu. Skateboard! V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. 
Láska na první pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy čes-
kého a světového skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných 
přátelství a divoké jízdy za svobodou uprostřed komunismu. Vstupné 60 Kč. 
Předprodej od 2. 1. 2018 v T klubu, TIC nebo online.

DEZINFEKCE, LUCIFER EFEKT, ZKAŽENÁ MYSL
Jihočeská Dezinfekce, jejíž vznik se datuje do roku 1991, se bez pardonu dá 
označit za matadory naší hardcore punk scény. Za léta své existence si vypra-
covali sound, který je dobře identifikovatelný a svým způsobem i originální. 
Základním poznávacím znamením je natlakovaná energie, která soustavně drží 
písty těsně pod hranicí exploze. Dalším zásadním poznávacím znamením je 
zpěv. Bratrem (doslova) ve zbrani majiteli hlasu a basákovi Maxeekovi je kyta-
rista Puffy, jehož kytarové riffy a občasná krátká sóla jsou další nepřehlédnu-
telnou ingrediencí dezinfekčního koktejlu.Doplní je žánrově spřízněné kapely 
- místní Lucifer Efekt a vsetínská Zkažená Mysl. Vstupné do 25. 1. 100 Kč 
v den koncertu 120 Kč. Předprodej od 2. 1. 2018 v T klubu, TIC  nebo online.

60 LET KLUBU FILATELISTŮ 
v Rožnově pod Radhoštěm
Výstava k 60. výročí založení Klubu filatelistů nemůže pochopitelně obsáhnout 
vše z bohaté činnosti klubu, ale najdete na ní ukázky z činnosti členů klubu 
a hlavně vám ukáže, co krásného z oblasti uměleckých děl již bylo na našich 
známkách vydáno. Doufáme, že přinese i  návštěvníkům výstavy alespoň něco 
z toho, co dala členům klubu – radost a potěšení z krásných věcí a velké množ-
ství nových poznatků a vědomostí. Výstava je také výzvou pro další zájemce 
o filatelii a sběratelství, aby do Klubu filatelistů při SVČ zavítali na výměnné 
schůzky. Rádi zde přivítají všechny zájemce, hlavně ale mladé, kteří by měli být 
pokračovateli v naší zájmové činnosti – filatelii a sběratelství.
Výměnné schůzky se konají každý sudý týden, vždy ve čtvrtek od 18 hodin 
ve Středisku volného času (u ZŠ Pod Skalkou).
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. ledna 2019 od 16 hodin v Galerii Na Radnici 
v budově MěÚ na Masarykově náměstí. Je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin, 
úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

Čtvrtek 7. února a pátek 8. února • LADISLAV ZIBURA – PRÁZDNINY V EVROPĚ 
• kino Panorama
Pátek 8. února • VENTOLIN, 1FLFSOAP • Vrátnice
Pondělí 11. února • divadlo Synagoga Concerts, s.r.o. – ENIGMATICKÉ VA-
RIACE, hrají: Martin Stránský a Jan Maléř (rožnovský rodák, absolvent ZUŠ) 
• kino Panorama
Úterý 12. února • JUCIFER, NIKANDER • Vrátnice 
Čtvrtek 14. února • ZE ZÁPADU KANADY NA VÝCHOD, ANEB OD PACIFIKU 
K ATLANTIKU – Klub cestovatelů • T klub
Středa 20. února • KALABIS QUINTET • ZUŠ
Čtvrtek 21. února• JIŘÍ ČERNÝ – THE CHIEFTAINS • klub Vrátnice
Pátek 22. února • DUNAJ, NENÍ NĚMÝ • Vrátnice

10. 1. I čtvrtek • 19:00
T klub PŘEDNÁŠKA

Prodej vstupenek probíhá v T klubu nebo v TIC dle otevíracích dob a rovněž online prostřednictvím www.tka.cz. Předprodej zahajujeme většinou měsíc před konáním akce, 
u některých vybraných akcí dříve. Je možná také 3denní rezervace, a to pouze online. Emailové a telefonické rezervace již nejsou možné.

V rámci akcí budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem naší prezentace na webu, sociálních sítích a v médiích. TKA nenese odpovědnost za záznamy pořízené
a zveřejněné jinými subjekty. Více informací ohledně ochrany osobních údajů najdete na https://www.tka.cz/ochrana-osobnich-udaju

PŘIPRAVUJEME V ÚNORU 2019
23. 1. I středa • 18:00

ZUŠ KONCERT

9. 1. – 31. 3. I dle otevírací doby MěÚ
Galerie Na Radnici VÝSTAVA

16. a 17. 1. I středa a čtvrtek • 19:00
kino Panorama

DIVADLO

26. 11. I sobota • 19:30
Vrátnice KONCERT

24. 1. I čtvrtek • 20:00
Vrátnice FILM

19. 1. I sobota • 20:00
Vrátnice

KONCERT


