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DĚTSKÝ DEN A POHÁDKOVÝ LES 2019 

Celý den plný aktivit, které potěší především děti. Dopoledne se rozběhne velký 

dětský den v Městském parku u Hudebního altánu, včetně sportovních koutků, 

odpoledne pak přijde na řadu oblíbený Pohádkový les, jehož trasa končí na 

Jurkovičově rozhledně na Karlově kopci nad městem. 

Místo konání: 

9:00 - 13:00 - Městský park 

14:00 - 17:00 - parkoviště u Mlýnské Doliny 

 

Termín konání:  

Sobota 1. června -  9:00 - 17:00 
 

  



BEZHRANIČNÍ VALAŠENÍ 

Města Rožnov p.R. a Povážská Bystrica Vás srdečně zvou na již XVIII. ročník 

Bezhraničního valašení na horskou chatu Kohútka, Nový Hrozenkov. Účinkují 

Štefan Hruštinec se skupinou a cimbálová muzika Kordulka ze Vsetína. Soutěže 

pro malé i velké. 

Místo konání: 

Horská chata Kohútka, Nový Hrozenkov 

 

Termín konání:  

Neděle 2. června od  9:00 



VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY 3 

Třetí ročník přehlídky lokálních kapel, letos se zahraničním hostem, který 

spolutvůrcem loga Vrátnice, RickoLusem. 

Koncerty se uskuteční v klubu Vrátnice a částečně taky ve venkovních 

prostorech v okolí klubu. Ctib, který hrál už na prvním ročníku, radikálně 

změnil koncept, takže nám jej může zaprezentovat. Podobným případem jsou 

Spytihněv, kteří mají novou sestavu. Mladý písničkář Antonio Herrman je 

populární nejen mezi svými vrstevníky. Ovšem jednoznačně nejmladší kapelou 

budou Future Guys. 

Vstupné je dobrovolné 

Místo konání: 

Klub Vrátnice 

 

Termín konání:  

Pátek 7. června – 

16:00 
 

  



HURRICANE PARTY (USA), KULTRA! 

RickoLus s Bleubirdem, které jste oba mohli vidět naživo v Téčku, mají projekt 

HURRICANE PARTY, ve kterém spojují své přednosti – písničkářství a rap a 

přidávají absolutně hitový taneční feeling. Předskakovat bude domácí 

KULTRA!, která to v nové sestavě válí, slibovaná druhá deska je stále na 

obzoru. Styl? Punk'n'bass'n'disco'n'roll. 

Vstupné do 13. 6. 120 Kč, v den koncertu 150 Kč. Předprodej od 21. 5. v sídle T 

klubu, TIC nebo online. 

Místo konání: 

Klub Vrátnice 

 

Termín konání:  

Pátek 14. června - 

20:00 

 

  



FARMÁŘSKÉ TRHY 2 

Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních producentů. Přijďte si 

nakoupit drůbež z farmy, mléčné výrobky, med a další věci, nejen k snědku. 

Místo konání: 

pěší zóna u Společenského domu – ul. Palackého 

 

Termín konání:  
Sobota 15. června - 10:00 – 17:00  

  



T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 2019 

Do T-Mobile Olympijského běhu se zapojí i Rožnov pod Radhoštěm. 

Vyběhněte i vy a přispějte tak na Olympijskou nadaci. Součástí programu jsou i 

dětské závody. Pozor registrace pouze on-line do 12. 6. 2019. 

 

14:00 - 15:30 - Výdej startovních balíčků na dětské závody 

15:00 - 17:30 - Výdej startovních balíčků na dospělý závod 

15:45 - Start dětských závodů 200 m (ročník 2014 a mladší) 

16:00 - Start dětských závodů 300 m (ročník 2009 až 2013) 

16:15 - Start dětských závodů 680 m (ročník 2008 až 2010) 

16:35 - Start dětských závodů 1100 m (ročník 2004 až 2007) 

17:00 - Vyhlášení vítězů dětských závodů 

18:00 - Start hlavního závodu 

19:00 - Vyhlášení vítězů dospělých 

Místo konání: 

Hudební altánek v Městském parku u Společenského domu. 
 

Termín konání:  
Neděle 19. června - od 14:00 

  



SVATOJÁNSKÝ VEČER 

Oslava letního slunovratu, noc plná magie, milostných rituálů a ohňů. 

účinkují: 

 písničkář Pavel Tabásek 

 SOUBOR VALAŠSKÝCH PÍSNÍ A TANCŮ VSACAN 

 VALAŠSKÁ PĚVECKÁ DRUŢINA SUROVO DŘEVO  

 a skupina ILUMIA s ohňovou show 

 slovem provází TOMÁŠ GROSS 

po programu hraje k tanci i poslechu cimbálová muzika souboru VSACAN 

Místo konání: 

Valašské muzeum v přírodě 

 

Termín konání:  

Pátek 21. června - 21:00  

 



LAPOS KOLOBĚŢKA CUP 2019 

Koloběžka Cup je určený pro všechny, kteří mají chuť projet se na koloběžce, 

zazávodit si o bezva ceny a užít si den plný zábavy. Kromě Prahy se v letošním 

roce uskuteční zajímavý závod také na Valašsku na Pustevnách. V těchto 

místech lidé koloběžku využívají hlavně ke sjezdu z Pusteven k hotelu Ráztoka 

nebo do Rožnova, ale co takhle zkusit to opačným směrem? Přijďte si zajet 

časovku na koloběžce, ukázat co ve Vás je a hlavně pomoci dobré věci. 

 

Přijďte svou účastí podpořit Jirku (1999) z Frenštátu pod Radhoštěm a Jakuba 

(2010) z Rožnova pod Radhoštěm, kteří se potýkají s těžkým postižením.  

Těmto klukům jsme se rozhodli věnovat kompletní výtěžek ze startovného. 

 

Místo konání: 

Pustevny 

 

Termín konání:  
Neděle 22. června - 10:00  

 

  



ZVONEČKOVÝ JARMARK 

setkání hrnčířů, keramiků a dráteníků spojené s keramickou tvůrčí dílnou a 

včelařskou naučnou stezkou. 

 

10.00 - 12.00  k poslechu hraje gajdoš Josef Pacula 

11.00 - 12.00  varhanní koncert Lindy Sítkové 

12.30 - 13.30  národopisný soubor Závršan z Nedašova 

15.00 - 16.30  skupina FLERET se Zuzanou Šulákovou  

 

Místo konání: 

Valašské muzeum v přírodě 

 

Termín konání:  
Neděle 22. června - 9:00  

 

  



OUPN ÉR - KONCERT POD ŠIRÝM NEBEM 

Velký koncert v Rožnově pod Radhoštěm pod širým nebem, který nabídne 

rozmanitou rockovou a popovou hudbu na jednom pódiu, pestrý výběr 

občerstvení a pití a doprovodný program pro děti - prostě vše, co ke správné 

letní akci patří. 

Bude se konat na Rožnovském koupališti, tradičním místě podobných akcí. 

 

16:00 - BEATA BOCEK 

18:00 - JANA KIRSCHNER 

20:00 - POETIKA 

22:00 - ZRNÍ 

 

Místo konání: 

Koupaliště 

 

Termín konání:  

Sobota 29. června – 

16:00  

 


