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KAREL PLÍHAL – RECITÁL 
 

Místo konání: 

Kino Panorama v Rožnově pod Radh. 
 

Termín konání: 

6. listopadu od 19:00 

 

Ojedinělý hudebník textař 

a poeta, se po koncertní 

pauze způsobené 

zdravotními potížemi s 

rukou vrací na koncertí 

podia. Karel Plíhal v jedné 

chvíli dokáže publikum 

rozesmát veselou 

básničkou, aby vzápětí 

posluchače rozněžnil a 

roztesknil emotivním 

textem písně. 

Jednočlennou kapelu Karla 

Plíhala posílil skvělý 

kytarista Petr Fiala, 

kterého Karel potkal na 

hudební škole v Hradci 

Králové. 
 

Nevhodné pro děti do 12-ti 

let!!! 

délka pořadu: 120min 

(včetně pauzy 20min) 

 

Vstupné s místenkou: do 5. 

11. 280 Kč, v den akce 320 

Kč. Předprodej v sídle T klubu, v TIC nebo online od 11. 9. od 

8:30. Od stejného data je možná také 3denní rezervace, a to 

pouze online. 



NYLON JAIL, MIDNIGHT SWIMMERS (UK) , 

SIMIA SAPIENS (CH) 

 
Místo konání: 

Klub Vrátnice v Rožnově pod Radh. 

 

Termín konání: 

9. listopadu od 19:30 

  

Kapela Nylon Jail 

vznikla v roce 2011 

jako dvojice 

Jirák/Vičík. Časem 

nabrali další 

muzikanty. V roce 

2013 vydali debutové 

album My Heart Soars 

Like A Hawk na labelu 

Indies Scope, získali 

cenu Vinyla a byli 

nominováni na cenu 

Anděl. 

 

Vstupné: do 8. 11. 170 

Kč, v den akce 200 Kč. 

Předprodej od 8. 10. v 

sídle T klubu, v TIC 

nebo online. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



STARÝMI AUTY DO MONGOLSKA 

 
Místo konání: 

Klub Vrátnice v Rožnově pod Radh. 

 

Termín konání: 

13. listopadu od 19:30 

 

Dvě stará auta technicky stěží technicky způsobilá k jízdě. Tři 

strojaři bez pudu sebezáchovy, zato s dalekými sny. Jedna 

medička, která je musí udržet při životě a nohama na zemi. Dva a 

půl měsíce na cestě, 13 států, 25 tisíc kilometrů. Přeplněné 

tržnice v Íránu, liduprázdné mongolské stepi, hořící brána do 

pekel v Turkmenistánu i výšková nemoc v Pamíru. Nevšední 

příhody, které s cestovkou nezažijete, ze zemí, které stojí za 

návštěvu. 

 

Vstupné dobrovolné. 

 

 



KIAP, NÁRODNÍ DIVADLO (JAZZ NORSKO/CZ) 

 
Místo konání: 

Klub Vrátnice v Rožnově pod Radh. 

 

Termín konání: 

14. listopadu od 20:00 

 

Trio Kiap hraje hudbu energickou a extrovertní , čerpá inspiraci z 

americké jazzové avantgardy, rocku , metalu i evropské vážné 

hudby. Melodicky neotřelé kompozice ve spojení s rockovou 

expresivitou, 

bezprostřední 

interakcí a 

improvizací 

vytváří projekt, 

který je na norské 

scéně vyjímečný a 

i díky tomu si za 

tři roky existence 

kapela vydobila 

na této scéně 

slušné postavení. 

 

Vstupné s 

místenkou: do 13. 

11. 170 Kč, v den 

akce 200 Kč. 

Předprodej od 8. 

10. v sídle T 

klubu, v TIC nebo 

online. 

 

 
 

 

 



ZBYNĚK TERNER  - VÁNOČNÍ KONCERT 2019 
 

Místo konání: 

Hotel Energetic v Rožnově pod Radh. 

