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NOVOROČNÍ KONCERT 
S PŘÍPITKEM STAROSTY 
18.00 h I kino Panorama
Kateřina Englichová – harfa, 
Vilém Veverka – hoboj. www.tka.cz

S BAŤOU V DŽUNGLI 
17.30 h I knihovna
Autorské čtení s Markétou Piláto-
vou. www.knir.cz

VALAŠSKÝ BÁL 
19.00 h I Společenský dům 
Tradiční bál, jehož pořadatelem je 
soubor Radhošť. www.radhost.cz

POHÁDKOVÝ PÁTEK
Středisko volného času 
Tradiční pohádkový pátek pro děti 
a rodiče. Divadlo Maringotka zahra-
je pohádku Zimní radovánky s Aťou 
a Radkem. www.svcroznov.cz

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA 
15.00 h I knihovna
Vyhlášení oblastního kola literární 
soutěže pro děti ve věku od šesti 
do patnácti let. www.knir.cz

 
JENOM ŠLAPAT NESTAČÍ… 
19.00 h I kino Panorama
Klub cestovatelů. Svaťa Božák opět 
po pěti letech v americkém pekle 
jménem RAAM. www.tka.cz

11.

17.

20.

26.

29.

30.
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PORTÁŠSKÁ HISTORIE 
17.30 h I knihovna
Beseda s Danielem Drápalou nad 
jeho čerstvě vydanou knihou Por-
táši. Historie a tradice přibližují-
cí zajímavý fenomén v dějinách 
a tradicích Valašska. www.knir.cz

KARNEVAL NA LEDĚ 
10.15–11.45 h 
Zimní stadion Rožnov p. R. 
Přijďte si zasportovat s dětmi v ne-
tradičním oblečení. Děti, které 
nebudou bruslit, si mohou vyrobit 
masku, zahrát si hry mimo led. 
Změna termínu vyhrazena. 
www.svcroznov.cz

 

KLUB CESTOVATELŮ
JIŘÍ KOLBABA 
19.00 h I kino Panorama  
Bhútán – země hřmícího draka. 
www.tka.cz

 

POHÁDKOVÝ PÁTEK 
SVČ Rožnov p. R. 
Divadlo Maringotka zahraje pro 
děti pohádku Autobus.
www.svcroznov.cz

 
NEIL ZAZA & BAND 
20.00 h I T klub 
Neil Zaza je vysoce uznávaný ame-
rický, melodický kytarista, známý 
zejména svou speciální technikou. 
www.tka.cz

ŠARIVARY, MOSSKIN
20.00 h I T klub
Koncert v „Téčku“ přináší Šariva-
ry (FR-USA-SK) – šansonové trio, 
jemně protkávané jazzem i world 
music – a Mosskin (USA-CZ) – al-
ternativní folkové duo, které bylo 
až do loňska domácí rožnovskou 
kapelou. www.tka.cz

 
MASOPUST 
Valašské muzeum v přírodě 
Lidový svátek ve znamení zábav 
a bujarého veselí. Tradiční ob-
chůzky masopustních masek s po-
chováním basy. Nebudou chybět 
pečené koblihy, zabijačkové i jiné 
gastro speciality. www.vmp.cz 

SEDLÁČKOVO KVARTETO 
18.00 h I místo bude upřesněno
Koncert z cyklu Večery s klasikou. 
Michal Sedláček – 1. housle, Jan 
Maceček – 2. housle, Vít Kubík – 
viola, Karel Chudý – violoncello. 
www.tka.cz

HALINA PAWLOWSKÁ – 
MANUÁL ZRALÉ ŽENY 
19.00 h I kino Panorama
„Chcete být obletovaná, krásná, 
věčně mladá?“ Poslechněte si 
milostné příběhy, které inspirují, 
zasmějte se erotickým zkušenos-
tem ostatních, sami se zeptejte na 
všechno, co vás zajímá, a nechte 
si poradit! A hlavně se přijďte za-
smát. www.tka.cz

ÚNOR
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SLAMPOETRY 
17.30 h I knihovna
Poetická performance několi-
ka básníků poprvé v rožnovské 
knihovně. www.knir.cz

JIŘÍ ČERNÝ 
DEŽO URSINY 
19.00 h I T klub 
Respektovaný hudební publicista 
povídá o hudbě, politice, zajíma-
vých lidech – tentokrát to bude 
Dežo Ursiny, Lohengrin slovenské-
ho rocku. www.tka.cz

HUDEBNÍ FUJARÉ #1 
19.00 h I 3. Etáž
Vrbovskí Víťazi (SK) & Gajdoši z Ko-
panic. Slovenská alternativa a ga-
jdošská muzika. www.fujare.cz

RETROPLES 
19.30 h I Společenský dům 
Tradiční ples T klubu – kulturní 
agentury. www.tka.cz

BŘEZEN

BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ 
knihovna
Rožnovská knihovna se připojuje 
k celostátní akci na podporu čtení 
a čtenářských aktivit. www.knir.cz

EXPEDIČNÍ KAMERA 
kino Panorama
Expediční kamera je největší ces-
tovatelská a outdoorová akce 
v ČR. Večer plný špičkových doku-
mentárních filmů. www.tka.cz

TRÉNINK 
MENTÁLNÍ KONDICE 
17.30 h I knihovna
Cvičení a hry se slovy, písmeny 
a jazykem. Praktický workshop pro 
všechny, kdo si chtějí zábavnou 
formou procvičit mozek a zlepšit si 
celkovou mentální kondici. 
www.knir.cz 

JAZZ USA – PARKER /
WELLER / DROBKA TRIO 
20.00 h I T klub    
Chris Weller je jazzový saxofonis-
ta z Chicaga (Illinois, U.S.A.), lídr 
(mimo jiné) svého legendárního 
jazzového tria Hanging Hearts. 
Otevřený a svobodný jazzový 
sound, přístupný i běžnému po-
sluchači, vstřebává a mixuje vlivy 
jazzu, funku, rocku a „popu pro 
dospělé“… www.tka.cz

CANTARINA CLARINETE 
18.00 h I místo bude upřesněno
Koncert z cyklu Večery s klasikou. 
Hana Tauchmanová, Jana Lahodná, 
Jana Černohouzová – klarinet, Věra 
Kestřánková – basklarinet. Představí 
se i žáci ZUŠ Rožnov. www.tka.cz

