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JIŘÍ KOLBABA
– SEVEROZÁPADNÍ AFRIKA
KLUB CESTOVATELŮ
Jen 14 kilometrů od Evropy se na africkém kontinentu nachází pozoruhodná 
země s bohatou historií a přívětivou současností. Marocké království připomíná 
Pohádku tisíce a jedné noci. Navštívíme pouště i stará hliněná města. Aby byl 
obraz o západní Africe úplný, nahlédneme i do osudem zkoušených zemí Ni-
geru, Burkiny Faso, Senegalu a Mali.
VYPRODÁNO.

ONDŘEJ SMEYKAL
didgeridoo s gongy
Srdečně vás zveme na komponovaný večer s australskou tématikou.
Český hráč na didgeridoo, Ondřej Smeykal, vás nejdříve rozvibruje svým hu-
debním didgeridoo programem a pak vás pozveme na besedu. Budem si poví-
dat o domorodcích, jejich přístupu k životu, o hře na didgeridoo.
ON Semiconductor - hlavní partner. Vstupné v předprodeji: 150 Kč, na místě: 
180 Kč.

INSANIA
MENTALLY CORRUPTED
Koncem února 2019 odstartovala INSANIA sérii koncertů Kancionál Tour na 
podporu unikátního projektu multimediální knihy KACÍŘŮV KANCIONÁL, sou-
boru ilustrovaných textů INSANIE komentovaných historickými figurami, vrahy, 
filozofy, revolucionáři, ďáblem i Bohem formou diskusí na sociálních sítích.
Předskakovat bude metalová kapela MENTALLY CORRUPTED.
Vstupné: do 5. 12. 160 Kč, v den akce 180 Kč.

TÉČKO 
Výstava mapuje 33 let nabídky kultury v Rožnově pod Radhoštěm pod taktov-
kou T klubu – kulturní agentury a organizovanou z budovy T klubu. Výstava 
potrvá do pondělí 6. ledna 2020.
Dernisáž se uskuteční v pondělí 6. ledna 2020 v 17.00 hodin v Galerii Na Rad-
nici v budově MěÚ na Masarykově náměstí. 

Je otevřena pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin. 
Výstava bude přístupná pro bývalé „klubáky“ a návštěvníky, kteří již neby-
dlí v Rožnově a mají zájem výstavu zhlédnout, ještě v sobotu 7. prosince 
2019 od 10.30 do 11.30 hodin.

VÁNOCE NA NÁMĚSTÍ
        pondělí 9. prosince

• BAVÍ NÁS NAŠE DĚTI
16:30 – pásmo žáků rožnovských základních škol
18:00 – Rocková ZUŠka

        úterý 10. prosince

• ZIMNÍ KINO
17:00 – pásmo krátkých filmů pro děti
              Vánoční sen, Půlnoční příhoda, Čarovná rybí
               kostička, Krtek a sněhulák, Vánoce u zvířátek
18:00 – Yesterday (hudební komedie Dannyho Boylea)

        středa 11. prosince

• ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
16:45 – představení letošních přírůstků
               Rožnovských malých tisků 
17:00 – cimbálová muzika Valašsko
18:00 – Česko zpívá koledy

        čtvrtek 12. prosince

• HUDEBNÍ PÁRTY V PÉŘOVKÁCH
16:30 – koncert skupiny Fred Madison
17:45 – DJ Ruďas

        pátek 13. prosince

• VÁNOČNÍ KONCERT
16:45 – Věrka Faldýnová s kapelou
18:00 – koncert skupiny AG Flek

Přijďte si užít vánoční atmosféru na rožnovské náměstí. Po celý den si mů-
žete dát něco dobrého na zub, potkávat se s přáteli a užívat si kouzlo vá-
nočního času.
Vždy v podvečer je pro vás připraven zajímavý kulturní program.
Občerstvení zajišťuje grillfood s.r.o.

Předprodej vstupenek probíhá fyzicky v sídle v T klubu (budova Komerčních domů) 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 NA LEDEN 2020

2. 12. I pondělí • 19:00
kino Panorama PŘEDNÁŠKA

Jiří Kolbaba

Fred Madison

AG Flek

5. 12. I čtvrtek • 19:00
Vrátnice

KONCERT + BESEDA 

9. až 13. 12. I pondělí až pátek
Masarykovo náměstí

Ondřej Smeykal

Insania

6. 12. I pátek • 20:00
Vrátnice

KONCERT – METAL

do 6. 1. 2020 I Galerie
Na Radnici

VÝSTAVA

Středa 8. ledna – úterý 31. března • JOSEF KOŇAŘÍK – DVOJEXPOZICE
– výstava • Galeria Na Radnici
Čtvrtek 16. ledna • SLZY ŠTĚSTÍ – Stand up comedy • Vrátnice
Pátek 17. ledna • Klub cestovatelů – SLÁVEK KRÁL – STOPEM SE PSEM V ASII
• Vrátnice
Úterý 21. ledna • LOBKOWICZ TRIO – LUKÁŠ KLÁNSKÝ – klavír, JAN MRÁ-
ČEK – housle, IVAN VOKÁČ – violoncello – novoroční koncert se slavnostním 
přípitkem starosty města • ZUŠ
Středa 22. ledna a čtvrtek 23. ledna • Divadelní spolek CHAOS Valašská Bystřice 
– DRCLA LOKTEM O KREDENC • kino Panorama
Pátek 31. ledna • KOWALL COMPANY, THE ROYAL STATE (I) – koncert pop rock
• Vrátnice




