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LADISLAV ZIBURA – PRÁZDNINY V EVROPĚ
CESTOVATELSKÁ PROJEKCE / STAND-UP
Mladý spisovatel a blonďatý rošťák Ladislav Zibura se vrací na pódia s novým 
stand-upem. Tentokrát se vydal do oblasti, která je dostupná a krásná, přesto 
o ní většina cestovatelů nemluví. Vydal se prostopovat Evropu. Ladislav vás ve 
společnosti svérázných řidičů provede čtrnácti zeměmi – z horkého předměstí 
Athén přes malebné rumunské vesnice až za polární kruh. VYPRODÁNO.

VENTOLIN, 1FLFSOAP
Elektronický mág přijede znova do Rožnova. Tentokrát vystoupí na Vrátnici, 
v opravdovém klubovém prostoru, kam jeho „písničkářství“ patří. 1flfsoap to 
jsou urbanizovaný šohaj a znuděný Brňák! Živé bicí s kytarou, synťáky a syrový 
sound ukazují temnou stranu živé elektroniky. VYPRODÁNO – přidán sobotní 
koncert v režii Café & Bar Vrátnice. Info na www.vratnice.com

ENIGMATICKÉ VARIACE
JANČAŘÍK, STRÁNSKÝ, MALÉŘ UVÁDĚJÍ: 
„Být vstřícný, to je úpadek,“ tvrdí slavný spisovatel, nositel Nobelovy ceny Abel 
Znorko, vyhlášený svou arogancí. Už léta žije sám, nepřijímá návštěvy a razantně 
odmítá všechna interview. Když jej ale osloví novinář jednoho regionálního dení-
ku, překvapivě souhlasí. Čeká ho rozhovor o jeho zatím poslední, nejuznávanější 
knize „Zapřená láska“ – románu složeném z vášnivých milostných dopisů, který 
věnoval H. M. Koho skrývají tyto iniciály? Co dalšího spisovatel tají? A o čem 
všem ví novinář? Enigma – záhadu zastřenější, než se zdálo, budou postupně 
– s jízlivostí i odzbrojujícím citem – oba muži odkrývat. Hrají: Martin Stránský 
a Jan Maléř (rožnovský rodák, absolvent ZUŠ). Vstupné s místenkou v před-
prodeji: 280 Kč, na místě: 300 Kč.

JUCIFER, NIKANDER
Manželé Edgar a Amber, známí jako Jucifer, jezdí po světě s hradbou kytaro-
vých aparátů, pomocí nichž bourají zdi klubů. V poslední době ještě přitvrdili 
a posunuli svou hudbu za hranici hlukového utrpení. V jejich hudbě se stylistic-
ky prolínají extrémní metalové žánry jako grindcore, doom či sludge. Brněnští 
Nikander se stávají pojmem na evropské metalové scéně. Letos se zapsali 
dlouhohrající deskou na Day After „Sekyra prohnaná kolenem“, která zní asi 
tak, jak se jmenuje. Špinavý hutný sound s kořeny v metalu a hardcoru. Doom 
a sludge. Vstupné do 11. 2. 170 Kč, v den koncertu 200 Kč. 

ZE ZÁPADU KANADY NA VÝCHOD,
ANEB OD PACIFIKU K ATLANTIKU
KLUB CESTOVATELŮ
O tom, jak tříletý pobyt za velkou louží pokračoval cestou po tzv. trans-
-kanadské dálnici z Vancouveru v Britské Kolumbii u Pacifiku do Halifa-
xu v Novém Skotsku u Atlantiku, povyprávějí Marek a Romča Treterovi. 
Vstupné dobrovolné.

KALABIS QUINTET
Zuzana Bandúrová – flétna, Jarmila Vávrová – hoboj, Anna Sysová – klarinet, 
Denisa Beňovská – fagot, Adéla Triebeneklová – lesní roh
Koncert dámského dechového kvintetu. Vstupné v předprodeji: 140 Kč, v den 
akce a na místě: 190 Kč. Držitelé Rožnovské seniorské karty: 110 Kč. Vzhle-
dem k omezené kapacitě sálu doporučujeme nákup vstupenky v předprodeji.

