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LUCIANA PIRES BAND (BRAZÍLIE/CZ) 
 

Místo konání: 

Hotel Energetik – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

1. října 2019 od 19:00 

 

V současné době má zpěvačka Luciana Pires projekt, který 

zdůrazňuje spojení brazilské hudby, jazzu a soulu. V letech 2017 

a 2018 koncertovala v Lisabonu v Portugalsku, v lednu 2019 

měla svůj první koncert v pobočce legendárního newyorského 

jazzového klubu 

BLUE NOTE, 

která byla 

slavnostně 

otevřena v jejím 

rodném Sao 

Paulu. Kromě 

doprovodného 

tria Marek 

Novotný – piano, 

Max Makagonov 

– kontrabas, Jiří 

Slavíček – bicí, se 

představí také 

dvě sboristky 

Josefína 

Čermáková a 

Barbora Fialová.  

 

Vstupné 

s místenkou 

250 Kč. 

 
 

 



TÉČKO 
 

Místo konání: 

Galerie Na Radnici – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

3. října 2019 – 6. ledna 2020 
 

Výstava mapující 33 let nabídky kultury v Rožnově pod 

Radhoštěm pod taktovkou T klubu – kulturní agentury a 

organizovanou z budovy T klubu. 

 

Výstava začíná 3. října a potrvá do pondělí 6. ledna 2020. 

Dernisáž se uskuteční v pondělí 6. ledna 2020 v 17.00 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. 
 

 

 
 



FARMÁŘSKÉ TRHY 6 

 
Místo konání: 

Pěší zóna u Společenského domu (ul. Palackého). 

 

Termín konání: 

4. října 2019, 10:00 – 17:00 

 

Prodej 

farmářských a 

spřízněných 

produktů od 

lokálních 

producentů. 

Přijďte si 

nakoupit 

drůbež z farmy, 

mléčné výrobky, 

med a další 

věci, nejen k 

snědku. Pokud 

máte tip na 

vhodné 

prodejce, 

kontaktujte 

nás, rádi 

zpestříme 

nabídku o další 

farmářské 

produkty. 

 

 
 

 

 

 

 

 



BOŽSKÁ FLÉTNA 
 

Místo konání: 

Dřevěné městečko – Valašské muzeum v přírodě 

 

Termín konání: 

4. října od 19:00 – 6. října 2019 do 16:00 

 

Mezinárodní hudební festival o Panově flétně a jejích interpretech. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANGO A MIROSLAV IMRICH 
 

 

Místo konání: 

Klub Vrátnice – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

4. října 2019 od 20:00 

 

Vstupné: do 3. 10. 170 Kč, v den akce 200 Kč. Předprodej od 

3. 9. v sídle T klubu, v TIC nebo online. 

 

 



LADISLAV HERYÁN, KNĚZ 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

7. října 2019 od 17:00 

 

Debata 

Můj příběh a vnitřní svoboda. 

 

Bez vstupného. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANASTASIA 
 

Místo konání: 

Kino Panorama – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

8. října 2019 od 19:00 

 

Léčivé divadlo Gabriely Filippi  

 

Host: Ernestína Velechovská 

 

Nevšední příběh lásky, 

ve kterém se setkávají 

lidé dvou světů. 

Úspěšný městský 

podnikatel a žena, 

která žije uprostřed 

přírody. Ze setkání 

těchto tvou lidí se 

narodí nejenom syn, 

ale také hluboké a čisté 

poselství pro šťastný 

život na Zemi. Proč a 

nač Vesmír rozsvěcuje 

hvězdy nad člověkem 

se dozvíte v novém 

činoherním představení 

Anastasia, ve kterém 

zazní mnoho písní na 

téma lásky. 

 

Vstupné s místenkou v 
předprodeji: 330 Kč, na 
místě: 350 Kč. 



MAROKO – NA KOLE PŘES NEJVYŠŠÍ SEDLA 

ATLASU 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

10. října 2019 od 19:00 

 

Šumperský cyklocestovatel Radomír Čížek se přijíždí podělit o své 

zážitky z výpravy po Maroku, jejímž cílem bylo zdolat nejvýše 

položená sedla Vysokého Atlasu a na vlastní kůži okusit 

každodenní život Berberů žijících v nelehkých podmínkách v 

nejodlehlejších horských oblastech.  

 

Vstupné dobrovolné. 

 

 



ÚRODA Z POLÍ, ZAHRAD A SADŮ ANEB 

VALAŠSKÝ HORTIKOMPLEX 
 

Místo konání: 

Dřevěné městečko – Valašské muzeum v přírodě 

 

Termín konání: 

12. října od 9:00 – 20. října do 16:00 

 

Výstava různých odrůd ovoce, okopanin a obilovin v Janíkově 

stodole. 

Výstava představuje ve dvou rovinách plodiny zemědělství z 

minulosti a ze současnosti. Pravidelně jsou k vidění odrůdy ovoce, 

okopanin a obilovin, které byly v minulosti pěstovány nejen na 

Valašsku. Tyto odrůdy a další zajímavosti může návštěvník přímo 

na místě srovnat s odrůdami současnými, které v poslední době 

dobývají český zemědělský trh. 

Většina vystavených vzorků plodin ze skupiny tzv. „starých 

odrůd“ jsou pěstovány v areálu Valašské dědiny v rámci 

problematiky „Zachování starých a krajových odrůd 

zemědělských plodin". 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAROSLAV ŠEBEK, HISTORIK 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

14. října 2019 od 17:00 

 

Diskuse 

Doba byla těhotná změnou. 

