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KLUB CESTOVATELŮ – 800 km PĚŠKY  
DO SANTIAGA – VERONIKA MARČÍKOVÁ 
19.00 h I T klub
www.tka.cz

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ
19.00 h I kino Panorama
Ochotnické divadlo CHAOS z Valašské Bystřice. www.tka.cz

PHAL:ANGST, 
PLAGUE CALLED HUMANITY 
20.00 h I klub Vrátnice
Koncert kapel z Vídně a Brna. Temná elektronika/postrock. 
www.vratnice.com

PIDIKNIR 
9.00 h I podkroví knihovny
Setkání rodičů s předškolními dětmi (do 6 let) v rámci 
mezinárodního projektu Bookstart. www.knir.cz

NOVOROČNÍ KONCERT 
S PŘÍPITKEM STAROSTY, EBEN TRIO 
18.00 h I ZUŠ
Tradiční novoroční koncert. www.tka.cz

POHÁDKOVÝ PÁTEK 
ZIMNÍ RADOVÁNKY S AŤOU A RADKEM 
17.00 h I SVČ 
Tradiční pohádkový pátek pro děti a rodiče s divadlem 
Maringotka. www.svcroznov.cz

19.

10.

16.
17.

23.

23.

25.

LEDEN
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KLUB CESTOVATELŮ – 
LADISLAV ZIBURA – PRÁZDNINY V EVROPĚ 
čt 19.00 h I pá 18.00 h I kino Panorama
Přednáška populárního cestovatele, tentokrát o putování 
Evropou od Balkánu po Pobaltí a Skandinávii. Jeho vy-
stoupení překračují konvence běžných cestovatelských 
pořadů a svým specifickým humorem si dokáže získat 
jakékoli publikum. www.tka.cz

VENTOLIN 
20.00 h I klub Vrátnice
Originální elektronický „písničkář“ z Prahy. 
www.vratnice.com

DIVADLO J. K. TYLA V PLZNI – ENIGMATIC-
KÉ VARIACE, ANEB LÁSKA AŽ ZA HROB 
19.00 h I kino Panorama
Slavný spisovatel je vyhlášený svou arogancí. Už léta žije 
sám a odmítá všechna interview, dokud ho neosloví no-
vinář regionálního deníku… Enigma – záhadu, zastřenější 
než se zdálo, budou postupně – s jízlivostí i odzbrojujícím 
citem – oba muži odkrývat. Hrají: Martin Stránský a Jan 
Maléř (rožnovský rodák, absolvent ZUŠ). www.tka.cz

KARNEVAL NA LEDĚ 
10.15–11.45 h I Zimní stadion
Přijďte si zasportovat s dětmi v netradičním oblečení. 
Děti, které nebudou bruslit, si mohou vyrobit masku, za-
hrát si hry mimo led. Změna termínu vyhrazena. 
www.svcroznov.cz

8.

11.

17.

ÚNOR

7.
8.
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KALABIS QUINTET 
18.00 h I ZUŠ
Koncert dámského dechového kvintetu. www.tka.cz

JIŘÍ ČERNÝ – THE CHIEFTAINS 
19.00 h I T klub  
Náčelníci irského folku. Jejich zvuk, postavený převážně 
na trubkách Paddyho Moloneyho, téměř zcela nástrojo-
vý, jako kdyby vyšel z jiného věku lidské historie. 
www.tka.cz

POHÁDKOVÝ PÁTEK – TŘI MEDVĚDI 
17.00 h I SVČ 
Tradiční pohádkový pátek pro děti a rodiče. Divadlo Ma-
ringotka zahraje pohádku Tři medvědi. www.svcroznov.cz

HUDEBNÍ FUJARÉ #1
19.00 h I 3. Etáž 
Žamboši & CM Bukovinka, dvojkoncert folk & folklór. 
www.fujare.cz

DUNAJ, NENÍ NĚMÝ 
19.30 h I klub Vrátnice
Koncertní návrat legendární brněnské kapely. 
www.vratnice.com  

MASOPUST
Valašské muzeum v přírodě 
Tradiční obchůzky masopustních masek s pochováním 
basy. www.vmp.cz 

20.

21.

22.

22.

22.

23.
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PIDIKNIR 
9.00 h I podkroví knihovny
Setkání rodičů s předškolními dětmi (do 6 let) v rámci 
mezinárodního projektu Bookstart. www.knir.cz

EXPEDIČNÍ KAMERA 2019 
kino Panorama
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová 
akce v ČR. Večer plný špičkových dokumentárních filmů. 
www.tka.cz 

TALK SHOW POSTEL HOSPODA KOSTEL 
18.00 h I kino Panorama
Zbigniew Czendlik, pohodový, zábavný kněz z Lanškrouna, 
se představuje v pořadu Postel hospoda kostel. www.tka.cz 

JOSEFSKÝ JARMARK 
Masarykovo náměstí
Prodejci po oba dny vždy od 9.00 hodin nabídnou tradiční 
jarmareční zboží jako keramiku, svíčky, sýry, perníčky, vý-
robky ze dřeva, občerstvení a mnoho dalších. www.tka.cz

PIDIKNIR 
9.00 h I podkroví knihovny
Setkání rodičů s předškolními dětmi (do 6 let) v rámci 
mezinárodního projektu Bookstart. www.knir.cz

27.

1.

4.

20.