ÚNOR
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JOSEFSKÝ JARMARK 
Masarykovo náměstí
Prodejci po oba dny vždy od 9.00 h 
nabídnou tradiční jarmareční zbo-
ží jako keramiku, svíčky, sýry, per-
níčky, výrobky ze dřeva, občerstve-
ní a mnoho dalšího. www.tka.cz

O POKLAD STRÝCA JURÁŠA 
knihovna
Vyhlášení okresního kola literární 
soutěže pro děti. www.knir.cz

 

Divadlo Kalich 
ŽENA ZA PULTEM 2 
19.00 h I Janíkova stodola
Legendární vševědoucí levicová 
prodavačka se vrací ve vizionářské 
komedii! Současný přední divadel-
ní autor Petr Kolečko napsal hru 
přímo na tělo hereckým legendám 
Jiřímu Lábusovi a Oldřichu Kaise-
rovi. www.tka.cz

(BÁ)SNĚNÍ V ULICÍCH 
město
První jarní den jako oslava poezie. 
Ukrývání básní v ulicích. 
www.knir.cz

NOC S ANDERSENEM 
knihovna
Čtení, zábava, soutěže a spaní 
v knihovně. Akce je určena pro děti 
od 2. do 5. třídy. www.knir.cz

POHÁDKOVÝ PÁTEK 
Středisko volného času 
Divadelní představení O Lakomé Zu-
bejdě zahraje pro děti i rodiče diva-
dlo Maringotka. www.svcroznov.cz

CHARITATIVNÍ KONCERT 
PRO PARKINSONIKY 
17.00 h I Evangelický kostel
Tradiční koncert, v hlavní roli patron 
rožnovského klubu Dalibor Štrunc 
a jeho hosté. www.visitroznov.cz

YOUSHOW 
17.00 h I kino Panorama
Putovní pořad s předními českými 
youtubery. Akce založená na inte-
rakci mezi vystupujícími a diváky. 
Show je plná rozhovorů, challengí, 
tasků a hudby. www.tka.cz

MANANG 
PO TŘICETI LETECH 
19.00 h I kino Panorama
Beseda s publicisty a fotografy 
Zdeňkem a Michalem Thomovými. 
www.tka.cz

VELIKONOČNÍ 
TVOŘIVÁ DÍLNA 
8.00–15.30 h I Středisko vol. času 
Na Zelený čtvrtek děti můžou vyrá-
bět různé velikonoční ozdoby, zdo-
bit vajíčka a hrát hry. Děti nutno při-
hlásit dopředu. www.svcroznov.cz

16.–17.

21.
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VELIKONOCE NA VALAŠSKU 
Valašské muzeum v přírodě 
31. března – Bílá sobota – veliko-
noční jarmark s řemeslnými ukáz-
kami.
1. dubna – Hod Boží velikonoční – 
tradiční velikonoční a jarní zvyky 
v podání folklorních souborů.
2. dubna – Červené pondělí – šmi-
grust s programem. www.vmp.cz

PARNÍM VLAKEM 
NA VELIKONOCE DO MUZEA  
První letošní jízda parním vláčkem 
z Valašského Meziříčí do Rožno-
va pod Radhoštěm vás na Bílou 
sobotu zaveze na jeden z nej-
větších pořadů roku Valašského 
muzea v přírodě – Velikonoce na 
Valašsku.  

Odjezdy: 
z Valašského Meziříčí do Rožnova 
p. R. se jede v 9.10 a 13.10 hodin, 
z Rožnova p. R. do Valašského Me-
ziříčí se jede v 11.00 a 15.00 ho-
din. Kompletní informace vždy na 
www.visitroznov.cz

DUBEN

HUDEBNÍ FUJARÉ #2 
19.00 h I galerie 3. Etáž
Jesse Ballard (U. S. A.) & Joe Ku-
čera & CM Kašava. Blues, jazz, 
folk a valašská cimbálová muzika. 
www.fujare.cz

 

H2B DANCE CUP 
ZŠ Pod Skalkou 
Soutěž pro všechny děti, které 
chtějí ukázat svůj talent a předvést 
své vlastní choreografie. Soutěž 
jednotlivců, dua, tria a mini for-
mace. www.svcroznov.cz

 

BĚHÁME, 
ŠLAPEME, PLAVEME 
Ranč Bučiska
Série závodů „Běháme, šlapeme, 
plaveme“ začíná už na začátku 
dubna. V této sérii bude pro děti 
připravený přespolní běh, mini-
duatlon a minitriatlon. 
www.svcroznov.cz

 

JEDEN SVĚT 2018 
kino Panorama
Jubilejní 20. ročník mezinárodního 
festivalu o lidských právech Jeden 
svět pořádá společnost Člověk 
v tísni a je v současnosti největším 
dokumentárním festivalem s te-
matikou lidských práv na světě. 
www.tka.cz

 

PETROF PIANO TRIO 
18.00 h I místo bude upřesněno
Kruh přátel hudby uvádí koncert 
v cyklu Večery s klasikou. Jan 
Schulmeister – housle, Kamil Žvak 
– violoncello, Martina Schulmeis-
terová  – klavír. V rámci spoluprá-
ce se ZUŠ v Rožnově p. R. se před-
staví žáci ZUŠ. www.tka.cz

DUBEN

31.

6.

6.

7.

10.

31. 3.–2. 4.

9.–12.
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DĚTI ZPÍVAJÍ A TANČÍ 2018 
Janíkova stodola
Tradiční přehlídka dětí z mateř-
ských škol Rožnova a okolí se 
koná jednou za dva roky a letos 
se můžeme těšit na sborový zpěv, 
rytmické tance, skupinová vystou-
pení s hudbou a divadlo.   
www.svcroznov.cz

ROCKOVÁNÍ 
S JIŘÍM ČERNÝM 
19.00 h I T klub
Respektovaný hudební publicista 
povídá o hudbě, politice, zajíma-
vých lidech, hraje na přání. 
www.tka.cz

DEN ZEMĚ 
Rožnov p. R. 
V pátek 20. dubna SVČ pořádá ve 
spolupráci s městem úklid města. 
Tradiční program pro školy a škol-
ky v městském parku u Hudebního 
altánu. www.roznov.cz  

