KAM
ZA KULTUROU
ČERVEN 2020
Vážení čtenáři,
bohužel také červnové vydání kulturní přílohy Spektra Rožnovska je kvůli koronavirové pandemii značně okleštěno.
Důvod je jediný, protiepidemická opatření se uvolňují postupně a organizátoři stále s pořádáním mnoha svých akcí váhají,
případně je úplně ruší nebo přesouvají na pozdější termíny. Jakmile bude konání akcí obnoveno, kulturní servis vám opět
přineseme v původní přehledné podobě, jak jste na něj byli po celou dobu zvyklí.
Děkujeme vám za vaši přízeň i v této nelehké době. Redakce

Kino Panorama

T klub – kulturní agentura

Tel.: 734 366 060
www.disdata.cz, www.tka.cz

Tel.: 571 651 233, 603 823 818
www.tka.cz

 PONDĚLÍ 1. 6.
18.00 hodin - LOV
 ÚTERÝ 2. 6. A STŘEDA 3. 6.
18.00 hodin - FRČÍME
 ČTVRTEK 4. 6. A PÁTEK 5. 6.
18.00 hodin - V SÍTI
 SOBOTA 6. 6. A NEDĚLE 7. 6.
18.00 hodin - AFRIKOU NA PIONÝRU
 OD PONDĚLÍ 8. 6. DO STŘEDY 10. 6.
18.00 hodin - V SÍTI: ZA ŠKOLOU
 OD PÁTKU 12. 6. DO NEDĚLE 14. 6.
18.00 hodin - LEDOVÁ SEZÓNA:
ZTRACENÝ POKLAD
 PONDĚLÍ 15. 6.
18.00 hodin - MALÁ LEŽ
 ÚTERÝ 16. 6. A STŘEDA
17. 6. OD 18.00 hodin - BLOODSHOT
 ČTVRTEK 18. 6.
18.00 hodin - DOKONALÝ PACIENT
 O PÁTKU 19. 6. DO NEDĚLE 21. 6.
18.00 hodin - BOURÁK
 PONDĚLÍ  22. 6.
18.00 HODIN - DOKUD SE TANČÍ
 ÚTERÝ 23. 6.
18.00 hodin - NEJVYŠŠÍ POCTA
 STŘEDA 24. 6.
18.00 hodin - ZAPOMENUTÝ PRINC
 ČTVRTEK 25. 6. A PÁTEK 26. 6.
18.00 hodin - LASSIE SE VRACÍ
 SOBOTA 27. 6.
POSLEDNÍ KLAPKA aneb Za dva roky to roztočíme, drahoušku! Rozlučka s kinem Panorama. Máte rádi filmy a atmosféru klasického
kina? Tak vezměte rodinu i přátele a užijte si
den v rožnovském kině a jeho okolí a přijďte
se rozloučit také! Filmy, koncerty, divadla a
zase filmy! Více na webu www.tka.cz.

 ČTVRTEK 11. 6.
JIŘÍ KALÁT: STOPY VEDOU DO ÍRÁNU
Írán není Irák, to se ale špatně vysvětluje, stejně
jako fakt, že v zemi ajatolláhů není válka, ale
naopak klid a bezpečno. Vstupné dobrovolné.
19.00 hodin - klub Vrátnice nebo kino Panorama
(místo konání bude upřesněno)
 ÚTERÝ 16. 6.
VOJTĚCH MÍČA/SITUACE - VÝSTAVA SOCH
Městský park od června do září ozvláštní
sochařská expozice Vojtěcha Míči. Vernisáž
bude v úterý 16. 6. v 17.30 hodin u hudebního
altánu. Úvodním slovem provedou kurátorka
Iva Mladičová a Vojtěch Míča. O hudbu se postará opavský Heimat.
Expozice bude v parku volně přístupná do 30. 9.
 GALERIE NA RADNICI
KOUZLO KRAJINY - fotograf Marián Béreš
Výstavu možno vidět do 30. 6, otevřeno po, st
8.00-17.00 hodin, út, čt a pá 8.00-14.00 hodin.
FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608 873 807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare

 PÁTEK 12. 6.
FILMOVÉ FUJARÉ
LETNÍ KINO S ŽIVOU MUZIKOU
V Brillovce se těšte na promítnutí dobrého filmu a navíc zahraje brněnská kapela. V 18.00
hodin se otevírá bar, od 19.30 hodin začátek
programu. Předprodej na www.fujare.cz, kapacita bude přizpůsobena aktuálním bezpečnostním omezením.
Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz

 DO SOBOTY 4. 7.
V KLIDU - MARTIN VELÍŠEK malba, kresba,
grafika GALERIE CREARS, vila na Nábřeží
Dukelských hrdinů 244. V sobotu 13. 6. v 15.00
hodin komentovaná prohlídka s autorem.

 NEDĚLE 28. 6.
18.00 hodin - ZELENÝ RYTÍŘ

 DO SOBOTY 4. 7.
V POHYBU - IGOR KITZBERGER, socha
Stage Garden GALLERY CREARS, pavilon
Na Zahradách 2186. V sobotu 13. 6. od 16.00
hodin komentovaná prohlídka s autorem.

 PONDĚLÍ 29. 6. a ÚTERÝ 30. 6.
18.00 hodin - TÉMĚŘ DOKONALÁ TAJEMSTVÍ

Otevírací doba výstav: st - pá 10.00-12.00 hodin a 15.00-17.00 hodin, so 9.30-12.00 hodin.

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz

Obnovení činnosti od 15. 6. dle úředních hodin (po a st 9.00-14.00 hodin), a to v omezeném režimu a za dodržení aktuálně platných
hygienických a bezpečnostních podmínek.
Poslední úřední den před prázdninami bude v
pondělí 29. 6. V červnu budou pouze vráceny
zaplacené poplatky za zrušené akce v období
od 11. 3. do konce června po předložení dokladu o zaplacení, a to podle harmonogramu,
který bude zveřejněn v Seniorku 6-8/2020.
Rovněž budou vybírány doplatky na zájezdy,
které jsou naplánovány na červenec až říjen.
Žádáme všechny členy klubu, aby sledovali vývěsky v Klubu seniorů, u pošty na nám. Míru
a u Rosavy. Informace budou rovněž rozesílány členům na e-maily. Zdravotní turistické vycházky budou obnoveny od června. První sraz
je v úterý 2. 6. v 8.00 hodin na AN, kde se
domluví trasa a naplánují se i další vycházky.
Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz

 PONDĚLÍ 1. 6.
SPOLU NA STARTU
Veřejné atletické závody pro děti a mládež.
Disciplíny: sprint 50 m, 60 m, skok daleký, hod
míčkem, vrh koulí, vytrvalostní běh. Přihlášky
předem na m.navarik@svcroznov.cz do 29. 5.
15.00 hodin – Atletické hřiště Dany Zátopkové
 PONDĚLÍ 1. 6.
KERAMICKÉ TVOŘENÍ
Keramické tvoření pro dospělé bude v červnu
na dotvoření výrobků.
15.30 - 19.30 hodin - SVČ, keramická dílna
 PÁTEK 5. 6.
ROZHÝBEJME ROŽNOV KE DNI DĚTÍ
Sportovní akce pro děti a mládež bude v letošním roce přesunuta na hřiště. Akce bude v jiném
duchu, než jsme zvyklí, ale i přesto čeká na děti
plno zábavy. Vyzkouší si např. bumpreball, kinball, hod na cíl, in-line brusle a další. Akce se
koná pouze za příznivého počasí. Více info na
www.svcroznov.cz a na sociálních sítích SVČ.
14.00-18.00 hodin - hřiště Dany Zátopkové
 SOBOTA 20. 6.
PŘESPOLNÍ BĚH
Běžecké závody pro žáky ZŠ v délce 250 m
pro nejmladší kategorii až po 2 000 m pro nejstarší kategorii. Info na www.svcroznov.cz a na
sociálních sítích SVČ.
Čas a místo budou upřesněny

