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PRVNÍ HOŘE, DUŠEVNÍ OTŘES 

Místo konání: 

Klub Vrátnice – Roţnov p. R. 

 

Termín konání: 

8. února 2020 od 20:00 

 

První Hoře je přední česká alternativní kapela, která bývá řazena 

mezi průkopníky progresivního nebo avantgardního rocku. Na 

kontě má jiţ šest alb, mnohá ocenění včetně ceny Anděl a stovky 

festivalů a úspěšných klubových koncertů. 

Spolu s nimi zahraje místní undergroundová formace Duševní 

otřes. 

Vstupné: do 7. 2. 120 Kč, v den akce 150 Kč. Předprodej od 14. 
ledna od 8:30 v sídle T klubu, v TIC nebo online. 

 

 



GOJI, CIRKUS LÁSKOHRAD, ACCIDENT 

INSTANTANÉ (F) 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice – Roţnov p. R. 

 

Termín konání: 

14. února 2020 od 19:00 

 

19:00 Cirkus Láskohrad 

20:00 Accident Instantané 

21:00 Goji 

 

Goji - hudební skupina z Hradce Králové a okolí hrající vlastní 

tvorbu po hospodách i na ulici... Sestava: Bára Petříčková, Honza 

Chmelík, Filip Roček, Ká Bílková, Lukáš Pelc a Vít Ryška. World 

music s kořeny na Valašsku. 

 

Cirkus Láskohrad je šestičlenná kapela ze Lhoty. Jejich písničky 

jsou veselé a k tanci. Na kaţdý koncert si pořádně odpočinou, aby 

do toho mohli dát všechno. 

 

Accident Instantané je jednočlenný francouzský postfolkový 

projekt. Poetické pojetí folku řízlého punkem ve spojení se zpěvem 

ve francouzštině dělá jeho vystoupení originální a chytlavé, přijďte 

se přesvědčit. 

 

Vstupné do 13. 2. 120 Kč, v den koncertu 150 Kč. 

Předprodej od 14. 1. v sídle T klubu, TIC  nebo online. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MASOPUST 
 

Místo konání: 

Dřevěné městečko – Valašské muzeum v přírodě 

 

Termín konání: 

15. února 2020, 9:00 – 16:00 

 

Masopust je část roku mezi svátkem Tří králů a a Popeleční 

středou, kterou začíná postní doba před Velikonocemi. 

 

Pořad valašského muzea přiblíţí návštěvníkům poslední dny 

masopustu. 

 

Od neděle odpoledne do úterní půlnoci si kaţdý dopřával zpěvu, 

tance a pokud moţno i dobrého jídla a pití. Součástí závěru 

masopustu byly a dodnes jsou obřadní obchůzky s rejem maškar. 

Masky tančily u kaţdého domu s hospodyní i hospodářem aby 

úroda byla bohatá a hospodářství se dařilo. Vykoledovali si tak 

koblihy, slaninu i peníze. Obyčejů a zvyků v tyto poslední dny 

bylo mnoho a tak se v kaţdé vesnici slavil fašank trochu jinak.   

Ke kulturnímu programu přidáme i ochutnávky výtečných 

zabijačkových produktů, které  připravili mistři řeznického 

řemesla. 

Valašské muzeum v přírodě dlouhodobě spolupracuje s 

řeznickými firmami, které právě na Masopust do muzea přijíţdějí 

s prezentací vlastních výrobků a účastní se i dvou profesionálních 

soutěţí. 

23. ročník soutěţe řeznických firem „O nejlepší valašskou 

klobásku“ 

13. ročník soutěţe řeznických firem „O nejlepší valašskou 

tlačenku“ 

Návštěvníci mohou nabídku řeznických firem ocenit v laické 

anketě: „O nejlepší řeznický stánek“.  

 
 

 



DUO CD 

 

 

Místo konání: 

Základní umělecká škola v Roţnově p. R. 

 

Termín konání: 

18. února 2020 od 18:00 

Koncert kytarového dua. 

V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou v Roţnově p. 
R. se na úvod představí ţáci roţnovské ZUŠ. 

Koncert uvádí Kruh přátel hudby v cyklu Večery s klasikou. 

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 14. 1. 
od 8:30 hodin. Od stejného data je moţná také 3denní rezervace, 
a to pouze online. 

Drţitelé Roţnovské seniorské karty: 110 Kč. 

 



HANA MACHALOVÁ: SNADNO DO SVĚTA - 

CESTOVÁNÍ ZA HUBIČKU 
 

Místo konání: 

Kino Panorama v Roţnově p. R. 