ÚNOR

BŘEZEN

15.
16.
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TRIO NÉTÉ 
18.00 h I ZUŠ
Ďusi Burmeč, Anna Slezáková, Vlastimil Flajšingr. Koncert 
českého klasického kytarového tria, které s velmi přízni-
vými ohlasy koncertuje na mezinárodní scéně kytarové 
i komorní hudby a nyní potěší rožnovské publikum. 
www.tka.cz

(BÁ)SNĚNÍ V ULICÍCH 
město
První jarní den jako oslava poezie. Zaplať kávu básní 
a ukrývání veršů v ulicích. www.knir.cz

TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR 
18.00 h I kino Panorama
Slavnostní koncert u příležitosti 20. výročí vydání prvního 
alba Horní chlapci – zhudebněné básně Ladislava Nezda-
řila. Na koncertě se uskuteční křest znovunatočeného 
alba Sadné zrno (2002), kde se objeví i několik nově zhu-
debněných básní L. Nezdařila. www.tka.cz  

POHÁDKOVÝ PÁTEK – KROKOVÁNÍ 
17.00 h I SVČ 
Divadelní představení pro děti i rodiče – hraje divadlo Ma-
ringotka. www.svcroznov.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

20.

21.

28.

29.

BŘEZEN

29.
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KHOIBA, ČÁRY ŽIVOTA 
20.00 h I klub Vrátnice
Ema Brabcová a Dickolson po desetileté pauze opět spo-
lu na pódiu. www.vratnice.com  

JEDEN SVĚT 2019 
kino Panorama
21. ročník mezinárodního festivalu o lidských právech 
Jeden svět pořádá společnost Člověk v tísni a je v sou-
časnosti největším dokumentárním festivalem s témati-
kou lidských práv na světě. www.tka.cz  

CHARITATIVNÍ KONCERT 
PRO PARKINSONIKY 
17.00 h I Evangelický kostel  
Tradiční koncert Klubu Parkinson-Help Rožnov pod Rad-
hoštěm s charitativním podtextem, v hlavní roli patron 
rožnovského klubu Dalibor Štrunc a jeho hosté.  
www.visitroznov.cz 

SPOLEK SEŠLÝCH – 
COMMEDIA DELL´ARTE II. 
19.00 h I Janíkova stodola
Volné pokračování. Příběhem vás opět provedou známé 
postavy Capitano, Pantalone, Harlekýn, Isobela, Kolom-
bína a nově Dottore. Herci improvizacemi vytvořili nový 
milostný příběh plný převleků a vtipných zápletek. Hrají: 
Pavel Liška, Tatiana Vilhelmová, Marek Daniel, Michal 
Dalecký, Gabriela Štefanová, Michal Bumbálek, Roman 
Slovák a Tomáš Milostný. www.tka.cz 

DUBEN

5.

12.

12.

8.
11.



7

PIDIKNIR 
9.00 h I podkroví knihovny
Setkání rodičů s předškolními dětmi (do 6 let) v rámci 
mezinárodního projektu Bookstart: čtení s nečtenáři, 
zábava, hry, povídání o knížkách, seznámení s dětským 
oddělením. www.knir.cz 

VELIKONOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA 
8.00 h I SVČ 
Velikonoční tvořivé dílny pro děti od 6 let, výroba veli-
konočních dekorací, zápich do květináče, hry a soutěže. 
Na Zelený čtvrtek děti můžou vyrábět různé velikonoční 
ozdoby, zdobit vajíčka a hrát hry ve Středisku volného 
času. Tvořivá dílna bude probíhat od 8 hodin do cca. 
15.30 hodin. Děti je nutné přihlásit. 
www.svcroznov.cz 

BLANKA ŠRŮMOVÁ & JAN SAHARA HEDL 
20.00 h I klub Vrátnice
Koncert zakladatele Precedens a zpěvačky Tiché Dohody. 
www.vratnice.com 

VELIKONOCE NA VALAŠSKU 
Valašské muzeum v přírodě 
Bílá sobota – velikonoční jarmark v Dřevěném městečku 
s řemeslnými ukázkami.
Hod Boží velikonoční – tradiční velikonoční a jarní zvyky v po-
dání folklorních souborů.
Červené pondělí – šmigrust s programem. 
www.vmp.cz

DUBEN

17.

18.

18.

20.
22.
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DEN ZEMĚ 
Rožnov p. R. 
Tradiční program pro školy a školky bude připraven 
v městském parku u Hudebního altánu od 9 do 13 hodin. 
Chybět nebude oblíbený popelářský vůz, stánky s eko-
logickou tématikou a také lesní pedagogikou. Současně 
v průběhu celého týdne bude probíhat úklid vybraných 
míst ve městě. www.svcroznov.cz, www.visitroznov.cz

JIŘÍ ČERNÝ 
19.00 h I klub Vrátnice
Jeden z nejrespektovanějších hudebních publicistů po-
vídá o hudbě, politice, zajímavých lidech, odpovídá na 
dotazy a hraje skladby na přání. www.tka.cz

POHÁDKOVÝ PÁTEK – 
KŘIŽOVATKA A SEMAFOR 
17.00 h I SVČ 
Divadelní představení pro děti i rodiče – hraje divadlo Ma-
ringotka. www.svcroznov.cz

KLUB CESTOVATELŮ – JIŘÍ KOLBABA, 
NEPÁL – HIMALÁJSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
19.00 h I kino Panorama
www.tka.cz

HUDEBNÍ FUJARÉ #2 
19.00 h I 3. Etáž 
Les gars d‘en bas & CM QaS, dvojkoncert chanson, 
gypsy swing a jazz & folklór. www.fujare.cz

DUBEN

23.

25.

26.

26.

