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3. 6.—31. 8.
VÝSTAVA
Společenský dům
ORBIS PICTUS PLAY
Otevřeno: úterý až neděle 13 – 18 hodin.
Vstupné: 50 – 120 Kč

21. 7.—2. 10.
VÝSTAVA
městský park
Mladých vlků běhá v okolí
tomto dosti

27. 8.—2. 10.
VÝSTAVA
Galerie Kostnice
Milena Valušková
Horizonty

Kateřina Komm, Nikola Emma Ryšavá, Linda
Wrong
Společná výstava tří mladých sochařek
v Městském parku se skládá z prací již vytvořených, ale zařazeny jsou i práce nové,
inspirované místní pověstí „O vojákovi, synu
kovářově“. Zde se autorky tematicky setkávají, ale současně se také zajímavě rozcházejí svými specifickými výrazovými formami a interpretací pověsti.

Ve fotografické tvorbě uplatňuje Milena
Valušková své vidění světa, které je introvertně jemné a křehké, leckdy sbratřené se
zázračnem. Fotografie z cyklu Horizonty,
nejsou zdaleka jen jednoduchým pohledem
meditujícího člověka, ale ukazují nám zároveň i krajinu skrytou za horizontem ačkoliv
to na první pohled není zřejmé.
Vernisáž proběhne v pátek 26. srpna v 17 hod.
ve farské zahradě. Úvodní slovo: David Voda,
vystoupí: Max Majer – kytara.
Otevírací doba: úterý – sobota: 10:00 – 16:00,
neděle: 12:00 – 16:00. Vstupné dobrovolné.

1. 7.—29. 9.
VÝSTAVA
Galerie Na Radnici
Česká cena
za architekturu 2022
Česká komora architektů zveřejnila na nominačním večeru 7. ročníku České ceny za
architekturu pořádaném 23. června 2022 ve
Valdštejnské zahradě v Praze 29 realizací, které mezinárodní porota nominovala do prestižního výběru. Přijďte se podívat na těchto
29 výjimečných děl české architektury, letos
nově i s realizací, která získala cenu předsedy
Senátu Parlamentu ČR pana Miloše Vystrčila,
předanou na nominačním večeru.

Otevírací doba: úterý – sobota: 10:00 –
16:00, neděle: 12:00 – 16:00.

PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ
7. 9. Luboš Pospíšil & 5P, AF Band
Jarmark neziskovek – náměstí

7. 8.
→18:00
hudební altán v parku
Flastr
Kapela Flastr prezentuje především převzatou tvorbu nejlepších amerických bluegrassových skupin s převážně českými
texty Honzy Raclavského.
V případě nepříznivého počasí proběhne
koncert v prostoru zastřešené arkády Společenského domu. Vstupné dobrovolné.

20. 8.
→17:00
amfiteátr Na Stráni
33. Valašské folkrockování
16. 7.—21. 8.
VÝSTAVA
Galerie Kostnice
Vratislav Varmuža
Hlína, oheň, computer

Sál i kavárna. Vstup zdarma.
House band: Zbyněk Terner, Adam Fuska,
Jarda Mikel, Neky, Tashunka, Max Majer
a Patt Berry.
K dispozici jsou mikrofon, komba a bicí, muzikanti nástroje s sebou.

28. 8.
→18:00
hudební altán v parku
Ondřej Smeykal
Didgeridoo
Výjimečné sólové předvedení možností hry
na didgeridoo, jeho frekvenční rozsah a zapojení dalších rejstříkových fondů využitelných při hře na současné české didgeridoo
scéně snad nejosobitěji ztvárňuje český
profesionální hráč Ondřej Smeykal.
V případě nepříznivého počasí proběhne
koncert v prostoru zastřešené arkády Společenského domu. Vstupné dobrovolné.

Multižánrový festival v jedinečném prostředí.
Jablkoň, Hrdza, Janek Ledecký s kapelou
Laura a její tygři
Vstupné v předprodeji 450 Kč, na místě
550 Kč, děti do 7 let zdarma. Vstupné děti
7-12 let, ZTP a ZTP/P k zakoupení pouze na
místě za 275 Kč.
33. valašské folkrockování je spolufinancováno Zlínským krajem.

9. 9. Valašské zkušebny #6
Krásné nové stroje
Ananas Beat
Chorobopop
4Dogs
Včera bylo pozdě
Konfuse
Vagaband
Vrátnice a okolí
13. 9. Kruh přátel hudby
Sylvie Schelingerová,
Amelia Tokarska
koncertní sál ZUŠ
15. 9. Beata Hlavenková
Brillovka
24. 9. Divadlo Zticha – Single
Vrátnice
27. 9. Jana Koubková – Jazzmenu
AGH
28. 9. Jsme stále mladí, Den seniorů
Janíkova stodola

Předprodej vstupenek probíhá fyzicky v sídle
Téčka (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.

31.8.
→18:00
hudební klub Vrátnice
Jam Session
Slavíme konec prázdnin hudbou! Blues, boogie & rock and roll.

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