Studio Dva 
VZHŮRU DO DIVOČINY 
19.00 h I Janíkova stodola 
Příběh manželů Alice a Jindřicha, 
které jste si oblíbili v komedii Sex 
pro pokročilé, pokračuje. Do ste-
reotypů zmateného páru se jako 
vichřice vmísí nespoutaná sestra 
a provokativní švagrová Diana. 
Hrají: Jana Krausová, Karel Roden 
a Kristýna Nováková. www.tka.cz

JUSTIN LAVASH 
20.00 h I T Klub
Hudba Justina se ubírá napříč styly 
mezi blues, folkem a jazzem. Vir-
tuózní hra na kytaru nechá užaslé 
publikum s otázkou, jak dokáže je-
den muž na jeden nástroj vytvořit 
polyfonii tolika vrstev. www.tka.cz

POHÁDKOVÝ PÁTEK
Středisko volného času 
Divadelní představení Malí zá-
chranáří pro děti i rodiče zahraje 
divadlo Maringotka.
www.svcroznov.cz

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 
Celorepubliková akce, při které se 
oslavuje svátek tance. Cílem je spojit 
tancem (roztancovat) v tento den co 
nejvíce lidí. www.svcroznov.cz 

KVĚTEN

Švandovo divadlo 
CRY BABY CRY 
19.00 h I Janíkova stodola
Pět žen se v populárním kurzu life 
coachingu pokusí zjistit, jak by měly 
změnit svůj život. Změnit svůj život 
přijdou K. Cibulková, R. Derzsi / 
E. Vrbková, K. Frejová, B. Pavlíková 
a B. Popková. Divadelně zrychlený 
kurz pod vedením kouče M. Dlouhé-
ho se o to pokusí. www.tka.cz

KVĚTEN

13.

19.
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27.

27.
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VALAŠSKÁ ZAHRADA 2018 
Camp Sport
Jarní Valašská zahrada, tentokrát 
díky státnímu svátku dokonce re-
kordně pětidenní. Na prodejních 
trzích seženete třeba květiny, 
okrasné dřeviny, sadbu, cibulovi-
ny, hnojiva nebo výrobky zručných 
řemeslníků. Připraven je program 
pro děti i dospělé.     
www.valasskazahrada.cz

 

NOC LITERATURY 
18.00 h I Rožnov p. R.
Literární happening. Na různých 
místech města budou během jed-
noho večera číst známé osobnosti 
ukázky z knih evropských spisova-
telů. www.knir.cz

 

DEN ZDRAVÍ 
Středisko volného času 
SVČ ve spolupráci s městem a dal-
šími organizacemi pořádá druhý 
ročník akce. Dopoledne patří dě-
tem, odpoledne široké veřejnos-
ti. Můžete se těšit na ochutnáv-
ku zdravého jídla, různá cvičení 
a přednášky. www.svcroznov.cz

 

BĚHÁME, 
ŠLAPEME, PLAVEME 
Ranč Bučiska
Série závodů „Běháme, šlapeme, 
plaveme“ začala v dubnu přespol-
ním během. Tentokrát to bude 
druhá část z celkových tří – mini-
duatlon. www.svcroznov.cz

FÉROVÁ SNÍDANĚ 
9.00 h I ZŠ Pod Skalkou
Férová snídaně je piknikový happe-
ning na podporu lokálních a fair-
tradových pěstitelů. Koná se při 
příležitosti Světového dne pro fair 
trade, což je svátek, který slaví dru-
hou květnovou sobotu tisíce lidí na 
celém světě. Od roku 2015 se akce 
koná i v Rožnově p. R. Přidejte se 
tentokrát i vy a posnídejte lokální 
a fairtradové dobroty, potkáme se 
v ZŠ Pod Skalkou ve školní zahradě. 
www.ferovasnidane.cz

DEN MATEK – LAM TRIO
15.00 h I kino Panorama
Koncert prvorepublikového swin-
gového tria k oslavě svátku všech 
maminek. www.tka.cz

ANETA RUČKOVÁ, zpěv 
JOSEF KRATOCHVÍL, varhany
19.00 h I kostel Všech svatých
Koncert mladých umělců z našeho 
regionu. www.tka.cz

ENO SALSICCIATRIA 
ROŽNOV 2018 
Skvělá vína a gastro speciality na 
jednom místě, dva dny plné dob-
rého vína, jídla a zábavy. Enotria – 
Wine and Coffee Store pořádá další 
ročník festivalu, který se odehraje 
tradičně na prostranství před pro-
dejnou Enotria v Rožnově na ulici 
Meziříčská. www.storicaenotria.cz

9.

10.

12.

12.

15.

13.

4.–8.

18.–19.
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ER PE ER MOTOPARTY 
Camp Sport   
Tradiční setkání motorkářů v rož-
novském kempu. Tři dny plné akcí. 
Chybět nebudou vyjížďky, kaskadé-
ři, hudební akce. www.erpeer.cz  

FARMÁŘSKÉ TRHY
10.00–17.00 h
u Společenského domu
Po několikaleté pauze se do Rož-
nova, tentokrát na ulici Lázeňskou 
u Společenského domu, vrací far-
mářské trhy v tyto pátky: 

25. května
22. června
20. července
17. srpna
14. září
  5. října

 

NOC KOSTELŮ 2018 
Poslední květnový pátek se ote-
vřou brány kostelů i v Rožnově p. R. 
Nahlédnout bude možné i do míst, 
kde se normálně nedostanete, při-
pravena budou hudební vystoupe-
ní a další aktivity. Konkrétní infor-
mace a místa konání Noci kostelů 
2018 v Rožnově p. R. naleznete na:  
www.visitroznov.cz

ZÁVOD ŽACTVA 
V LETNÍM BIATLONU 
sportovní areál Bučiska
Akce pro mladé adepty populárního 
biatlonu. www.biatlonroznov.cz 

NIGHT TRAIL RUN 
21.00 h I Rožnov p. R. 
Noční běh po loňské úspěšné pre-
miéře znovu v Rožnově pod Rad-
hoštěm (poběží se trasa dlouhá 7,5 
km). Akce má vždy také charita-
tivní podtext. Stejně jako loni čeká 
všechny atraktivní noční proběh 
Dřevěným městečkem a nově také 
jedno překvapení: výběh k Jurko-
vičově rozhledně na Karlově kopci 
nad městem. www.nocnibeh.cz