26.
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MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 
Rožnov p. R.  
Celorepubliková akce, při které se oslavuje svátek tan-
ce. Cílem je spojit tancem (roztancovat) v tento den co 
nejvíce lidí. Jak jinak oslavit Mezinárodní den tance, než 
tancem? www.svcroznov.cz

AKADEMIE SVČ 
8.00–18.00 h I Janíkova stodola
Prezentace celoroční činnosti kroužků – tanec, zpěv, hra 
na hudební nástroje, scénky a mnohé další. 
www.svcroznov.cz

VALAŠSKÁ ZAHRADA 2019 
areál Campu Sport v Rožnově p. R.
Jarní Valašská zahrada. Na prodejních trzích sežene-
te květiny, okrasné dřeviny, sadbu, cibuloviny, hnojiva, 
ochranné prostředky, ale také výrobky zručných řemesl-
níků, kteří nabízejí vše do domu a zahrady. Připraven je 
program pro děti i dospělé. www.valasskazahrada.cz

DEN ZDRAVÍ 
SVČ 
Dopoledne bude věnováno dětem, odpoledne široké ve-
řejnosti. Můžete se těšit na ochutnávku zdravého jídla, 
různá cvičení a přednášky. www.svcroznov.cz

29.

3.

DUBEN

KVĚTEN

3.
5.

9.
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FÉROVÁ SNÍDANĚ 
9.00 h I Hudební altán
Férová snídaně je piknikový happening na podporu lokál-
ních a fairtradových pěstitelů. Koná se při příležitosti Svě-
tového dne pro fair trade, což je svátek, který slaví dru-
hou květnovou sobotu tisíce lidí na celém světě. Od roku 
2015 se koná Férová snídaně i v Rožnově p. R. Přidejte 
se tentokrát i vy, posnídejte lokální a fairtradové dobroty, 
udělejte si s rodinou či přáteli hezké dopoledne.
www.ferovasnidane.cz

DEN MATEK – VLAK DO NEBE 
15.00 h I kino Panorama
Swingový muzikál režiséra Tomáše Zindlera. www.tka.cz

AFFETTO 
19.00 h I kostel Všech svatých
Koncert vokálního souboru. www.tka.cz

NOC LITERATURY 
od 18.00 h
Čtení z děl evropských spisovatelů na netradičních mís-
tech v Rožnově pod Radhoštěm. Ve spolupráci s Českými 
centry. www.knir.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY
10.00–17.00 h I pěší zóna 
u Společenského domu (ul. Palackého)  
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních 
producentů. www.tka.cz 

11.

12.

14.

17.

15.

KVĚTEN
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ENO SALSICCIATRIA ROŽNOV 2019  
Skvělá tuzemská i zahraniční vína, lákavé labužnické 
speciality hodící se ideálně právě k vínu, to vše na jed-
nom místě. Dva dny plné zábavy, pohody, dobrého jídla 
a především vynikajícího pití. Enotria – Wine and Coffee 
Store pořádá další ročník festivalu chutí a vína, který se 
odehraje tradičně na prostranství před prodejnou Enotria 
v Rožnově p. R. na ulici Meziříčská. www.storicaenotria.cz

ER PE ER MOTOPARTY 
Camp sport 
Tradiční setkání motorkářů v rožnovském kempu. Tři dny 
plné akcí. Chybět nebudou vyjížďky, kaskadéři, hudební 
akce. www.erpeer.cz  

REGIONÁLNÍ ZÁVOD ŽACTVA 
V LETNÍM BIATLONU 
sportovní areál Bučiska
Akce pro mladé adepty populárního biatlonu se uskuteční 
na nově vzniklé biatlonové střelnici na Bučiskách v areálu 
skokanských můstků. www.biatlonroznov.cz

JARO NA DĚDINĚ 
Valašské muzeum v přírodě 
Při své májové procházce Valašskou dědinou se setkáte 
s hospodyní či hospodářem, kteří vám rádi otevřou cha-
lupy, a vy uvidíte dříve běžné činnosti, které se dnes již 
povětšinou z našich životů vytratily. Zastavte se třeba v pa-
sekářské chalupě z Velkých Karlovic, na tzv. živém hospo-
dářství nebo na stánisku z Rákošového. Valašská dědina 
vás nadchne a přenese vás o sto let dozadu. www.vmp.cz

18.

18.

KVĚTEN

17.
18.

17.
19.
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NIGHT TRAIL RUN 
21.00 h I Rožnov pod Radhoštěm 
Noční běh po minulých dvou úspěšných ročnících i do 
třetice znovu v Rožnově pod Radhoštěm (poběží se trasa 
dlouhá 7,5 km). Jedná se o šestidílný seriál večerních 
běhů. Akce má vždy také charitativní podtext. Obrovskou 
atraktivitu dodá závodu noční proběh Dřevěným městeč-
kem ve Valašském muzeu v přírodě a také výběh k Jur-
kovičově rozhledně! www.nocnibeh.cz, www.visitroznov.cz

DIVADLO KALICH – LADY OSCAR 
19.00 h I Janíkova stodola  
Moderní verze slavného filmu Oskar s L. de Funésem, 
přepsaná pro herečku v hlavní roli Janu Paulovou. Dále 
se těšte na Davida Suchařípu, Ladislava Hampla, Jana 
Kříže, Denisu Pfauserovou / Leontinu Hromádkovou, 
Vendulu Příhodovou a Barboru Vyskočilovou. www.tka.cz

NOC KOSTELŮ 2019
Předposlední květnový pátek se otevřou brány kostelů 
i v Rožnově pod Radhoštěm. Nahlédnout bude možné 
i do míst, kde se normálně nedostanete. Připravena bu-
dou hudební vystoupení a další aktivity. Konkrétní infor-
mace a místa konání Noci kostelů 2019 najdete na turis-
tickém webu města. www.visitroznov.cz

POHÁDKOVÝ PÁTEK – O PEJSKOVI 
A KOČIČCE, JAK MYLI PODLAHU 
17.00 h I SVČ 
Divadelní představení pro děti i rodiče. www.svcroznov.cz

KVĚTEN

18.

24.

22.

