KULTURNÍ AKCE
v Rožnově pod
Radhoštěm
ČERVEN

ZÁPIS DO ČESKÉ KNIHY REKORDŮ

KDY:

1. 6. 2017 8:30

KDE:

Masarykovo náměstí

Další z akcí v rámci oslav 750 let města. Největší počet zpěváků, zpívajících na roţnovském náměstí
píseň Roţnovské hodiny.

MUZEJNÍ NOC

KDY:

3.6.2017 19:00

KDE:

Valašské muzeum v přírodě

Zpřístupnění expozic v objektu Sušák, netradiční prohlídka areálu Mlýnské doliny.

ROŢNOVSKÝ FESTIVAL VÍNA

KDY:

10.6.2017 10:00

KDE:

Masarykovo náměstí

Druhý ročník akce, která potěší všechny příznivce nápoje pravdy. Ochutnat bude moţné nejen vína
ale i jiné gastro speciality.

MÍROVÝ BĚH

KDY:

20.6.2017, 10:10

KDE:

ZŠ Videčská

Hlavní setkání 20.6. v 10:10 bude na ŢŠ Videčská
- přiběhnutí ke škole, cca 20 aţ 25 běţců z Česka a dalších zemí
- představení Mírového běhu běţci
- předání pochodně zástupci města - panu starostovi
- případné přivítání dalších osobností za město - sportovci apod., v roce 2015 tam byl někdo z
fotbalistů a skokanů na lyţích
- program pro děti:
Peace Run je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní přes více neţ 140 zemí světa. Posláním
běhu je vytvářet a šířit atmosféru přátelství, míru, porozumění. Současně překonávat hranice
mezi lidmi nejrůznějších národů, přesvědčení a hranice v nás samotných.

EWA FARNA

EWA FARNA

KDY:

20.6. 2017, 19:00

KDE:

Amfiteátr ve Valaškém Meziříčí

VALAŠSKÝ ŠPALÍČEK 2017
MŇÁGA & ŢĎORP + CIMENT - 30 LET

KDY:

22.6. 2017 18:00

KDE:

Areál Zámku Ţerotínů

Vstupné 260 Kč
Výroční koncert meziříčských kapel Mňága & Ţďorp a Ciment ke třiceti letům existence a od
prvního vystoupení na Valašském špalíčku v roce 1987.
Folk-blues-beat festival Valašský špalíček 2017 konaný v malebném areálu zámku Ţerotínů a v kině
Svět ve Valašském Meziříčí je především poctou kapelám a osobnostem bigbeatové dekády a
významným projektům 70. let, hudbě, která znamenala ţivotní postoj. V letošním roce se uskuteční jiţ
35. ročník, a to ve dnech 21. aţ 24. června 2017. V posledních letech osvědčeném formátu tak zahrají
Framus Five a Karlovarský symfonický orchestr, Maggie Bell a Pete Brown (UK), Vladimír Mišík
s formacemi ETC a ČDG, či kapely Synkopy 61, Aktual, Energit, The Progress Organization či The
Primitives Group a mnoho dalších. Výroční dvojkoncert odehrají místní kapely Mňága & Ţďorp a
Ciment, své místo bude mít bluesová scéna v M-klubu, folková scéna na velkém sále a nezávislí
kandidáti Indies Happy Trails Records, delegace z Irska a vyloučena nejsou ani příjemná překvapení.

KOŘENÍ JAKO LÉK

KDY:

20.6.2017 16:00

KDE:

Rodinné centrum Mamila, ZŠ 5. května 1700, ţlutý pavilon

Koření jako lék a jejich vyuţití v jídle, kosmetice a pro léčebné pouţití.

OVČÁCKÝ DEN NA VALAŠSKU

KDY:

24.6.2017

KDE:

Střední škola zemědělská a přírodovědná, prostranství na Palackého ulici v blízkosti
Společenského domu

Pořadatel akce:
Agrární komora Valašska, Střední škola zemědělská a přírodovědná Roţnov p. R., Město
Roţnov p. R., Zemědělský svaz ČR a Svaz chovatelů ovcí a koz ČR.
Jedenáctý ročník atraktivní akce se premiérově představí v Roţnově pod Radhoštěm, a to
vzhledem
k významným výročím Střední školy zemědělské a přírodovědné (120. výročí od zaloţení) a
výročí 750 let města Roţnov.
Akci, která propaguje návrat k tradičnímu chovu ovcí a zemědělství a také udrţování tolik důleţitých
kulturních tradic, pořádá Agrární komora Valašska, Střední škola zemědělská a přírodovědná Roţnov
p. R., Město Roţnov p. R., Zemědělský svaz ČR a Svaz chovatelů ovcí a koz ČR. K vidění bude v
Roţnově například výstava ovcí, stříhání ovcí, práce s ovčáckými psy, ukázky výroby ovčích sýrů, k
dostání budou jehněčí i ovčí speciality z Valašska či Slovenska. Chybět nebudou řemeslné dílny,
ukázky tradičních řemesel z Valašska a skvělý hudebně-kulturní doprovodný program.

ODIO (USA), KUTYA HARAP (CZ)

KDY:

25.6.2017 20:00

KDE:

T klub - kulturní agentura

Mezinárodní crustový koncert.

ROŢNOV SLAVÍ 750 LET

Koncerty, výstavy, taky besedy či sportovní události. Roţnov pod Radhoštěm si v letošním
roce připomíná 750 let. K významnému výročí připravila radnice s místními kulturněspolečenskými organizacemi desítky akcí. Oslavy potrvají skoro celý rok.