 

Termín konání: 

20. listopadu od 19:00 

 

Všichni, kdo máte rádi atmosféru klidu, jiskřivého sněhu a 

krásných melodií jste srdečně zváni na v pořadí již devátý 

Vánoční koncert, který se uskuteční 20.11.2019 od 19 hodin v 

Hotelu Energetic v Rožnově pod Radhoštěm. Doprovodné trio 

zahraje ve složení Jiří Zabystrzan – piano, Zdeněk Holka – 

kontrabas, Dan Olejník – bicí. Jako vždy nechybí ani vzácný host 

jímž letos bude Marco Campos rodák z Limy ( Peru ), který sám o 

sobě říká:“ Jsem zpěvák s latinským srdcem a krví v žilách.“ Tešte 

se na latinskoamerické koledy. 

 

Vstupné s místenkou: 250 Kč. Předprodej v sídle T klubu, v TIC 

nebo online od 15. 10. od 8:30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PKM - THE SHADOWS REVIVAL 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice v Rožnově pod Radh. 

 

Termín konání: 

20. listopadu od 19:00 

 

Původně parta 

muzikantů, hrajících 

pro radost sobě a pro 

pobavení svých 

kamarádů, např. u 

příležitosti narozenin, 

nebo jen tak v 

hospůdce, nebo na 

zahrádce. Repertoár 

tvořily hlavně bigbítové 

a raně rockové skladby 

z 60. let, tak jak se v té 

době hrávaly na 

zábavách a tzv. čajích. 

Na základě zájmu 

publika (a hlavně 

pamětníků těchto akcí) 

postupně přicházely i 

nabídky na veřejná 

vystoupení. V 

současnosti skupina 

PKM působí na 

koncertních akcích 

regionálního významu, 

hlavně na Kroměřížsku a na Zlínsku. 

 

Vstupné pouze na místě 99 Kč. Uspořádání sálu na sezení bez 

místenek. 



JIŘÍ ČERNÝ – HLASY SAMETOVÉ REVOLUCE 

 
Místo konání: 

Klub Vrátnice v Rožnově pod Radh. 

 

Termín konání: 

21. listopadu od 19:00 

 

Poslechový pořad o 

hudebních osobnostech, 

které se podílely na 

listopadových událostech 

v roce 1989. Publicista 

zakazovaný 

komunistickými vládci se 

stal jakýmsi tiskovým 

mluvčím Sametové 

revoluce. Byl to on, kdo na 

Václavském náměstí uvedl 

Martu Kubišovou, aby 

zazpívala "Motlitbu pro 

Martu" a o pár dní později 

na tiskové konferenci 

Občanského fóra oznámil 

rezignaci komunistických 

pohlavárů. Jeho 

autentické vzpomínky 

zabrousí i do nehudebních 

vod a společně si 

připomeneme 

listopadovou euforii a společně můžeme podiskutovat, jak se 

očekávání života ve svobodné společnosti splnila. 

 

Vstupné s místenkou: 130 Kč, studenti: 60 Kč pouze na místě. 

Předprodej od 15. 10. 2019 v sídle T klubu, v TIC nebo online. Od 

stejného data je možná také třídenní rezervace, a to pouze online. 



THANX, TELESA OHNEPAL 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice v Rožnově pod Radh. 

 

Termín konání: 

23. listopadu od 20:00 

 

Koncert dvou hardcorepunk kapel z Prahy a Kladna. 

 

Kapelu ThANX založila v srpnu roku 2014 parta ostřílených 

muzikantů, známých z řad zásadních pražských hardcore, 

punkových a alternativních skupin. Vydali dvě split desky, 

vlastním nákladem již vyprodaný split 10" se skupinou Třetí 

stupeň tortury a v loňském roce na Malárie records split LP s 

TELESA OHNEPAL, kladenským hardcorepunkem, s nimiž sdílejí 

bubeníka a tento koncertní výjezd. 

Vstupné: do 22. 11. 120 Kč, v den akce 150 Kč. Předprodej od 22. 

10. v sídle T klubu, v TIC nebo online. 