 DLE DOHODY
REGRESNÍ TERAPIE A SPIRITUÁLNÍ REGRESE
Individuální terapie - Libor Hajda
9.00-17.00 hodin - Slunečnice

 PÁTEK 26. 6.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ - ŽENSKÝ KRUH
Eva Ludvík Kudrnová, Zuzana Wolková
16.30 hodin - Slunečnice

 DLE DOHODY
KOUČINK UVOLNĚNÍ EMOČNÍCH VZORCŮ
Individuální terapie - Pavel Dvořák
9.00-17.00 hodin - Slunečnice

 Termín bude určen
AKTIVNÍ SNĚNÍ - Večer vědomého snění se
šamanským bubnem - Mgr. Petr Horák
19.30-21.00 hodin - Slunečnice

 PONDĚLÍ
KUželův BUbenický KUrz
Začátečníci - Pavel KUŽEL Kubeša
18.00-20.00 hodin - Slunečnice

 DLE DOHODY
ZDRAVÁ ZÁDA S INKOU
Zdravotní cvičení (individuální)
Inka Stavárková
9.00-17.00 hodin - Slunečnice

 Termín bude určen
ŽIVOT MEZI ŽIVOTY Přednáška - Libor Hajda
18.00-20.00 hodin - Slunečnice

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

 DLE DOHODY
INDIVIDUÁLNÍ KONSTELACE
Individuální terapie - Hana Kubelová
9.00-17.00 hodin - Slunečnice

 STŘEDA
JÓGA PRO VŠECHNY
Robert Jurečka
18.30-20.00 hodin - Slunečnice

 PÁTEK 29. 5.
DIVOŽENKY V ROŽNOVĚ - ŽENSKÝ KRUH
Eva Ludvík Kudrnová, Zuzana Wolková
16.30 hodin - Slunečnice

 ČTVRTEK
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ S DULOU INKOU
Inka Stavárková
17.00-18.00 hodin - Slunečnice

 SOBOTA 30. 5.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Zvuková relaxace - Jiřina Solvana Vašinová
18.00-21.00 hodin - Slunečnice

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

 PÁTEK 5. 6.
ÚPLŇKOVÝ ÓM CHANTING
Mgr. David Svoboda
20.00 hodin - Slunečnice

 PÁTEK
ZDRAVÁ ZÁDA S INKOU
Zdravotní cvičení - Inka Stavárková
8.30-10.00 hodin - Slunečnice

 SOBOTA 6. 6.
SETKÁNÍ S FILIPÍNSKOU LÉČITELKOU
Povídání a meditace - Estela Palaris Orbito
13.00 hodin - Slunečnice

 ÚTERÝ nebo STŘEDA nebo NEDĚLE
JÓGA PRO VŠECHNY
Petra Černotová
17.00-18.30 hodin - Slunečnice

 SOBOTA 6. 6.
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ
Individuální konz., terapie - Estela Palaris Orbito
14.00 hodin - Slunečnice

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz

Program je orientační, pro bližší info volejte
na výše uvedené telefonní číslo
 PONDĚLÍ
KUželův BUbenický KUrz
Pokročilí začátečníci - Pavel KUŽEL Kubeša
16.00-18.00 hodin - Slunečnice