24.
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ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 2019   
Oblíbený historický parní vláček z Valašského Meziříčí do 
Rožnova p. R. vás tentokrát zaveze do Rožnova, který bude 
žít dvoudenním svátkem dobrého jídla – Garden Food festi-
valem. V létě budou následovat další jízdy. 

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 hodin. Jízdenky je mož-
no zakoupit také v předprodejích ve stanicích Valašské 
Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Aktuální a kompletní 
informace k Rožnovskému parnímu létu 2019 na webu 
www.visitroznov.cz. 

GARDEN FOOD FESTIVAL 
městský park, Hudební altán 
Po loňské premiéře, kterou navštívilo za dva dny přes 
deset tisíc lidí, se Garden Food Festival opět představí 
v Rožnově pod Radhoštěm! Špičkové speciality, elitní 
kuchaři, regionální restauratéři i místní výrobci a jejich 
produkty. To vše v krásném prostřední městského parku. 
Přijďte ochutnat dobroty, které vám připraví třeba Zdeněk 
Pohlreich. Dva dny bude městský park patřit dobrému 
jídlu, pití a zábavě. www.gardenfoodfestival.cz

PIDIKNIR
9.00 h I podkroví knihovny
Setkání rodičů s předškolními dětmi (do 6 let) v rámci 
mezinárodního projektu Bookstart: čtení s nečtenáři, 
zábava, hry, povídání o knížkách, seznámení s dětským 
oddělením. www.knir.cz

KVĚTEN

25.

25.
26.

29.
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STREET DANCE SHOW 
8.00–18.00 h I Janíkova stodola
Ukázka choreografií všech věkových kategorií taneční 
skupiny Heart2Beat a Static Breakers. www.svcroznov.cz

ROZHÝBEJME ROŽNOV 
15.00 h I Masarykovo náměstí, park
Akce je určená všem od útlého věku po seniory. Vyzkou-
šíte si různé sporty – nízké lanové překážky, bumpreball, 
tanec, kolečkové brusle, a mnoho dalšího.  
www.svcroznov.cz

PO VALAŠSKU NA SKÚTRU 
Camping Rožnov p. R. 
Osmý ročník akce, na které se v Rožnově pod Radhoštěm 
setkávají nejen majitelé skútrů. Víkendový třídenní pro-
gram se uskuteční v areálu Campingu Rožnov, zajištěny 
jsou oblíbené večerně/noční programy, klasická sobotní 
vyjížďka skútrařů (sraz 12.30 hodin na Masarykově ná-
městí v Rožnově) a mnohem více… 
www.wsrider.cz, www.visitroznov.cz

FILMOVÉ FUJARÉ: 
LETNÍ KINO S ŽIVOU MUZIKOU 
Filmové projekce pod širým nebem s vystoupením živé 
hudby. www.fujare.cz. 

KVĚTEN

31.

31.

31.
2.
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SOCHY Z PÍSKU 
areál na ulici Palackého  
Tradiční výtvarná výstava, Palackého ulice (cestou z Va-
lašského muzea v přírodě do centra města), areál s ob-
řími sochami z písku až 2,5 metru vysokými, výstavou 
obrazů a kavárnou. Připraveno je i venkovní posezení, 
dětské hřiště s obřím pískovištěm, skluzavkou a hou-
pačkami. www.dagi.cz

ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 2019 
POHÁDKOVÝ VLAK
Oblíbený historický vlak vás na Mezinárodní den dětí ten-
tokrát zaveze do Rožnova, který bude symbolicky patřit 
dětem. Překvapení pro děti bude připraveno již po cestě, 
kdy především děti jistě potěší novinka – Pohádkový vlak. 
www.visitroznov.cz.

SLABIKÁŘ DEVATERA ŘEMESEL 
Valašské muzeum v přírodě
Akce k Mezinárodnímu dni dětí, příležitost nejen pro děti 
vyzkoušet si vybraná řemesla. www.vmp.cz

DĚTSKÝ DEN + POHÁDKOVÝ LES 
Městský park, Jurkovičova rozhledna 
Celý den plný aktivit, které potěší především děti. Dopo-
ledne se rozběhne velký dětský den v Městském parku 
u Hudebního altánu, včetně sportovních koutků, odpo-
ledne pak přijde na řadu oblíbený Pohádkový les, jehož 
trasa končí na Jurkovičově rozhledně na Karlově kopci 
nad městem. www.visitroznov.cz

ČERVEN

1.
června

září
29.

1.

1.

1.
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BEZHRANIČNÍ VALAŠENÍ 
10.00 h I místo bude upřesněno
Tradiční setkání Čechů a Slováků za účasti partnerského 
města Považská Bystrica. www.visitroznov.cz

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

VALAŠSKÉ ZKUŠEBNY III 
17.00 h I klub Vrátnice
Přehlídka místních kapel v komorním vydání s americ-
kým hostem, písničkářem RickoLusem. www.tka.cz

OVČÁCKÝ DEN NA VALAŠSKU 
10.00 h I areál zemědělské školy 
K vidění bude výstava a stříhání ovcí, práce s ovčáckými 
psy, ukázky výroby ovčích sýrů. www.szesro.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY 
10.00–17.00 h I pěší zóna 
u Společenského domu (ul. Palackého)
Výjimečně sobotní farmářský trh. Prodej farmářských 
produktů od lokálních producentů. www.tka.cz 

T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 
18.00 h I Hudební altán
Největší běžecká akce v ČR potřetí v Rožnově pod Radhoš-
těm. Odpoledne dětské běhy. www.visitroznov.cz

15.

7.

15.

19.

ČERVEN

3.
7.