 

Termín konání: 

20. února 2020 od 19:00 

 

Naučte se fígly profi cestovatelů, jak zařídit cesty za rozpočet, 

který si můţe dovolit kaţdý. Nechte se motivovat k vlastnímu 

cestování, odbourejte obavy, strach, ţe něco nezvládnete a přijďte 

si pro inspiraci, kam vyrazit na druhý konec planety i na krátký 

výlet bez braní dovolené po Evropě. To všechno Vás ve svých 

příbězích od dálného východu, Tichomoří přes světové národní 

parky aţ po krásná neotřelá místa na našem kontinentu naučí 

cestovatelka Hana Machalová, autorka knihy Do světa 

(nakladatelství Albatros). 

 

Vstupné v předprodeji: 120 Kč, v den akce a na místě: 150 Kč. 

 

Rezervace a prodej v sídle T klubu a v TIC nebo online od 14. 1. 

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

a to pouze online. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JOKE’S ADDICTION (I) 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice v Roţnově p. R. 

 

Termín konání: 

22. února 2020 od 20:00 

 

Koncert italské hardrockové kapely. 

 

Vstupné do 21. 2. 80 Kč, v den akce 100 Kč. Předprodej od 21. 1. 

v sídle T klubu, v TIC nebo online. 

 

 



SEZNAMKA 

aneb Proč ještě nemám svého Milana? 
 

Místo konání:  

Kino Panorama v Roţnově p. R. 

 

Termín konání: 

25. února 2020 od 19:00 

 

Paní Erika, odbornice na všechno, se vrhla na novou 

podnikatelskou aktivitu. Se šarmantním záchranářem Panem 

Milanem vás vezmou na sedmidenní seznamovací zájezd. Naučí 

vás jak si najít nového partnera, anebo vám umoţní, prověřit 

vašeho stávajícího. 

 

Seznamka je záţitková show pro všechny pohlaví a věkové 

kategorie, interaktivní happening dvou skvělých komiků a jejich 

hra s muţsko-ţenskými principy vás vtáhne chtě - nechtě do děje. 

Hravá show se odehrává na „seznamovacím“ zájezdu v Bulharsku, 

kde si kaţdý, kdo má chuť se pobavit, najde anebo jen prověří 

svého partnera. Do Bulharska, kde NE znamená ANO, alespoň v 

neverbálním projevu, cestují účastníci zájezdu, tedy diváci, 

imaginárním autobusem. 

 

Ocitají se na pláţi, v restauraci, v nočním baru, prostě všude tam, 

kde můţe přeletět pověstná jiskra. Musí ale zafungovat také 

chemie a je potřeba se připravit i na moţnou bouřku, přesně tak 

jako ve vztahu... Oľga Belešová a Roman Pomajbo jsou navíc 

skvělými improvizátory, coţ ve spolupráci s publikem do 

představení vnáší vzrušující překvapení a odvázanou zábavu. 

 

Hrají: Oľga Belešová a Roman Pomajbo  

 

Vstupné s místenkou v předprodeji: 320 Kč, na místě: 370 Kč. 
 

 

 



RUDY HORVAT & FRAGMENTS 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice v Roţnově p. R. 

 

Termín konání: 

26. února 2020 od 19:00 

 

Rudy Horvat - kytary, 

Jenny Krompolc - baskytara 

Vašek Kramář - klávesy 

Kristýna Sibinská - bicí 

 

Ostravský kytarista, který se dostal do podvědomí posluchačů se 

svou kapelou Facing West Trio (Jazz) se kterou odehrál spoustu 

koncertů po celé České republice. Od roku 2003 začíná 

spolupracovat s Borisem Urbánkem a Michalem Ţáčkem a stává 

se členem kapel Boris Band Combination a The Gizd Q, TUTU. Je 

rovněţ členem Ostravského Rozhlasového Orchestru, který na 

svých koncertech doprovází špičku české hudební scény. 

Následovala spolupráce s Richardem Bonou, Dave Wecklem, 

Ashley Slaterem, Vojtěchem Dykem, Vlastou Redlem, kapelu Buty 

a dalšími. 

Kapela hraje vlastní kompozice, skladby Jeff Becka, Dave Weckla, 

Led Zeppelin... 

 

Vstupné: 200 Kč. Předprodej od 21. ledna od 8:30 v sídle T klubu, 

v TIC nebo online. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ 
 

Místo konání: 

Klub Vrátnice v Roţnově p. R. 

 

Termín konání: 

27. února 2020 od 19:00 

 

Jeden z nejrespektovanějších hudebních publicistů povídá o 

hudbě, politice, zajímavých lidech, odpovídá na dotazy a hraje 

skladby na přání. 

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

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