JIŘÍ ČERNÝ – THE CHIEFTAINS
Náčelníci irského folku. Jejich zvuk, postavený převážně na trubkách Paddy-
ho Moloneyho, je jiný svět, téměř zcela nástrojový a zdá se, jako kdyby vyšel 
z jiného věku lidské historie. Že se stali mezinárodním fenoménem v 70. a 80. 
letech, je svědectvím jejich virtuózního muzikantství. Vstupné: 130 Kč, studen-
ti: 60 Kč pouze na místě. 

DUNAJ, NENÍ NĚMÝ
Když se hudebníci Dunaje po letech sešli při natáčení filmu „Dunaj vědomí“, 
našli znovu chemii, která je dříve spojovala. Přeskočila jiskra, a skupina se 
rozhodla obnovit činnost. A to v sestavě, která zaznamenala největší úspěch.  
Josef Ostřanský – kytara / zpěv, Vladimír Václavek – baskytara / zpěv, Pavel 
Koudelka – bicí / zpěv. Jako po-kapela vystoupí unikátní duo (někdy trio) Není 
Němý. Vstupné do 21. 2. 270 Kč, v den koncertu 300 Kč. 

ZBIGNIEW CZENDLIK
TALK SHOW POSTEL HOSPODA KOSTEL
Zbigniew Czendlik, pohodový, zábavný kněz z Lanškrouna, se představuje v pořa-
du Postel hospoda kostel. Obsahem jeho talk show je vyprávění příběhů ze života 
osobního i jiného… podané humorem jemu vlastním. V průběhu 90 minut se tak 
dotýká mimo jiné problematiky současného světa, s čímž se rád s diváky otevřeně 
podělí. Součástí pořadu je autogramiáda knihy Postel hospoda kostel. Vstupné 
v předprodeji s místenkou: 200 Kč, v den akce a na místě s místenkou: 250 Kč.

60 LET KLUBU FILATELISTŮ 
Výstava k 60. výročí založení Klubu filatelistů v Rožnově pod Radhoštěm. 

Čtvrtek 7. března • KAMBODŽA – Zapomenutý klenot Asie – Klub cestovatelů 
• T klub
Sobota 9. března • WOLF LOST IN THE POEM, LUCIE REDLOVÁ • Vrátnice
Pátek 15. a sobota 16. března • JOSEFSKÝ JARMARK • Masarykovo náměstí
Středa 20. března • TRIO NÉTÉ – Ďusi Burmeč, Petra Galasová, Vlastimil 
Flajšingr – kytara • ZUŠ
Sobota 23. března • BLACK SACHBACK, NEWSPEAK, FACAN • Vrátnice
Středa 27. března • SLZY ŠTĚSTÍ – STAND UP • Vrátnice
Čtvrtek 28. března • TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR • kino Panorama
Pátek 29. března • THANX, TELESA OHNEPAL, ZABLOUDIL(A) • Vrátnice

7. a 8. 2. I čtvrtek • 19:00
pátek • 18:00 – kino Panorama

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 BŘEZNU 2019

12. 2. I úterý • 20:00
Vrátnice KONCERT

Do 31. 3. I dle otevírací doby MěÚ
Galerie Na Radnici VÝSTAVA

8. 2. I pátek • 19:30
Vrátnice

KONCERT 21. 2. I čtvrtek • 19:00
T klub PŘEDNÁŠKA

20. 2. I středa • 18:00
ZUŠ KONCERT

11. 2. I pondělí • 19:00
kino Panorama

DIVADLO

14. 2. I čtvrtek • 19:00
T klub PŘEDNÁŠKA

22. 2. I pátek • 19:30
Vrátnice

KONCERT

4. 3. I pondělí • 18:00
kino Panorama

TALK SHOW