 

Bez 

vstupného.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PETER PALAJ TRIO (SK) – JAZZMENU 
 

Místo konání: 

Restaurace Brasserie Avion – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

16. října 2019 od 19:00 

 

Kytarové trio zvolenského rodáka, které hudebně doplňuje Róbert 

Ragan ml. na kontrabas a Kristián Kuruc na bicí. I přes mladý 

věk tohoto kytaristy, můžete v jeho hře slyšet  velmi silný odkaz 

na jazzovou tradici. 

Repertoár tvoří 

hardbopové autorské 

kompozice, jakož i 

převzaté skladby v 

originálních úpravách, 

podané ve stylu 

moderního jazzu. 

 

Skladatel a kytarista 

Peter Palaj letos natáčí 

své debutové album, na 

němž zazní převážně 

autorské skladby 

zkomponované v době 

studií na brněnské 

JAMU,kde v loňském 

roce absolvoval. 

 

Vstupenky za 200 Kč je 

možné zakoupit v T 

klubu – kulturní 

agentuře od 3.9.2019. 

Rezervace na 

info@jazzmenu.cz 

mailto:info@jazzmenu.cz


VŠESVATSKÝ JARMARK 
 

Místo konání: 

Masarykovo náměstí – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

18. a 19. října 2019 

 

Tradiční Všesvatský jarmark pořádá v pátek 18. 10. a v sobotu 

19. 10. na Masarykově náměstí v Rožnově pod Radhoštěm město 

Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s T klubem – kulturní 

agenturou. 

Po oba dny více 

než stovka 

prodejců 

nabídne tradiční 

jarmareční zboží 

jako kytice, 

květinové vazby, 

keramiku, 

svíčky, sýry, 

perníčky, masné 

výrobny, 

množství 

občerstvení a 

mnoho dalšího 

zboží, které 

neodmyslitelně k 

městskému 

jarmarku a k 

blížícímu se 

podzimu patří. 

 

 

 

 



THE RAINBREAKERS (ANGLIE) 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

22. října 2019 od 19:00 

 

Kapela 

nominovaná 

The British 

Blues Awards 

na Cenu pro 

nejlepšího 

začínajícího 

umělce za rok 

2016, je 

čerstvou novou 

tváří britského 

blues rocku.  

Vstupné 200 

Kč. Vstupenky 

je možné 

zakoupit v sídle 

T klubu – 

kulturní 

agentuře od 

3.9.2019, 

rezervace 

můžete učinit 

na 

info@jazzmenu.

cz.  

 

 

 

mailto:info@jazzmenu.cz
mailto:info@jazzmenu.cz


INDI STIVÍN – KONTRABAS 

ALICE SPRINGS – KLAVÍR 
 

Místo konání: 

Základní umělecká škola – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

23. října 2019 od 18:00 

 

Koncert mimořádného talentu Indiho Stivína, představitele třetí 

generace známého hudebního rodu s klavíristkou Alicí Springs. 

 

V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou v Rožnově p. 

R. se na úvod představí žáci rožnovské ZUŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUTS PIE EARSHOT (D), CARTOUCHE (F) 

 
Místo konání: 

Klub Vrátnice – Rožnov p- Radh. 

 

Termín konání: 

25. října 2019 od 20:00 

 

Pozoruhodné duo Guts 

Pie Earshot můžete 

znát z festivalu MišMaš 

či koncertu, který 

odehráli kdysi v 

Rožnově. Patrick a 

Jean vystupují ve 

skromném 

instrumentálním 

obsazení bicí a  

violoncello. Vstřebávají 

a přetavují do 

originálního tvaru 

vážnou hudbu, 

avantgardu, drum and 

bass, etno nebo punk. 

Jejich zrod sahá do 

roku 1993, slávu 

získali coby pětičlenná 

punková formace 

ozvláštněná zvukem 

cella. 

 

Vstupné: do 24. 10. 

190 Kč, v den akce 230 

Kč. Předprodej od 24. 

9. v sídle T klubu, v 

TIC nebo online.  



LEE DAVISON QUARTET (USA/CZ) 
 

Místo konání: 

Hotel AGH  

 

Termín konání: 

30. října 2019 od 19:00 

 

Fenomenální zpěvák 

s hlasem jemným i 

hrubým, 

nepřekonatelným v 

soulu a gospelu. Lee 

pochází z amerického 

Bostonu a od mládí 

měl ke gospelu 

blízko. Ještě ve 

státech založil 

profesionální mužský 

gospelové kvartet, a 

později gospelový 

sbor Harvardské 

univerzity. Tentokrát 

zazpívá také blues, 

swing a jazz za 

doprovodu tria 

známého bubeníka 

Otty Hejnice, které 

koncertuje po celém 

světě a na jaře 

letošního roku 

například jelo turné 

po Mexiku. 

 

Vstupné 250 Kč. Vstupenky je možné zakoupit v sídle T klubu – 

kulturní agentury, online a TIC od 3.9.2019. 



TOMÁŠ DORUŠKA – BESEDA S UKÁZKAMI 

FILMŮ 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice – Rožnov p. Radh. 

 

Termín konání: 

31. října 2019 od 19:00 

 

Pořad s 

rožnovským 

rodákem, který se 

bude točit kolem 

filmů, na kterých 

se podílel, ať už 

režisérsky, či 

střihačsky - 

Radhošť, Planeta 

Česko, Začalo to 

stromy: Vzpoura v 

Gezi Parku a 

dalšími. Témata 

jako ekologie a 

společenské 

paradoxy se 

budou ten večer 

přirozeně 

doplňovat. 

 

Vstupné s 

místenkou: 80 

Kč. Předprodej v 

sídle T klubu, v 

TIC nebo online 

od 1. 10. od 8:30. 

 



 