 Termín bude určen
LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ KAMENŮ – PŮSOBENÍ
V PROSTORU, TVAROVÉ ZÁŘIČE, PYRAMIDY
Přednáška, ukázka, typologie - Jiří Novotný
17.00-19.00 hodin - Slunečnice
 Termín bude určen
MOVEMENT MEDICINE
Večer spontánního tance - Veronika Živa
18.00-21.00 hodin - Slunečnice
 Termín bude určen
ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ
Praktický seminář - Jiří Uhlíř
16.00-20.00 hodin - Slunečnice
 Termín bude určen
O ZDRAVÉM DÝCHÁNÍ A OTUŽOVÁNÍ
Praktická přednáška - Jiří Uhlíř
18.00-20.30 hodin - Slunečnice
 Termín bude určen
TANEC ŽIVOTA
Spontánní tanec, relaxace - Hana Kubelová
17.00-18.30 hodin - Slunečnice
 Termín bude určen
PORADNA MITOCHONDRIÁLNÍ MEDICÍNY
Individuální měření a konzultace
MUDr. Michael Kučera
9.00-18.00 hodin - Slunečnice
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Restaurace Písečná

HOTEL AGH

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

Tel.: 571 651 218

Rozvoz obědů a individuální 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 od 100 Kč
 zvěřinová jídla  jídla na grilu
krajová jídla  drůbeží speciality
 4 druhy točeného piva + nealko Birell

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.

Gastronomické akce na červen

V červnu bychom Vás chtěli pozvat na pokrmy
připravené z čerstvých jahod. Nenechte si ujít
speciality z tohoto lahodného ovoce.

www.hotel-agh.cz * recepce@hotel-agh.cz

www.hotel-energetic.cz

provozní doba od 10.30 do 20.00 hodin
PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE

Pohlednice z Valašska – Hradisko

Hrad Rožnov, zámčisko či nejčastěji hradisko, připomíná ve své kronice Josef Tvarůžek (1878-1959).
„Při vstupu do zřícenin hradu působí na návštěvníka melancholie, která ustoupí přerozkošnému pohledu
do nádherné scenérie přírodní. Po celé 19. a počátkem 20. století bylo hradisko velmi četně navštěvováno
léčebnými hosty a turisty různých národností a věku. Jako každý starý hrad i ruiny jsou zahaleny tajemnými bájemi a událostmi, tak také naše Hradisko má svůj báječný nimbus o původu, založení a životě,
kteréž se udržely až do naší doby ústním podáním. O původu hradu jsou jisté nejasnosti, ale zakladatel
Zubří Bohuslav z Krásna vydal již roku 1310 list fojtu Pertoldovi, aby činži v Zubří vybranou na hrad
Rožnov donášel. Též pozoruhodné jest, že Zubří, Rožnov, Vidče a Tylovice tvoří jakýsi kruh kolem Hradiska. Hrad, ač stavba poměrně malá, je neobyčejně pevná a téměř nedobytná. V roce 1505 prodal majitel
panství Petr hrad Rožnov i s mýtem za 13 200 zl. moravských Janu Kunovi, což znamená, že Rožnov ležel
na hlavní trati sítě cest na sever do Těšínska a Polska. Také jest v Rožnově naprostou zvláštností existence
šibenice, která se z paměti lidu vytratila, ačkoliv místo, kde stála, se dá velmi lehce zjistit z popisu v kupní
smlouvě. Bylo to místo na vrcholu Láně, kde stojí tři památné lípy a sv. kříž datován rokem 1890. Jan
z Pernštejna držel Rožnov 14 let, ale nechal hrad zpustnout, nastěhovalo se do něj na šedesát lupičů.
Z nařízení císaře Ferdinanda I. měl být roku 1530 hrad zničen. Loupežníci včas prchli a vojsko pobořilo
jen hradby. I přesto se na poničeném hradě konaly až do roku 1670 posudky.”
V plné síle byl hrad 220 let, spolu s vybíráním posudků 360 let. V roce 2020 si ruina kdysi pevného
a nutného rožnovského hradu připomíná 710 let od první písemné zmínky.
Richard Sobotka