2.
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SVATOJÁNSKÝ VEČER 
Amfiteátr Na Stráni, VMP
Večer plný tajemných slunovratových zvyků a poezie.  
www.vmp.cz  

ZVONEČKOVÝ JARMARK 
Valašské muzeum v přírodě  
Setkání hrnčířů, keramiků a dráteníků. www.vmp.cz

SVATOJÁNSKÉ OHNĚ
Tradiční akce opět přiláká spoustu lidí na valašské kopce. 
Na více než deseti místech na Valašsku se rozhoří sva-
tojánské ohně. První vatra vzplane dle tradice ve 21.00 
hodin na Radhošti. Následovat budou ohně ve Lhotě, na 
Santově, Portáši, Kohútce, Hutisku nebo Búřově. 
www.visitroznov.cz, www.mlroznov.cz 

PIDIKNIR 
9.00 h I podkroví knihovny
Setkání rodičů s předškolními dětmi (do 6 let) v rámci 
mezinárodního projektu Bookstart: čtení s nečtenáři, 
zábava, hry, povídání o knížkách, seznámení s dětským 
oddělením. www.knir.cz

OUPN ÉR 
16.00 h I areál skokanských můstků, Bučiska
Velký koncert pod širým nebem na staronovém místě na-
bídne rozmanitou rockovou a popovou hudbu na jednom 
pódiu, pestrý výběr občerstvení a pití, prostě vše, co ke 
správné letní akci patří. www.tka.cz 

ČERVEN

21.

22.

23.

26.

29.
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LETNÍ PROCHÁZKY PAMĚTÍ MĚSTA 
16.00 h I sraz u knihovny
V červencové čtvrtky si zájemci o procházku mohou spo-
lečně s lektory – pamětníky projít jednu z vycházkových 
tras. Vzpomínání na historii města s tvůrčí skupinou seni-
orů scházející se pod hlavičkou projektu knihovny Město 
v mé paměti. www.knir.cz

ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI 
Valašské muzeum v přírodě
Mezinárodní folklorní festival, tradiční vrchol hlavní letní 
sezony v Rožnově pod Radhoštěm. www.vmp.cz 

ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 2019
Tentokrát vás parní vláček doveze do Rožnova na jeden 
z vrcholů sezony – velký mezinárodní folklorní festival 
Rožnovské slavnosti 2019. Jízdenky na parní vlak je mož-
no zakoupit také v předprodejích ve stanicích Valašské 
Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm.
www.visitroznov.cz.

PEKAŘSKÁ SOBOTA 
Valašské muzeum v přírodě
Oslava cechu pekařského, ochutnávky pečiva, soutěže 
o nejlepší chleba a rohlík, výstavka pečiva, 26. ročník 
akce. www.vmp.cz  

KONCERT 
18.00 h I Hudební altán
Prázdninové koncerty v městském parku bez vstupného. 
www.tka.cz

ČERVENEC

6.

4.
7.

če
rv
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14.
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FARMÁŘSKÉ TRHY
10.00–17.00 h I pěší zóna u Společenského 
domu (ul. Palackého)
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních 
producentů. www.tka.cz 

DNY ŘEMESEL A SETKÁNÍ KOVÁŘŮ 
Valašské muzeum v přírodě 
Již 29. ročník setkání mistrů starých řemesel: kovářů, ka-
meníků, bednářů, klempířů, tesařů a dalších řemeslníků. 
www.vmp.cz

KONCERT 
18.00 h I Hudební altán 
Prázdninové koncerty v městském parku bez vstupného. 
www.tka.cz

 

ANENSKÁ POUŤ 
Kostel Všech svatých 
Tradiční rožnovská pouť s procesím z farního kostela do 
Dřevěného městečka. www.vmp.cz

JÁNOŠÍKŮV DUKÁT 
Valašské muzeum v přírodě 
Mezinárodní festival slovenského folkloru v ČR. 
www.vmp.cz

ČERVENEC

19.

20.
21.

28.

28.

2.
4.

SRPEN
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ROŽNOVSKÝ FRGÁLOVÝ 
SRAZ KARAVANISTŮ 
Camping Rožnov 
Tradiční setkání přátel karavaningu z celého Česka a Slo-
venska v krásném prostředí Beskyd.  
www.campingclubroznov.cz 

30. VALAŠSKÉ FOLKROCKOVÁNÍ 
17.00 h I amfiteátr Na Stráni, VMP 
Jubilejní 30. ročník multižánrového hudebního festivalu 
v malebném přírodním amfiteátru. Vystoupí Ptakustik, 
Supergroup a další. www.tka.cz

KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA 
V LETNÍM BIATLONU 
sportovní areál Bučiska
Akce pro mladé adepty biatlonu se uskuteční na nově vznik-
lé biatlonové střelnici na Bučiskách. www.biatlonroznov.cz

ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 2019  
Poslední jízda Rožnovského parního léta 2019. Tentokrát 
vás vlaky zavezou třeba na Starodávný jarmark do Va-
lašského muzea v přírodě. Vždy aktuální informace o jíz-
dách najdete na turistickém webu města.
www.visitroznov.cz

STARODÁVNÝ JARMARK 
Valašské muzeum v přírodě 
Pestrá nabídka jarmarečního zboží s bohatým progra-
mem a atrakcemi pro celou rodinu. www.vmp.cz 

SRPEN

10.

6.
14.

17.

17.

