
KULTURNÍ AKCE 

 

 

 

Rožnov pod 

Radhoštěm 

 

 

 

Červenec 2019 
 

 



MARNOST SLOV – SÍLA OBRAZU 

 
Výstava obrazů Mgr. Jindřišky Růžičkové - malířky, grafičky a pedagožky 

z Orlové.  

 

Místo konání:  

Městský úřad na Masarykově náměstí 

 

Termín 

konání: 

3. července – 

30. září 2019 

 

Pondělí, středa: 

 8:00 – 17:00 

 

Úterý, čtvrtek, 

pátek: 

 8:00 – 14:00 

                                           

  



ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI 

 

40. ročník Mezinárodního folklorního festivalu ve spolupráci s Městem Rožnov 

p. R.  

 

Během čtyř festivalových dnů se v třicítce programů představí na osm set našich 

i zahraničních účinkujících. 

 

Festivalový program nabídne: 

– galaprogram ke 40. výročí festivalu 

– soutěž odzemku 

– vystoupení zahraničních hostů 

– dětské programy 

– medailony jubilantů 

– hudební pořady 

– taneční a tvůrčí dílny 

– valašské hry a lidovou zábavu 

– výstavy 

 

Místo konání: 

Valašské muzeum v přírodě 

 

Termín konání: 

4.července  – 7. července 2019 od 9:00 

 



PEKAŘSKÁ SOBOTA 

 
26. ročník - oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěže o nejlepší 

chleba a rohlík, výstava pečiva.  

 

Slavnostní zahájení proběhne v 10 hodin a hned poté se od 10:30 otevře ve 

vestibulu Janíkovy stodoly pekařská výstavka. Do 12 hodin můžete sledovat 

Pekařský trojboj - soutěž pekařských mistrů v netradičních disciplínách. 

 

V Mlýnské dolině a ve Valašské dědině se mezi 10. a 15. hodinou bude péct 

chleba v peci. 

 

Místo konání: 

Valašské muzeum v přírodě 

– Dřevěné městečko  

 

Termín konání: 

13. července 2019  

 9:00 – 18:00 

 

Program: 

11:00 – 13:00 Dechová 

hudba Bystřičanka z 

Valašské Bystřice 

 

13:00 – 14:00 Folklorní 

soubor Javořina z Rožnova 

p.R. 

 

15:30  Účinkuje Tomáš 

Kočko & Orchestr 

 

  



HUDEBNÍ ALTÁNY – KUMBALU 
 

KUMBALU představuje živelný koktejl world music namíchaný z balkánu, 

reggae a klezmeru. 

Kapela vznikla v roce 2005 v Brně, natočila 2 alba a vystoupila na celé řadě 

festivalů: MFF Karlovy Vary, Febiofest, Trnkobraní, Babylonfest či Jeden svět. 

Honza Havránek – zpěv, sax, Jura Mičkal – housle, kytara, perkuse, Ondra 

Novák – basa, Petr Eulál Jestřábek – bicí. 

 

Místo konání: 

Hudební altán v Rožnovském parku  

 

Termín konání: 

Neděle 14. července 2019 v 18:00 

 

Vstupné dobrovolné. 

 

Zábavný program pro děti během koncertu připraví Montessori Klubko. 

 

 



HISTORIE ROŽNOVSKÉ STRUHY 
 

Procházka po stopách již zaniklého jedinečného vodního díla a jeho historii. 

Průvodce: Ivan Bajer 

Trasa vycházky: od Rožnovského pivovaru, projdeme podél zaniklé struhy až k 

Hornímu mostu, počítejte s časem 2 až 2,5 hodiny. 

 

 

 

Termín konání: 

18. července 2019 

od 18:00 

 

Pořadatel akce: 

Městská knihovna 

Rožnov pod 

Radhoštěm 

 

  



FARMÁŘSKÉ TRHY 3 
 

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 Společenské domu – ul. Palackého 

 

Termín konání: 

Pátek 19. července 2019 -  10:00 – 17:00 

 

 



KONCERT SKUPIN CITRON A TUBLATANKA 
 

Místo konání: 

Venkovní koupaliště Rožnov p.R. 

 

Termín konání: 

19. července 2019 od 20:00 

 

 



DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ 

 

29. ročník, ukázka tradičních lidových řemesel, která úplně nevymizela, v neděli 

s koncertem. 

Ve spolupráci s Lesy ČR, s.p. 

 

K vidění budou staré profese při zpracování a opracovávání dřeva, stavebních a 

výrobních materiálů, výroba štípaných plotů, dřevěných žebříků, loukoťového 

kola, násad do různého nářadí, dřevěných sudů, oken a dveří či restaurování 

historického nábytku. Návštěvníci uvidí pokrývání střechy ručně štípaným 

šindelem a jeho výrobu, ruční výrobu cihel a kachlí, různé opracování kamene 

zasklívání oken, drátování práce košíkáře, hrnčíře, klempíře, soustružníka, 

kartáčníka, oplétání demižónů, práce na tkalcovském stavu, pletení slaměných 

ošatek a mnoho dalších. Předváděná řemesla si mohou návštěvníci také sami 

vyzkoušet. 

 

Místo konání: 

Valašské muzeum v přírodě 

 

Termín konání: 

20. – 21. července od 9:00 

 

  



HUDEBNÍ ALTÁNY – CERMAQUE 
 

Písničkář a básník Jakub Cermaque získal za předposlední dvě desky nominace 

na Cenu Anděl v kategoriích Alternativa a Folk. 

K aktuální desce Teorie dospělosti dal dohromady našlápnutou kapelní sestavu 

spolu se slovenským multiinstrumentalistou Martinem Barincem za bicími a 

violistkou Julií Goetzovou. 

 

Místo konání: 

Hudební altán v Rožnovském parku 

 

Termín konání: 

Neděle 28. července v 18:00 

 

Vstupné dobrovolné. 

 

Zábavný program pro děti během koncertu připraví Montessori Klubko. 

 

 
 