BEZHRANIČNÍ VALAŠENÍ 
10.00 h I Kohútka
Tradiční setkání Čechů a Slováků 
na Kohútce pod taktovkou měs-
ta Rožnov a SVČ Rožnov za účas-
ti partnerského města Považské 
Bystrice. Soutěže pro malé i velké. 
Dobrou zábavu zajistí folklorní 
soubory z pohraničí. 
www.visitroznov.cz

ČERVEN

 

SOCHY Z PÍSKU 
areál na ulici Palackého   
Výstava soch z písku, která se 
uskuteční na ulici Palackého 
(z náměstí směrem k muzeu) jen 
200 metrů od pokladen Valaš-
ského muzea v přírodě. Přijďte se 
podívat na krásné pískové sochy, 
dát si něco dobrého k pití, nechte 
si pohrát děti ve velkém pískovišti 
nebo si posedět v klidu zahrady. 
www.dagi.cz

KVĚTEN

ČERVEN
25.

26.

26.

27.

18.–20.

1. 6.–29. 9.

květen–říjen



 

PO VALAŠSKU NA SKÚTRU 
ANEB 100 ČESKO-SLOVENSKÝCH 
KILOMETRŮ 
Camping Rožnov p. R. 
Šestý ročník akce, vrcholem tříden-
ního programu je sobotní vyjížďka 
z náměstí. Stokilometrová jízda 
všech skútrařů tentokrát nebude 
jen tradičně „po krásách Valašska“, 
ale díky výročí 100 let Českosloven-
ska vyjížďka zavede účastníky i na 
Slovensko. www.visitroznov.cz

ROZHÝBEJME ROŽNOV 
15.00 h I Masarykovo náměstí, park
Tradiční sportovní akce, tentokrát 
přesně na Mezinárodní den dětí. 
Akce je určená všem od útlého 
věku po seniory. Vyzkoušíte si růz-
né sporty – nízké lanové překážky,  
tanec, kolečkové brusle a mnoho 
dalšího. www.svcroznov.cz

STREET DANCE SHOW 
Janíkova stodola VMP
Ukázka choreografií všech věko-
vých kategorií taneční skupiny He-
art2Beat a Static Breakers. 
www.svcroznov.cz 

SLABIKÁŘ DEVATERA 
ŘEMESEL ANEB KDO SI 
HRAJE, NEZLOBÍ 
Valašské muzeum v přírodě
Akce k Mezinárodnímu dni dětí, 
příležitost vyzkoušet si vybraná ře-
mesla. www.vmp.cz

ROŽNOVSKÉ 
PARNÍ LÉTO 2018  
První z letních jízd ze série Rož-
novské parní léto 2018. Oblíbené 
parní vlaky z Valašského Meziříčí 
do Rožnova p. R. vás tentokrát za-
vezou do Rožnova, který bude celý 
víkend patřit především dětem.
www.visitroznov.cz

 

DĚTSKÝ DEN  
městský park
POHÁDKOVÝ LES 
Jurkovičova rozhledna
Celý den plný aktivit pro děti. Do-
poledne se rozběhne velký dětský 
den v Městském parku u Hudeb-
ního altánu, včetně sportovních 
koutků, odpoledne pak přijde na 
řadu oblíbený Pohádkový les, je-
hož trasa končí na Jurkovičově 
rozhledně. www.visitroznov.cz

 

VEČERNÍČKY NA KAMENECH 
17.00 h I kameny za knihovnou
Tradiční literárně-divadelní udá-
lost, na které se setkávají všechny 
generace. Týden čtení pohádek 
a divadelních představení pro děti. 
www.knir.cz.

ONDRÁŠOVA VALAŠKA 
Valašské muzeum v přírodě
Folklorní festival s VUS Ondráš 
z Brna. Odehrávat se bude ve Valaš-
ském muzeu v přírodě a na náměstí 
v Rožnově p. R. www.vmp.cz
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ROŽNOVSKÝ FESTIVAL VÍNA 
11.00–21.00 h I prostor Lázeňské 
ulice, Hudební altán
Třetí ročník akce, která potěší 
všechny příznivce nápoje pravdy. 
Ochutnat bude možné nejen vína, 
ale i jiné gastro speciality. 
www.tka.cz 

 

OLYMPIÁDA 
DĚTÍ A MLÁDEŽE 
Každé dva roky ovládne celý Rož-
nov p. R. Olympiáda dětí a mlá-
deže. Sportovat v různých disci-
plínách na různých místech města 
i okolí budou mateřské i základní 
školy. www.visitroznov.cz

 

T – MOBILE 
OLYMPIJSKÝ BĚH 
Hudební altán
Město Rožnov pod Radhoštěm 
se po loňské premiéře i v letoš-
ním roce zařadí po bok dalších 
významných měst, která pořádají 
největší běžeckou akci v České re-
publice T – Mobile Olympijský běh. 
www.visitroznov.cz

BĚHÁME, 
ŠLAPEME, PLAVEME 
Ranč Bučiska   
Série závodů „Běháme, šlapeme, 
plaveme“ začala přespolním bě-
hem, pokračovala miniduatlonem 
a zakončí ji minitriatlon. 
www.svcroznov.cz

SVATOJÁNSKÝ VEČER 
Amfiteátr Na Stráni, VMP 
Večer plný tajemných slunovrato-
vých zvyků a poezie. www.vmp.cz 

SVATOJÁNSKÉ OHNĚ 
Tradiční akce opět přiláká spoustu 
lidí na valašské kopce. Na více než 
deseti místech na Valašsku se roz-
hoří svatojánské ohně. První vatra 
vzplane dle tradice ve 21.00 hodin 
na Radhošti. Následovat budou 
ohně ve Lhotě, na Santově, Portá-
ši, Kohútce, Hutisku nebo Búřově. 
Součástí programu bude připo-
mínka 90. výročí návštěvy Tomáše 
Garrique Masaryka na svatoján-
ských ohních na Radhošti, dále 
připomínka 120 let vysvěcení kaple 
na Radhošti a 150 let od odvezení 
základního kamene Národního di-
vadla z památné hory Radhošť.  
www.vmp.cz, www.visitroznov.cz, 
www.mlroznov.cz 

 

ABSOLVENTSKÉ 
PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY 
MLADÝCH ODZEMKÁŘŮ 
Valašské muzeum v přírodě  
Veřejné vystoupení absolventů ju-
bilejního desátého ročníku akce.
Jejím účelem je výuka a nácvik 
tradičního mužského individuál-
ního tanečního projevu na Valaš-
sku – valašského odzemku. Škola 
mladých odzemkářů je určena 
především pro členy valašských 
souborů, ale není uzavřena ani pro 
ostatní zájemce. 
www.visitroznov.cz
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ROŽNOVSKÉ 
PARNÍ LÉTO 2018  
Další jízda ze série Rožnovské par-
ní léto 2018. Vláček vás tentokrát 
zaveze do Rožnova pod Radhoš-
těm, který bude žít dvoudenním 
gastro festivalem s názvem Gar-
den Food Festival. 