17.
18.
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KONCERT 
18.00 h I Hudební altán
Prázdninové koncerty v městském parku bez vstupného. 
www.tka.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY 
10.00–17.00 h I pěší zóna 
u Společenského domu (ul. Palackého)
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních 
producentů. www.tka.cz 

KONCERT 
18.00 h I Hudební altán
Prázdninové koncerty v městském parku bez vstupného. 
www.tka.cz

HLASOVÝ WORKSHOP 
PŘI FESTIVALU HLASY 
Hlasový workshop Ridiny Ahmedové při festivalu Hlasy. 
www.festivalhlasy.cz

HLASY – MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL LIDSKÉHO HLASU 
17.00 h I amfiteátr Na Stráni, VMP
Třetí ročník festivalu představí v malebném prostředí Va-
lašského muzea v přírodě atraktivní domácí i zahraniční 
sólisty, sbory a hudební skupiny nejrůznějších žánrů – 
folk, folklór, worldmusic, alternativa… Všechny spojuje 
jedno – unikátní hlasový projev: minus123minut, Tara 
Fuki, Ridina Ahmedová, Antikvartet.. www.festivalhlasy.cz

SRPEN

23.

25.

18.

30.
31.

31.
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DNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Masarykovo náměstí
Město Rožnov organizuje 5. ročník „Dnů sociálních slu-
žeb“, v rámci kterých se prezentují poskytovatelé soci-
álních služeb. Jedním z hlavních bodů několikadenního 
programu bude „Jarmark neziskových organizací v soci-
ální oblasti“ na Masarykově náměstí. Zažít na vlastní kůži 
můžete i nocování pod širým nebem. www.visitroznov.cz

ŠVIHÁK ROŽNOVSKÝ 
8.00 h I Masarykovo náměstí
Turistický pochod pro celou rodinu. Celkem osm tras, 
všechny končí v Rožnově p. R. www.svihakroznovsky.cz

PODZIM NA POLI A V CHALUPĚ 
Valašské muzeum v přírodě  
Tradiční podzimní práce ve Valašské dědině. www.vmp.cz

DIVADLO KALICH – KOČKA V OREGÁNU 
19.00 h I Janíkova stodola
Komedie plná humoru i vážného citu. Střet jemných vel-
koměstských intelektuálů s venkovskou zemitostí, dávné 
ambice, sny, touhy a v neposlední řadě vzájemné před-
sudky. Hrají: Bára Hrzánová, Radek Holub, Klára Cibulko-
vá a Zdeněk Velen. www.tka.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY 
10.00–17.00 h I pěší zóna u Společenského 
domu (ul. Palackého)
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních 
producentů. www.tka.cz

ZÁŘÍ

2.
5.

14.

14.

16.

20.
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BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA
Běh je věnován odkazu slavného atleta a nejlepšího olym-
pionika 20. století. Start hlavního závodu 17. ročníku je 
v 11 hodin v rodném městě Emila Zátopka, Kopřivnici, 
poblíž jemu věnovanému památníku. Cíl 22,3 kilometrů 
dlouhého běhu je v Rožnově pod Radhoštěm ve Valaš-
ském muzeu v přírodě. V Dřevěném městečku Valašské-
ho muzea v přírodě je odpoledne slavnostní vyhlášení 
vítězů a bohatý doprovodný program včetně běhu dětí, 
který organizuje Středisko volného času Rožnov p. R. 
www.visitroznov.cz

PIDIKNIR 
9.00 h I podkroví knihovny
Setkání rodičů s předškolními dětmi (do 6 let) v rámci 
mezinárodního projektu Bookstart: čtení s nečtenáři, 
zábava, hry, povídání o knížkách, seznámení s dětským 
oddělením. www.knir.cz

PODZIMNÍ PUTOVÁNÍ S BROUČKY 
18.30 h I sraz u Hudebního altánu v parku
Již čtyřiadvacátý ročník dětského lampiónového průvo-
du s programem připravovaným Městskou knihovnou ve 
spolupráci s Valašským muzeem v přírodě a ZUŠ. Sym-
bolická cesta Karafiátových Broučků městským parkem 
do Dřevěného městečka. www.knir.cz

VALAŠSKÁ ZAHRADA 2019 
areál Camp Sport v Rožnově p. R.
Podzimní edice Valašské zahrady. 
www.valasskazahrada.cz

ZÁŘÍ

21.

25.

27.

27.
29.
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PAŠERÁCKÉ STEZKY 
odjezd od knihovny
Komentovaná vycházka. Putování za starými příběhy – 
místo bude upřesněno. www.knir.cz

TÝDEN KNIHOVEN
Celostátní akci na podporu knihoven vyhlašuje Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků. Čtenářská amnestie, 
setkání s českým spisovatelem a další aktivity pro čtenáře 
i nečtenáře. www.knir.cz 

JAZZMENU 2019 
Šestý ročník festivalu dobré hudby bez žánrových hranic, 
jenž se skládá ze čtyř samostatných koncertů konaných 
na různých místech. Pořádá Zbyněk Terner a T klub – kul-
turní agentura. www.jazzmenu.cz , www.tka.cz

JAZZMENU – PAM STEEBLER 
19.00 h I hotel Energetik
Kanadsko-brazilská pop/soulová zpěvačka se šestičlen-
nou kapelou. www.tka.cz

FARMÁŘSKÉ TRHY 
10.00–17.00 h I pěší zóna 
u Společenského domu (ul. Palackého)
Prodej farmářských a spřízněných produktů od lokálních 
producentů. www.tka.cz 

ZÁŘÍ

2.

4.

29.

30.
září

října
5.

