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60 LET KLUBU FILATELISTŮ V ROŢNOVĚ POD
RADHOŠTĚM
Poštovní známky se v Rožnově p. R. sbíraly již za rakousko-uherského
mocnářství, ale sbírali je jen jednotlivci. V nejbližším okolí byl organizovaný
filatelistický spolek pouze ve Valašském Meziříčí, který byl založen v roce
1933. V našem městě můžeme dát začátek organizované filatelie a její rozšíření
do roku 1959, kdy se 23. června konala v hotelu Novák (dnes AGH) ustavující
schůzka kroužku filatelistů při Závodním klubu n. p. Tesla Rožnov. Prvým
předsedou byl zvolen Václav Navrátil a schůzky se konaly 1x za měsíc v hotelu
Novák.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 10. 1. 2019 od 16 hodin v Galerii Na Radnici v
budově MěÚ na Masarykově náměstí.
Výstava začíná 9. ledna a potrvá do 31. března 2019. Je otevřena pondělí, středa
8-17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek 8-14 hodin.

800 KM PĚŠKY DO SANTIAGA
Klub cestovatelů
Spousta inspirace, přátelé z celého světa a báječná volnost. Ale i fyzická bolest,
psychická náročnost a noci plné smradu a chrápání. I taková umí být
nejznámější poutní cesta na světě, Camino de Santiago, kterou nám ve své
přednášce přiblíží mladá nekonvenční cestovatelka Veronika Marčíková z
Rožnova pod Radhoštěm, jež se jednoho dne rozhodla opustit stresující
zaměstnání a vyrazit sama spontánně na 800 kilometrů dlouhé putování. Během
prezentace se dozvíte, jaké nástrahy Svatojakubská pouť skrývá, proč Veronika
cestu několikrát málem vzdala, jak si odskočit, když se na hony daleko nachází
pouze planina beze stromů, jestli vás putování změní a mnoho dalšího. Nebude
nouze ani o vtipné momenty a zajímavé fotografie. V rámci prezentace autorka
představí svou novou knihu, kterou o cestě napsala.
Vstupné dobrovolné.
Místo konání:
T klub
Termín konání:
čtvrtek 10. ledna - 19:00

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
Divadelní spolek CHAOS Valašská Bystřice
„Zamilovat se je vroucí přání vypadat mladší ve stáří a starší v mládí.“
Francouzská konverzační komedie o tom, jak může dopadnout doučování
matematiky pod peřinou. Postarší profesor a jeho mladinká studentka,
profesorova dcera s přítelem, který taky není zrovna jejím vrstevníkem a
nečekané návštěvy exmanželky, donutí vystresovaného profesora ke snaze vše
před ní ututlat. Tak před ní chvíli schovává mladou milenku, chvíli dceřina
přítele, až v ní vzbudí dojem, že před ní schovává svého milence. Neobehraná
zápletka a francouzský dramatik Jean-Claude Islert, který je v současné době
jedním z nejhranějších, jsou zárukou dobré zábavy.
Hrají: Šárka Deáková, Veronika Fröhlichová, Lucie Nováková, Josef Šturma
a Jan Závorka. Režie: Helena Křenková.
Vstupné s místenkou, první polovina sálu: 110 Kč, druhá polovina sálu: 90 Kč.
Prodej v T klubu, TIC nebo online od 2. ledna 2019 od 8:30 hodin. Od stejného
data je možná také 3denní rezervace, a to pouze online.
Místo konání:
kino Panorama
Termín konání:
středa 16. ledna
a čtvrtek 17. ledna - 19:00

PHAL:ANGST (A), PLAGUE CALLED HUMANITY
Phal:Angst (A)
PHAL:ANGST z Vídně vznikli spojením industriálníhodua PHAL a sólového
ambientního projektu ANGST v roce 2006.
Jejich zvuk je inspirován kapelami jako Earth, Bohren & Der Club Of Gore,
Neurosis, Front 242, John Carpenter, David Lynch, Swans, Einsturzende
Neubauten, Kraftwerk, Godflesh nebo Isis.
Plague Called Humanity (CZ)
Hudba PCH je jedinečným mixem EBM a Crustu, jejich divokost a hlučnost
jdou ruku v ruce s výraznými elektronickými pasážemi, jejich texty zaobírající
se temnou budoucnosti a odvracenou stránkou lidské společnosti, jako celek
definují žánr "cyberpunk".
Vstupné do 18. 1. 100 Kč v den koncertu 120 Kč. Předprodej od 2. 1. 2018 v T
klubu, TIC nebo online.
Místo konání:
klub Vrátnice
Termín konání:
sobota 19. ledna - 20:00