Odjezdy jsou vždy stejné: z Valaš-
ského Meziříčí do Rožnova p. R. se 
jede v 9.10 a 13.10 hodin, z Rož-
nova p. R. do Valašského Meziří-
čí se jede v 11.00 a 15.00 hodin. 
Kompletní informace vždy na 
webu www.visitroznov.cz
 
 

VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY 
14.00–23.00 h I „Teslácké náměs-
tí“ na ulici 1. máje    
Po loňské úspěšné premiéře při-
chází tato akce podruhé a opět 
přinese přehlídku místních kapel 
s přespolními hosty. www.tka.cz

 
GARDEN FOOD FESTIVAL 
městský park, Hudební altán 
Špičkové gastro speciality, elitní 
kuchaři, regionální restauratéři 
i místní výrobci a jejich produk-
ty. To vše v krásném prostředí 
městského parku a Hudebního 
altánu. Garden Food Festival se 
premiérově představí v Rožnově 
pod Radhoštěm. Přijďte ochutnat 
dobroty, které vám připraví tře-
ba Zdeněk Pohlreich. Po dva dny 
bude městský park patřit dobré-
mu jídlu, pití a zábavě. 
www.gardenfoodfestival.cz

LÉTO 2018 / BRILLOVKA
LETNÍ KINO & ŽIVÁ MUZIKA
Projekce filmu pod letním nebem 
s vystoupením hudební kapely, 
atmosférou továrního dvora a ba-
rem. www.fujare.cz

LETNÍ PROCHÁZKY 
PAMĚTÍ MĚSTA 
16.00 h I sraz u knihovny
V červencové čtvrtky si zájem-
ci o procházku mohou společně 
s lektory – pamětníky projít jednu 
z vycházkových tras. V červnu bu-
dou procházky probíhat v dopo-
ledních hodinách pro žáky rožnov-
ských škol. www.knir.cz

ZVONEČKOVÝ JARMARK 
Valašské muzeum v přírodě  
Setkání hrnčířů, keramiků a drá-
teníků. Ukázky tradičních řemesel 
s možností zakoupení si ručních vý-
robků. Keramické a tvůrčí dílny pro 
děti a jejich rodiče. www.vmp.cz

FERNANDO SAUNDERS 
S KAPELOU (USA) 
20.00 h I pódium, městský park 
Koncert amerického baskytaristy 
a zpěváka, člena kapel L. Reeda, 
J. Page, E. Claptona, J. Becka. Po-
dílel se také na albu „Srdcebeat“ 
(2015) kapely Kryštof a spolupra-
cuje se členy Čechomor a Druhá 
Tráva, kteří mu kromě Suzanne 
Vega, Jana Hammera a Lou Reeda 
hostovali na jeho poslední sólové 
desce. www.tka.cz
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PEKAŘSKÁ SOBOTA 
Valašské muzeum v přírodě    
Oslava cechu pekařského, ochut-
návky pečiva, soutěže o nejlepší 
chleba a rohlík. 25. ročník akce. 
www.vmp.cz

BYSTŘIČANKA 
18.00 h I Hudební altán
První ze série letních koncertů 
v městském parku v Hudebním 
altánu. Koncert dechové hudby 
z Valašské Bystřice. www.tka.cz

TŘI SESTRY 
18.30 h I koupaliště Rožnov p. R. 
V rámci každoročního letně-piv-
ního tour se i v Rožnově pod Rad-
hoštěm zastaví hudební cirkus TŘI 
SESTRY, který spolu s hosty potěší 
fanoušky z Rožnova i okolí. 
www.valasskedivadelnileto.cz 

ANENSKÁ POUŤ 
Kostel Všech svatých 
Oslava svátku patronky Valašska 
sv. Anny spojená s krojovaným 
procesím z farního kostela a pou-
ťovou slavností v Dřevěném měs-
tečku. www.vmp.cz

FOJTI 
18.00 h I Hudební altán
Koncert kapely z Valašského Me-
ziříčí hrající vlastní folkrockové 
písně. www.tka.cz

DNY ŘEMESEL 
A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ 
Valašské muzeum v přírodě 
28. ročník setkání mistrů starých 
řemesel: kovářů, kameníků, bed-
nářů, klempířů, tesařů a dalších 
řemeslníků. www.vmp.cz

JÁNOŠÍKŮV DUKÁT 
Valašské muzeum v přírodě 
Jubilejní 20. ročník mezinárodní-
ho festivalu slovenského folkloru 
v ČR, na němž můžeme vidět jak 
blízko k sobě mají oba národy. 
Přijďte se do Rožnova p. R. poko-
chat temperamentem slovenské-
ho tance.                   www.vmp.cz
 

PTAKUSTIK 
18.00 h I Hudební altán
Koncert kapely s rožnovským 
frontmanem Tomášem Ptáčkem. 
www.tka.cz

ROŽNOVSKÝ 
FRGÁLOVÝ SRAZ 2018 
Camping Rožnov 
V tradičním srpnovém termínu se 
v Rožnově pod Radhoštěm sejdou 
majitelé karavanů a obytných 
automobilů ze všech koutů Česka 
i Slovenska a čekají je jako vždy 
čtyři dny plné zábavy. 
www.campingclubroznov.cz
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ROŽNOVSKÉ 
PARNÍ LÉTO 2018  
Poslední letošní jízda ze série Rož-
novské parní léto 2018. Tentokrát 
vás vlaky zavezou na Starodávný 
jarmark do Valašského muzea 
v přírodě, večer můžete zajít na 
multižánrový hudební festival Fol-
krockování. www.visitroznov.cz       

 

VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ 
18.00 h I Amfiteátr Na Stráni I VMP
Multižánrový hudební festival při-
náší již svůj 29. ročník. V maleb-
ném amfiteátru Na Stráni ve Va-
lašském muzeu v přírodě vystoupí 
hvězdy: Hana a Petr Ulrychovi 
a skupina Javory beat, Anna K., 
skupina Ting a Tata Bojs. 
www.tka.cz

 
STARODÁVNÝ JARMARK 
Valašské muzeum v přírodě 
Pestrá nabídka jarmarečního zboží 
s bohatým programem a atrakcemi 
pro celou rodinu. Chybět nebudou 
historické kolotoče, střelba z kuše, 
chůdy, fotoateliér, siloměr nebo 
loďka s vodníkem. www.vmp.cz 

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 
V LETNÍM BIATLONU 
sportovní areál Bučiska
Akce pro nejmladší adepty populár-
ního biatlonu se uskuteční na ne-
dávno vzniklé biatlonové střelnici 
na Bučiskách v areálu skokanských 
můstků. www.biatlonroznov.cz 

RENÉ SOUČEK 
18.00 h I Hudební altán
Koncert písničkáře z Frýdku-Míst-
ku hrající vlastní tvorbu na kytaru 
a ukulele. www.tka.cz

VÁCLAV NECKÁŘ & BACILY 
19.00 h I Amfiteátr Na Stráni I VMP
Koncert legendy české populární 
hudby s kapelou Bacily a za dopro-
vodu smyčcového kvarteta. 
www.valasskedivadelnileto.cz

 

TEATRI 
15.00 h I pódium 
za Společenským domem
Druhý ročník divadelního festivalu 
pod širým nebem s programem pro 
malé i velké diváky. www.tka.cz

HLASOVÁ DÍLNA 
PŘI FESTIVALU HLASY 
Valašské muzeum v přírodě 
Festivalový workshop. 
www.festivalhlasy.cz

 

HLASY / VOICES 
17.00 h I Amfiteátr Na Stráni I VMP
Druhý ročník festivalu lidského hla-
su se sólisty a hudebními skupina-
mi s unikátním hlasovým projevem 
napříč žánry. www.festivalhlasy.cz
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DNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Masarykovo náměstí  
Město počtvrté organizuje Dny so-
ciálních služeb, na kterých se pre-
zentují poskytovatelé sociálních 
služeb. Součástí bude jarmark ne-
ziskových organizací v sociální ob-
lasti na Masarykově náměstí včet-
ně například nocování pod širým 
nebem. www.visitroznov.cz

JIŘÍ ČERNÝ 
PATTI SMITH
19.00 h I místo bude upřesněno 
Patti Smith – poetická punková ša-
manka. www.tka.cz

 

PODZIMNÍ 
PUTOVÁNÍ S BROUČKY 
18.30 h I sraz u Hudebního altánu
Již 23. ročník dětského lampiónové-
ho průvodu s programem.Symbo-
lická cesta Karafiátových Broučků 
městským parkem do Dřevěného 
městečka. www.knir.cz

BĚH RODNÝM KRAJEM 
EMILA ZÁTOPKA   
Start hlavního závodu 16. ročníku 
je v 11 hodin v rodném městě Emi-
la Zátopka, Kopřivnici. Cíl 22,3 kilo-
metrů dlouhého běhu je v Rožnově 
p. R. ve Valašském muzeu v příro-
dě. V Dřevěném městečku je odpo-
ledne slavnostní vyhlášení vítězů 
a bohatý doprovodný program 
včetně běhu dětí. www.vmp.cz

VALAŠSKÁ ZAHRADA 2018 
Camp Sport
Podzimní edice Valašské zahrady. 
www.valasskazahrada.cz

PRAMENY 
13.00 h I Janíkova stodola I VMP 
Soutěžní přehlídka souborů, které 
se zabývají uchováním, zpracová-
ním a interpretací tradičních lido-
vých tanců, muziky, zpěvu a zvyko-
sloví z Valašska. www.vmp.cz

PAŠERÁCKÉ STEZKY 
9.00 h I odjezd od knihovny
Putování za starými příběhy – mís-
to bude upřesněno. www.knir.cz

JAZZMENU 2018 
Pátý ročník festivalu dobré hud-
by bez žánrových hranic, jenž 
se skládá ze čtyř samostatných 
koncertů konaných na různých 
místech. Hlavní hvězdou festivalu 
bude Elisabeth Lohninger. Pořádá 
Zbyněk Terner a T klub – kulturní 
agentura. www.jazzmenu.cz

TÝDEN KNIHOVEN
Celostátní akci na podporu kniho-
ven. www.knir.cz
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HUDEBNÍ FUJARÉ #3 
19.00 h I Galerie 3. Etáž
Martina Trchová & Trio & cimbá-
lová muzika. Folk a cimbálovka. 
www.fujare.cz

 

BOŽSKÁ FLÉTNA, FESTIVAL 
HRY NA PANOVU FLÉTNU 
Valašské muzeum v přírodě 
Po loňském velmi úspěšném pre-
miérovém ročníku se i v roce 2018 
sjedou do Rožnova špičkoví umělci, 
kteří jsou mistry ve hře na panovu 
flétnu. Turisté i domácí se mohou 
těšit na hudební svátek plný kon-
certů, přednášek, workshopů, ale 
i dětských dílen, seminářů. 
www.visitroznov.cz

DEN SENIORŮ
15.00 h I místo bude upřesněno
Divadelní představení věnované 
všem seniorům. www.tka.cz

VZNIK PRVNÍ REPUBLIKY 
17.30 h I knihovna
Přednáška historika Libora Vykou-
pila o mýtech i méně známých fak-
tech o 28. 10. 1918. www.knir.cz

 

PODZIMNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA 
Středisko volného času
Celodenní dílnička je určená všem 
dětem od šesti let, které rády vyrá-
bí a tvoří. www.svcroznov.cz

VŠESVATSKÝ JARMARK 
Masarykovo náměstí 
Po oba dny více než stovka pro-
dejců nabídne tradiční jarmareční 
zboží jako kytice, květinové vazby, 
keramiku, svíčky, sýry, perníčky, 
masné výrobny, množství občerst-
vení další zboží. Součástí je dopro-
vodný program. www.tka.cz