1.
31.
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BOŽSKÁ FLÉTNA, FESTIVAL HRY 
NA PANOVU FLÉTNU 
Valašské muzeum v přírodě 
Po úspěšných dvou ročnících se i v roce 2019 sjedou do 
Rožnova špičkoví umělci. Turisté i domácí se mohou těšit 
na hudební svátek plný koncertů, přednášek, workshopů, 
ale i dětských dílen, seminářů a neformálních setkání am-
basadorů „Božské flétny“. www.vmp.cz

HUDEBNÍ FUJARÉ #3 
19.00 h I 3. Etáž 
Hanka Kosnovská & CM Friš, dvojkoncert pop-rock 
& folklór. www.fujare.cz

VŠESVATSKÝ JARMARK 
Masarykovo náměstí
Prodejci po oba dny vždy od 9.00 hodin nabídnou tradič-
ní jarmareční zboží jako keramiku, svíčky, sýry, perníčky, 
výrobky ze dřeva, občerstvení a mnoho dalších. 
www.tka.cz

PIDIKNIR 
9.00 h I podkroví knihovny
Setkání rodičů s předškolními dětmi (do 6 let) v rámci 
mezinárodního projektu Bookstart. www.knir.cz

PODZIMNÍ TVOŘENÍ 
7.30–15.00 h I SVČ  
Výtvarná kreativní dílna v SVČ určena pro děti od 6 do 
14 let. Tvoření z přírodních materiálů. www.svcroznov.cz. 

ŘÍJEN
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SNOW FILM FEST 
kino Panorama / klub Vrátnice
Večer plný špičkových filmů! Sníh, led, adrenalin, extrém-
ní lyžování, zimní lezení, skialpinismus a další zimní šíle-
nosti. www.tka.cz  

HUDEBNÍ FUJARÉ #4 
19.00 h I 3. Etáž 
Morenito De Triana & FCM Radegast, dvojkoncert flamen-
co & folklór. www.fujare.cz 
 

CASTAGNE E VINO NOVELLO 2019
Svátek skvělého vína a gastronomie je po roce opět zde. 
Pořadatelé zvou všechny milovníky dobrého jídla a pití na 
ochutnávku mladých moravských a toskánských vín, také 
na pečené kaštany a jiné gastro speciality. Akce se koná 
tradičně na prostranství před prodejnou Enotria v Rožno-
vě pod Radhoštěm na ulici Meziříčská. 
www.storicaenotria.cz

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

PIDIKNIR 
9.00 h I podkroví knihovny
Setkání rodičů s předškolními dětmi v rámci mezinárod-
ního projektu Bookstart: čtení s nečtenáři, hry, povídání 
o knížkách, seznámení s dětským oddělením. www.knir.cz

LISTOPAD

1.

8.

16.

17.

20.



27

KOUZLEM ADVENTNÍHO ČASU 
Společenský dům   
Přijďte si užít předvánoční atmosféru na jedenáctý ročník 
výstavy organizované Spolkem rožnovských žen. Ukázky 
i prodej ručních prací žen včetně adventních věnců a ji-
ných aranžmá. www.visitroznov.cz

SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 
16.30 h I Masarykovo náměstí
Tradiční akce s doprovodným programem, tvořivou 
dílnou pro děti, chybět nesmí svařené víno, medovina, 
grog. Také letos si opět děti mohou přinést napsaná 
přáníčka pro Ježíška a odeslat je naší andělskou poštou. 
www.tka.cz

KNIHOHRÁTKY 
9.00 h I knihovna
Zábavné dopoledne pro děti a jejich rodiče v knihově 
u příležitosti Dne pro dětskou knihu. www.knir.cz

VEČER PŘI SVÍČKÁCH 
17.00 h I Dřevěné městečko, Janíkova stodola 
Valašské muzeum v přírodě připravilo na první Adventní 
neděli slavnostní předvánoční koncert s Jožkou Šmuka-
řem a jeho cimbálovou muzikou. www.vmp.cz

LISTOPAD

29.

30.

1.

29.
listopad

prosinec
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1. ADVENTNÍ KONCERT
16.30 h I kostel Všech svatých
Tradiční série čtyř adventních koncertů, ve kterých čtyři 
neděle po sobě v kostele Všech svatých vystoupí sólis-
té a soubory hudebního oboru Základní umělecké školy 
Rožnov p. R. a také hosté. Potvrzení časů začátků jednot-
livých koncertů najdete na webu školy nebo v kalendáři 
akcí na turistickém webu města. www.zusroznov.cz

KLUB CESTOVATELŮ – JIŘÍ KOLBABA 
SEVEROZÁPADNÍ AFRIKA 
19.00 h I kino Panorama / Janíkova stodola
Další pozoruhodné setkání s jedním z nejznámějších ces-
tovatelů a dobrodruhů. www.tka.cz

2. ADVENTNÍ KONCERT 
16.30 h I kostel Všech svatých

VÁNOČNÍ TRHY 
14.00–18.00 h I Masarykovo náměstí
Zastavte se u nás, přijďte v čase předvánočního shonu 
načerpat energii a především si užít pohodovou advent-
ní atmosféru. K dostání bude tradiční jarmareční zboží, 
ochutnáte grog, punč, svařák či medovinu. Každý den 
trhů jsou v podvečer hudební vystoupení, zapojí se také 
žáci místních základních či mateřských škol. www.tka.cz

ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
17.45 h I Masarykovo náměstí 
Zazpíváme si koledy, ochutnáme punč, svařák či grog. 
www.tka.cz

PROSINEC

1.

2.
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11.
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VÁNOČNÍ JARMARK 
Dřevěné městečko, VMP
Nabídka dárků z dílen lidových výrobců, koledování, 
obchůzky lucek a čertů, oživené expozice ve Valašské 
dědině. www.vmp.cz 

LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ – 
POHÁR MĚSTA ROŽNOVA 
Camp sport  
Již 22. ročník mezinárodního sochařského symposia 
s úžasnými sochami z ledu a sněhu, výstavou obrazů, vý-
stavou „O vodě“ a doprovodnou výstavou fotografií soch 
z předchozích 20 ročníků. V týdnu v provozu kavárna, 
o víkendech navíc stánky s občerstvením. O vybraných ví-
kendech živá hudba, zábava pro malé i velké. www.dagi.cz

3. ADVENTNÍ KONCERT
16.30 h I kostel Všech svatých

PIDIKNIR 
9.00 h I podkroví knihovny
Setkání rodičů s předškolními dětmi. www.knir.cz

ŽIVÝ BETLÉM 
17.00 h I Dřevěné městečko, VMP 
Lidová hra o narození Ježíše podle Evangelia sv. Matouše. 
www.vmp.cz  

4. ADVENTNÍ KONCERT
14.30 h I kostel Všech svatých

PROSINEC

15.