 

 



BESÍDKA 2019 
 

Místo konání: 

Janíkova stodola – Valašské muzeum v přírodě 

 

Termín konání: 

25. listopadu od 19:00 

 

Besídka je tradiční 

forma představení 

Divadla Sklep, pestrý 

sled scének, skečů, písní 

a tanců, který je 

každoročně obměňován 

těmi nejlepšími nápady v 

podání samotných 

autorů, kterými jsou: 

Tomáš Hanák, Jiří 

Burda, Milan Šteindler, 

Tereza Kučerová, Lenka 

Vychodilová, Jana 

Hanáková, Lenka, 

Andelová, Hana Pafková, 

František Váša. 

V kapele Divadla Sklep 

vyhrávají: David Noll, 

Marta Marinová, Hana 

Navarová, Roman 

Fojtíček, Vladimír 

Vytiska, Jaroslav 

Vaculík. 

 

Vstupné s místenkou, přízemí: 390 Kč, balkon: 370 Kč. 

Prodej v sídle T klubu, TIC nebo online od 22. 10. 2019 od 8:30 

hodin. Od stejného data je možná také 3denní rezervace, a to 

pouze online. 



JOSEF SUK PIANO QUARTET 
 

Místo konání: 

Základní umělecká škola v Rožnově pod Radh. 

 

Termín konání: 

26. listopadu od 18:00 

 

Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola, Václav Petr – 

violoncello,  

Václav Mácha – klavír 

Koncert klavírního kvarteta. 

V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou v Rožnově p. 

R. se na úvod představí žáci rožnovské ZUŠ. 

 

Vstupné v předprodeji: 140 Kč, v den akce a na místě: 190 Kč. 

Rezervace a prodej v sídle T klubu a v TIC nebo online od 22. 10. 

od 8:30 hodin. Od stejného data je možná také 3denní rezervace, 

a to pouze online. 

 

Držitelé Rožnovské seniorské karty: 110 Kč. 

 

Zvýhodněné vstupné bude možné zakoupit v předprodeji v T 

klubu, TIC nebo na místě vždy po předložení Rožnovské seniorské 

karty. Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučujeme nákup 

vstupenky v předprodeji. 

 

Studenti rožnovské ZUŠ mají po předložení studijního průkazu 

vstup zdarma. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 

STROMU 

 
Místo konání: 

Masarykovo náměstí – Rožnov pod Radh. 

 

Termín konání: 

29. listopadu od 16:00 

 

Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s T klubem – kulturní 

agenturou a SVČ zvou na další setkání u příležitosti Rozsvícení 

vánočního stromu na Masarykově náměstí. 

 

Vánoční tvořivou dílnu můžete navštívit od 16:00 do 17:30 hodin 

ve vestibulu městského úřadu. 

Pošta pro Ježíška, kde mohou děti odevzdat svá napsaná přání a 

odeslat naší Andělskou poštou, bude připravena před budovou 

radnice. 

Na náměstí můžete také zakoupit od 16:00 hodin adventní věnce. 

Ty pro vás vyrobili klienti, pracovníci a dobrovolníci Charity 

Valašské Meziříčí ve službách, které působí v Rožnově pod 

Radhoštěm a okolních obcích. Jejich koupí se tak i vy můžete stát 

dárci, protože výtěžek z prodeje bude použit na pořízení 

automobilu pro Pečovatelskou službu v Rožnově pod Radhoštěm. 

A ten největší dárek najdete díky tomu, že přijdete a strávíte 

společně krásný předvánoční čas. 

 

Velmi se na vás všechny těšíme. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPROLIGA 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice v Rožnově pod Radh. 

 

Termín konání: 

30. listopadu od 19:00 

 

Improvizační divadlo v režii Valounů. Soupeřit přijedou Olivy z 

Olomouce. 

 

Vstupné do 29. 11. 80 Kč, v den představení 100 Kč. 

Předprodej od 29. 10. 2019 v T klubu, TIC  nebo online. 

 

 