100 LET REPUBLIKY 
Hudební altán
Komponované pásmo k výročí 
vzniku Československa. Spolupo-
řádá město Rožnov p. R., Svaz 
žen a T klub – kulturní agentura. 
www.roznov.cz

SLAVNOSTNÍ KONCERT 
KE 100. VÝROČÍ VZNIKU 
ČESKOSLOVENSKA 
Valašské muzeum v přírodě
V programu bude například Mo-
ravanka Jana Slabáka, besedy, 
výstavka knih a další program 
v knihovně muzea. www.vmp.cz

 

SNOW FILM FEST 
kino Panorama
Večer plný špičkových filmů! Sníh, 
led, adrenalin, extrémní lyžování, 
zimní lezení, skialpinismus a další 
zimní šílenosti. www.tka.cz
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KLUB CESTOVATELŮ
JIŘÍ KOLBABA 
19.00 h I kino Panorama  
Etiopskou vysočinou k původním 
kmenům Afriky. www.tka.cz

ROŽNOVANÉ 
A VELKÁ VÁLKA 
17.30 h I knihovna
Křest publikace Daniela Drápaly 
z edice Rožnovské malé tisky, vydá-
váné u příležitosti výročí ukončení 
první světové války. www.knir.cz

HUDEBNÍ FUJARÉ #4 
19.00 h I galerie 3. Etáž
Trojka Zuzany Homolovej (SK) 
& CM Kordulka. Slovenský folk 
a valašský folklór. www.fujare.cz

HAPPENING 
17.11 h I Masarykovo náměstí 
Připomenutí Dne boje za svobodu 
a demokracii. www.knir.cz

CASTAGNE E VINO 
NOVELLO 2018  
Svátek skvělého vína a gastrono-
mie. Milovníky dobrého jídla a pití 
čeká ochutnávka mladých morav-
ských a toskánských vín, pečené 
kaštany a jiné speciality. Akce se 
koná před prodejnou Enotria v Rož-
nově p. R. na ulici Meziříčská. 
www.storicaenotria.cz

JIŘÍ ČERNÝ – ROCKOVÁNÍ 
19.00 h I místo bude upřesněno
Jeden z nejrespektovanějších hu-
debních publicistů povídá o hud-
bě, politice, zajímavých lidech, od-
povídá na dotazy a hraje skladby 
na přání. www.tka.cz

KONCERT 
SOUBORŮ RADHOŠŤ 
A MALÝ RADHOŠŤ
15.00 h I Janíkova stodola VMP
Oba soubory reprezentují folklor 
Valašska – písně, tance a zvykoslo-
ví zejména ze svého regionu Rož-
novska. www.vmp.cz
 

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 
16.30 h I Masarykovo náměstí
Tradiční akce s doprovodným pro-
gramem, tvořivou dílnou pro děti, 
chybět nesmí svařené víno, medo-
vina, grog. www.tka.cz

KNIHOHRÁTKY: 
DEN PRO DĚTSKOU KNIHU 
9.00 h I knihovna
Zábavné dopoledne pro děti a je-
jich rodiče v knihovně. Vyhodno-
cení čtenářské soutěže Lovci perel, 
divadlo, tvůrčí dílny nebo tipy na 
nákup dětských knih. www.knir.cz
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CHYSTÁME SE NA VÁNOCE 
Středisko volného času 
Tvořivá dílna pro děti a mládež. 
Tradiční akce Střediska volného 
času se koná první adventní víkend 
a je určena dětem od 8 let. Děti si 
upečou a nazdobí perníčky, vyrobí 
si adventní věnec, vánoční ozdoby 
a společně nazdobí stromeček. 
Akce trvá celý víkend a má krás-
nou předvánoční atmosféru.
www.svcroznov.cz

MIKULÁŠ NA LEDĚ 
Zimní stadion I Rožnov p. R.
Přijďte si zabruslit na ledě, ukázat, 
co umíte na bruslích, zasoutěžit si 
můžete i mimo led. Také si můžete 
s dětmi vyrobit Mikuláše, anděla 
a čerta. Přijede Mikuláš s celou 
svojí družinou a rozdá dětem dá-
rečky. www.svcroznov.cz

1. ADVENTNÍ KONCERT 
16.30 h I kostel Všech svatých 
Tradiční série čtyř adventních kon-
certů, ve kterých čtyři neděle po 
sobě v kostele Všech svatých vy-
stoupí sólisté a soubory hudební-
ho oboru ZUŠ Rožnov p. R a hosté.  
www.zusroznov.cz

2. ADVENTNÍ KONCERT
16.30 h I kostel Všech svatých
Druhý ze série čtyř adventních 
koncertů v kostele Všech svatých 
v Rožnově p. R.
www.zusroznov.cz

VÁNOČNÍ TRHY 
prostor Lázeňské ulice 
a u Hudebního altánu 
Přijďte v čase předvánočního ší-
lenství načerpat trochu energie 
a především si užít pohodovou ad-
ventní atmosféru. V prostoru ulice 
Lázeňská u Hudebního altánu do-
stanete tradiční jarmareční zboží, 
ochutnáte svařák či medovinu 
a hlavně se na chvíli v předvánoč-
ním shonu zastavíte. 
www.tka.cz, www.visitroznov.cz

 

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
17.45 h I Hudební altán  
Rožnov se po loňské premiéře opět 
připojuje k celostátní akci pořáda-
né Deníkem. V Hudebním altánu 
v městském parku si společně za-
zpíváme známé koledy. V předvá-
nočním shonu zapomeneme na 
každodenní starosti, spojíme své 
hlasy a vykouzlíme krásný hudební 
zážitek nám všem. Přijďte pobýt, 
zazpívat si a ochutnat teplou medo-
vinu, svařák nebo čaj. www.tka.cz

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ – 
POHÁR MĚSTA ROŽNOVA 
Camp sport  
Mezinárodní sochařské symposi-
um v Rožnově p. R. absolvuje již 
21. ročník. Zahájení výstavy pro 
veřejnost je 15. prosince 2018 
v 10 hodin, v odpoledních ho-
dinách pak proběhne hlasování 
diváků i vyhlášení vítězů. Výsta-
va děl umělců bude trvat až do 
3. února 2019. www.dagi.cz
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VÁNOČNÍ JARMARK 
Valašské muzeum v přírodě
Nabídka dárků z dílen lidových vý-
robců, koledování, obchůzky lucek 
a čertů, oživené expozice ve Valaš-
ské dědině. www.vmp.cz