Pěvecký sbor Rosénka letos slaví deset let
PŘÍSPĚVEK ČTENÁŘE

V dubnu tohoto roku to bylo právě 10
let, kdy se ujala myšlenka o založení
seniorského pěveckého sboru. Od nápadu nebylo daleko k uskutečnění,
a tak v současnosti dnes již více než
30členné těleso chtělo slavnostním
koncertem oslavit svou činnost. Bohužel plány zhatil současný nouzový stav.
Tak zatím alespoň zavzpomínejme.
Dlouho jsme váhaly (ano, v počátky byly ve sboru jen ženy) nad názvem
souboru. Nakonec zvítězila Rosénka,
a to nejen pro svou libozvučnost slova
vzbuzujícího představu něčeho osvěžujícího a čistého, ale i jako zkratka
rožnovského seniorského klubu, pod
jehož záštitou působíme. Od samého
počátku stojí v čele sboru zkušená
sbormistryně Marie Grygarová, jako
hudební doprovod se k nám záhy přidala Jana Vařejčková.

V současné době má sbor 33 aktivních členů nejen z Rožnova, ale i z
Dolní a Horní Bečvy, Vidče a dokonce
i z Val. Meziříčí. Postupně se podařilo získat i několik mužů a sbor tedy
můžeme prezentovat jako smíšený.
Obdivu hodné je věkové složení členů - pohybuje se mezi 61 a 88 lety, 6
zpěváků či zpěvaček má přes 80 let.
Jejich vitalitu a fyzickou zdatnost jen
obdivujeme.
Sbor má za sebou již 87 různorodých vystoupení a jim také přizpůsobuje svůj repertoár. Máme pestrý
výběr krásně upravených lidových
písní, zpíváme skladby duchovní i
koledy, písně známých skladatelů
vážné i populární hudby a spirituály. Máme zařazeny písně ve slovenštině, polštině, staré ukrajinštině,
latině i hebrejštině.

K pravidelným vystoupením sboru
patří koncerty vánoční. Těch proběhlo již 18 - kromě Rožnova i na Dolní,
Prostřední a Horní Bečvě, v Zubří, v
Hutisku-Solanci a v Jeseníku nad
Odrou. Hojně navštívené bývají i benefiční koncerty v místním kostele. Těch
bylo zorganizováno celkem 9. Vděčně
přijímáme při těchto největších akcích
vystoupení hostů.
Svátkem pro všechny členy sboru
bývají výjezdy spojené s vystoupením.
Celkem pravidelně jezdíme zpívat na
Slovensko. Nejčastěji do lázní Nimnica, ale představili jsme se i v Povážské
Bystrici, v Žabokrekách u Martina
a velmi jsme si považovali účasti na
Festivalu zborového spevu v Bytči, organizovaného u příležitosti 100. výročí
vzniku ČSR. Rádi vzpomínáme i na
vystoupení v Praze, ve Frýdlantu nad

Ostravicí, v lázních Klimkovice, v Paskově, na účast sborových přehlídek v
Kojetíně nebo v Bělotíně.
Náš sbor spolu s klubem seniorů
pravidelně pořádá také setkání sborů
– dětských i dospělých, a to každé dva
roky pod názvem Zpívání pro radost.
Bylo by ještě dlouho na co vzpomínat.
Všechny nás mrzí, že jsme museli svá
pravidelná setkávání i pečlivě připravovaná vystoupení odložit. O to více
se těšíme na obnovu činnosti. Vždyť
zpěvem podporujeme nejen lidskou
pospolitost, přinášíme radost sobě i
jiným, ale děláme také něco pro své
zdraví a duševní pohodu.
Děkujeme všem přátelům za podporu a pomoc, všem posluchačům za
přízeň a organizátorům za péči, které
se sboru dostává.
Jarmila Nesvadbová

INZERCE

Čtěte aktuální zpravodajství, komentujte a diskutujte. www.spektrumroznovska.cz