NOVOROČNÍ KONCERT SE SLAVNOSTNÍM PŘÍPITKEM
STAROSTY MĚSTA

EBEN TRIO
Terezie Fialová – klavír, Roman Patočka – housle, Jiří Bárta – violoncello
V rámci spolupráce se Základní uměleckou školou v Rožnově p. R. se představí
žáci 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 T klubu a v TIC nebo online od 18. prosince od 8:30. 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.
Místo konání:
koncertní sál ZUŠ
Termín konání:
středa 23. ledna - 18:00

KING SKATE - KINO NA VRÁTNICI
Česká republika, 2018 • 82 min • režie: Šimon Šafránek • česká verze •
přístupný • premiéra: 20. září 2018
Přilepit se k betonu. Vysvištět prostorem. Mít to všechno v pohybu. Skateboard!
V šedi ČSSR 70. a 80. let něco úplně jiného, úplně nového. Láska na první
pohled. Nekonečnej mejdan. Adrenalin. Kultovní postavy českého a světového
skateboardingu v příbězích zlámaných kostí, nezlomných přátelství a divoké
jízdy za svobodou uprostřed komunismu.
Vstupné 60 Kč. Předprodej od 2. 1. 2018 v T klubu, TIC nebo online.
Místo konání:
klub Vrátnice
Termín konání:
čtvrtek 24. ledna - 20:00

DEZINFEKCE, LUCIFER EFEKT, ZKAŢENÁ MYSL
Jihočeská Dezinfekce, jejíž vznik se datuje do roku 1991, se bez pardonu dá
označit za matadory naší hardcore punk scény. Za léta své existence si
vypracovali sound, který je dobře identifikovatelný a svým způsobem i
originální. Tihle hoši nikdy nebyli nějací hitmakeři, alespoň co se pop
kulturního významu tohoto slova týče. Dezinfekce si vždycky jela ten svůj
hardcore punk bez ohledu na to, jaké trendy na punkových vlnách zrovna
svištěly nebo jaké kapely byly aktuálně v kurzu. Navíc tvoří songy, které mají
vnitřní hodnotu a nejsou blýskavé na povrchu. Pokud si poslechnete jejich
album jednou, stěží si druhý den vzpomenete na nějaký konkrétní song. Zato při
každém dalším setkání tuhle Budweis partu, dle jejich klasického hudebního
soundu, bezpečně identifikujete. Kolik tuzemských kapel může tohle říct?
Základním poznávacím znamením je natlakovaná energie, která soustavně drží
písty těsně pod hranicí exploze. Dalším zásadním poznávacím znamením je
zpěv. Jednak si bez něj hudbu Dezinfekce tak nějak nejde ani představit a
jakýkoliv jiný by do jejich hudby snad ani neseděl. Bratrem (doslova) ve zbrani
majiteli hlasu a basákovi Maxeekovi je kytarista Puffy, jehož kytarové riffy a
občasná krátká sóla jsou další nepřehlédnutelnou ingrediencí dezinfekčního
koktejlu. Oba jmenovaní měli/mají také nepřeberné hudební zkušenosti
z uznávané extremní úderky Gride. Kvarteto doplňuje bubeník Lukáš a druhý
kytarista Honza.
Žádnej lepší život nebude
Pracuj, kupuj, přikyvuj
Žádnej lepší život nebude
Pracuju, kupuju, ztrácím čas
(Časožrout)
Domácí kapela Lucifer Efekt se známými osobnostmi rožnovské podzemní
scény se dočkala po kompaktním disku i vinylové verze svého debutního alba
"My", které sklízí dobré ohlasy, stejně jako jejich energické koncerty. Třetí
skupinou, která večírek zahájí, bude Vsetínská Zkažená mysl.
Vstupné do 25. 1. 100 Kč v den koncertu 120 Kč. Předprodej od 2. 1. 2018 v T
klubu, TIC nebo online.
Místo konání:
klub Vrátnice
Termín konání:
sobota 26. ledna - 19:30