3. ADVENTNÍ KONCERT 
16.30 h I kostel Všech svatých
Třetí ze série adventních koncertů 
v kostele Všech svatých.
www.zusroznov.cz

ŽIVÝ BETLÉM
Valašské muzeum v přírodě
Další z krásných předvánočních 
programů ve Valašském muzeu 
v přírodě. Lidová hra o narození 
Ježíše podle Evangelia sv. Matouše
www.vmp.cz

4. ADVENTNÍ KONCERT 
14.00 h I kostel Všech svatých
Závěrečný adventní koncert v kos-
tele Všech svatých.
www.zusroznov.cz

ŠTĚPÁNSKÁ KOLEDA
Valašské muzeum v přírodě
I v dnešní době patří druhý svátek 
vánoční, kdy se slaví památka sva-
tého Štěpána, na mnoha místech 
zpěvu koled. Navštíveným rodinám 
přejí koledníci štěstí, zdraví a pokoj 
svatý, stejně jako to kdysi dávno dě-
lali koledníci. www.vmp.cz

VALAŠSKÉ MUZEUM 
V PŘÍRODĚ
www.vmp.cz

STÁLÉ EXPOZICE

MĚSTEČKO POD RADHOŠTĚM
Sušák, přízemí
Stálá historicko-etnografická ex-
pozice přibližuje na situacích z dě-
jin Rožnova p. R. historii i běžný ži-
vot východomoravského městečka 
v průběhu více než sedmi století.

VALAŠSKÁ DĚDINA – 
OPRAVDU ZMIZELÝ SVĚT? 
Dům Pod Strání, Valašská dědina 
Nová stálá expozice muzea.

JAK STAVĚLI NAŠI PŘEDKOVÉ
Panská sýpka, Dřevěné městečko

JAK JDE KROJ, TAK SE STROJ 
Sušák/ 1. patro
Expozice o tradičním odívání na 
Valašsku.

VÝSTAVY 
(Sušák, 1. patro)

otevřeno do 15. dubna 2018
PŘÍPAD SVĚTLANA – 
PROMĚNY OBRAZU TŘETÍHO 
ODBOJE  

Otevřeno od 24. května 2018
HRAČKY NEJMILEJŠÍ 
ANEB JAK JSME SI HRÁLI

Otevřeno od 24. května 2018
DÍLNA LIDOVÉ UMĚLECKÉ 
VÝROBY
Ohlédnutí za výrobou upomínko-
vých předmětů. 
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T KLUB – 
KULTURNÍ AGENTURA
www.tka.cz

5. ledna – 21. března 
CO V ROŽNOVĚ NEVISELO… 
Galerie Na Radnici
Výstava fotografií Josefa Bosáka. 

27. března – 27. června 
MANANG PO TŘICETI LETECH 
Galerie Na Radnici 
Výstava fotografií cestovatelů 
a publicistů Zdeňka a Michala Tho-
mových. Vernisáž bude 27. března 
v 17.00 v Galerii Na Radnici.

2. července – 27. září 
70. VÝROČÍ 
SOUBORU RADHOŠŤ 
Galerie Na Radnici
Výstava fotografií k jubileu valaš-
ského souboru písní a tanců Rad-
hošť. Vernisáž se uskuteční 4. čer-
vence v 16.00 na MěÚ Rožnov p. R. 

3. října 2018 – 4. ledna 2019 
PROMĚNY 
Galerie Na Radnici
Výstava prací členek výtvarného 
kurzu pod vedením Jindřišky Růžič-
kové. 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
ROŽNOV P. R.
www.knir.cz

leden–únor 
ČEŠTÍ VĚDCI A VYNÁLEZY 
knihovna
Popularizační výstava karikatur 
připomíná nejslavnější české věd-
ce a badatelské osobnosti Akade-
mie věd ČR. 

březen–duben: 
PŘÁTELÉ FOTOGRAFIE 
knihovna
Výstava fotografií.

květen–červen 
KOLÁŽE JITKY SKOTNICOVÉ 
knihovna
Výstava koláží a abstraktních foto-
grafií s florální tematikou.

červenec–srpen 
ČTENÁŘI SVĚTA 
knihovna
Výstava fotografických momentek 
Libora Bureše z celého světa.

září–říjen 
ISKÉRKA O.P.S. 
knihovna
Výstava klientů Iskérky u příleži-
tosti Týdnů pro duševní zdraví. 

listopad–prosinec 
ZDENĚK BURIAN – 
MALÍŘ ZTRACENÉHO ČASU 
knihovna
Výstava reprodukcí obrazů Zdeňka 
Buriana.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU 
ROŽNOV P. R.
www.svcroznov.cz

10. ledna – 28. února 
VALAŠSKÁ ZIMA
Středisko volného času 
Výtvarná soutěž na téma „Valašská 
zima“. Změna termínu vyhrazena. 

14. března – 30. dubna 
PODMOŘSKÝ SVĚT 
Středisko volného času 
Na vernisáži k výtvarné soutěži pro 
děti na téma „Podmořský svět“ 
budou oceněni vítězové soutěže.  



13. června – 30. září 
HURÁ, PRÁZDNINY 
Středisko volného času 
Ve výtvarné soutěži pro děti na 
téma „Hurá, prázdniny“ budou 
oceněni vítězové soutěže. Vernisáž 
je 16. června 2018. 

GALERIE CREARS
www.galeriecrears.cz

Autorské výstavy pro sezonu 2018.

do 10. 5.
ONDREJ 4. ZIMKA
(socha)

4. 4.– 19. 5.
MICHAEL RITTSTEIN  
(malba)

23. 5.–25. 8.
IGOR KITZBERGER 
(socha)

27. 6.– 25. 8.
IVAN PAVLE + 
IGOR KITZBERGER 
(malba + socha)

29. 8. – 13. 10. 
IVAN TITOR + PETR KUBA
(malba + socha)

17. 10.–24. 11.
KATARÍNA VAVROVÁ 
(malba + grafika) 

3. ETÁŽ
www.facebook.com/treti.etaz
V galerii 3. Etáž celoročně probíhají 
akce a výstavy. Vše najdete vždy na 
www.facebook.com/treti.etaz
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