18.

22.

14.
15.

14.
prosince

února
2020

23.

21.
22.
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VALAŠSKÉ MUZEUM V PŘÍRODĚ
www.vmp.cz

STÁLÉ EXPOZICE  

MĚSTEČKO POD RADHOŠTĚM
Sušák / přízemí
Stálá historicko-etnografická expozice přibližuje historii i běžný život 
východomoravského městečka v průběhu více než sedmi staletí.

VALAŠSKÁ DĚDINA – OPRAVDU ZMIZELÝ SVĚT? 
Dům Pod Strání / Valašská dědina 
Expozice umožní nahlédnout do života našich předků.

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

JAK STAVĚLI NAŠI PŘEDKOVÉ
Panská sýpka / Dřevěné městečko
Podoba tesařského řemesla v první polovině 20. století.

VÝSTAVY (Sušák, 1. patro)  

Otevřeno do 9. června 2019

HRAČKY NEJMILEJŠÍ ANEB JAK JSME SI HRÁLI 

otevřeno do 9. června 2019

DÍLNA LIDOVÉ UMĚLECKÉ VÝROBY 

VÝSTAVY
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otevřeno od 4. července 2019

LUDMILA VAŠKOVÁ – SBÍRÁNÍ V ZAHRADĚ 

otevřeno od 5. do 31. července

ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI 

otevřeno od 3. do 31. srpna

JÁNOŠÍKŮV DUKÁT 

T KLUB – KULTURNÍ AGENTURA
www.tka.cz

GALERIE NA RADNICI

9. ledna – 31. března 

60 LET KLUBU FILATELISTŮ V ROŽNOVĚ P. R. 
Výstava k výročí Klubu filatelistů.

3. dubna – 30. června 

Z KAŽDÉHO ROŽKU TROŠKU 
Výstava členů fotografické skupiny R9. 

3. července – 30. září 

MARNOST SLOV – SÍLA OBRAZU 
Samostatná výstava Mgr. J. Růžičkové. 

3. října 2019 – 5. ledna 2020 

TÉČKO 
Historie T klubu a T klubu – kulturní agentury ve fotografiích.

VÝSTAVY
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM
www.knir.cz

KNIHOVNA – otevřeno dle otevírací doby knihovny

leden–únor 

NAČERNO 
Černý humor kreslených vtipů o lidech s hendikepem prošly tvrdou 
cenzurou kapely The Tap Tap. 

březen–duben 

ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH PŘÍNOSY 
NEJEN ČESKÉ VĚDĚ 
Výstava Akademie věd ČR zachycuje karikatury českých vědkyň. 

květen–červen 

JAK MAMINKA VYPRÁVĚLA O 20. STOLETÍ 
Výstava ilustrací Lenky Jasanské zachycuje důležité okamžiky z mi-
nulosti našeho státu. 

červenec–srpen 

ZE TŘETÍ ŘADY 
Výstava divadelních fotografií Pavla Hona. Vernisáž za účasti herců 
NDM Ostrava proběhne ve čtvrtek 27. června 2019.

září–říjen 

ISKÉRKA O. P. S. 
Výstava klientů Iskérky u příležitosti Týdnů pro duševní zdraví. 
Ve spolupráci s Iskérka o. p. s.

VÝSTAVY
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listopad – prosinec 

BAREVNÝ DEN – MALBY JITKY SKOČKOVÉ
Výstava prací valašskomeziříčské výtvarnice. 

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

23. ledna – 4. března 

VALAŠSKÁ ZIMA
Výstava bude probíhat ve Středisku volného času. Na vernisáži ve stře-
du 23. ledna budou oceněny nejkrásnější práce.  

22. března – 10. května 

ZVÍŘECÍ MLÁĎATA 
Výtvarná soutěž. Na jaře se rodí, líhne a klube spousta mláďátek. 
Děti mají za úkol namalovat nebo nakreslit tato zvířata. Na vernisáži 
dne 10. dubna proběhne ocenění nejpovedenějších obrázků. 

1. září – 10. listopadu 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY
Výtvarná soutěž. Prázdniny skončily a žáci se vracejí zpátky do škol-
ních lavic. Vzpomenou si ještě, čím cestovali o prázdninách? Své ná-
pady mohou ztvárnit malbou, kresbou, grafikou. Vyhlášení vítězných 
prací proběhne na vernisáži 9. října 2019. 

GALERIE 3. ETÁŽ
V Galerii 3. Etáž celoročně probíhají akce a výstavy. 
www.facebook.com/treti.etaz

VÝSTAVY
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GALERIE CREARS
www.galeriecrears.cz

Výstavy galerie Crears budou na Nábřeží dukelských hrdinů v prvo-
republikové vile a v nové síni Na Zahradách v Stage garden gallery.

3. dubna – 18. května 

OLDŘICH TICHÝ 
malba 

22. května – 22. června

KAREL ROSSI A SEBASTIAN KITZBERGER 
malba, sklo

26. června – 24. srpna 

JAKUB ŠPAŇHEL 
malba

28. srpna – 28. září 

IVA MRÁZKOVÁ A PITT BRANDENBURGER (LUX)
malba, socha

2. října – 16. listopadu

PAVEL FORMAN A STEFAN MILKOV 
malba, socha  

21. listopadu – 31. prosince

ZIMNÍ SALÓN 
skupinová výstava 

VÝSTAVY
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