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Vlaky nahradí až do prosince autobusy
Pokračující rozsáhlá rekonstrukce rožnovského vlakového nádraží s sebou přináší další poměrně výrazné omezení. To se doposud týkalo jen přesunu nástu-
piště k bývalé Tesle za prodejnu Billa, nyní k tomu přibude dočasná úplná výluka spojů, kdy vlaky budou od čtvrtka 27. října do soboty 10. prosince 2022 
nahrazeny autobusy. Jízdenky lze zakoupit v provizorní pokladně/čekárně, kterou najdeme přímo na autobusovém nádraží u výjezdu vedle Lidlu.             (r)

Jiří Pavlica (vlevo) se svým předchůdcem 
Radimem Holišem. Foto Petra Graclíková 

INZERCE

DLOUHOLETÁ PRAXE

VODA    TOPENÍ    PLYN

TRUMF
prodej materiálu
montáž plynu
montáž ústředního topení
montáž vody a kanalizace
tlakové čistění domácí kanalizace
kondenzační kotle
tepelná čerpadla
solární panely     koupelny

Chobot 93, Rožnov p. R. • tel.: 608 77 10 05
josef.andrys@seznam.cz

Zastupitelé zvolili nové vedení městaZastupitelé zvolili nové vedení města

Starostou Rožnova pod Radhoštěm pro volební období 2022-2026 se na ustavujícím zastupitel-
stvu ve středu 19. října stal Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci, na fotografii uprostřed). Funkci 
prvního místostarosty pak nově zastává Tomáš Gross (KDU-ČSL) a třetí tváří ve vedení města 
je místostarostka Markéta Blinková (ODS).

Více na str. 6 a 7 
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V roce 2021 proběhlo oceňování 
dárců krve v termínu v říjnu za 
rok 2019 a 2020 z důvodu pande-
mické situace. Letošní oceňová-
ní (za rok 2021 a následně 2022) 
je přeloženo na červen 2023 tak, 
aby se akce předání vrátila ke 
standardnímu termínu.

Oceňování dárců krve
KRÁTCE

Ve středu 16. listopadu se v čase od 
16.00 hodin uskuteční v malé zase-
dačce MěÚ neformální setkání ob-
čanů s novým vedením města. Přijď-
te se zeptat na cokoliv k fungování 
města nebo prodiskutovat problé-
my, které aktuálně řešíte, a  radnice 
vám může být nápomocna.

Druhé zasedání nově zvoleného 
zastupitelstva města Rožnova se 
uskuteční v úterý 8. listopadu ve 
14.00 hodin v obřadní síni MěÚ. 
Program bude zveřejněn na webo-
vých stránkách města na adrese 
www.roznov.cz a smozřejmě také 
na www.spektrumroznovska.cz

Máte k dispozici volný byt, dům, 
chatu? Chtěli byste pomoci ukra-
jinským rodinám s ubytováním? 
Nabídky lze nyní zasílat na e-mail 
pomoc@roznov.cz nebo se obrátit 
na koordinátorku za město Rož-
nov pod Radhoštěm Šárku Če-
chovou, tel. 731 131 803.           (r)

Na kávu s vedením městaZasedání zastupitelstva Pomoc Ukrajincům

Kurz výšivky
Od listopadu do února pro-
běhne v Zubří 60hodinový 
kurz zuberské výšivky. Bližší 
informace se zájemkyně dozví 
denně od 17.00 hodin na tele-
fonním čísle 608 833 688. 

(pr)

Říjen ve znamení jarmarkuŘíjen ve znamení jarmarku

V pátek 21. a sobotu 22. října se na rožnovském Masarykově náměstí konal tradiční Všesvatský jarmark. 
Desítky stánků nabízely nejen „dušičkové“ zboží jako věnce, svícny či kytice, ale nechyběly ani zabijačko-
vé speciality a k tomu samozřejmě i něco dobrého na zapití... Po oba dny Téčko připravilo bohatý kulturní 
doprovodný program, v němž si přišel na své takřka každý.                                      (r), foto Pavel Jakubík

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Podzimní svoz bioodpadu
V letošním roce organizuje rožnov-
ská radnice druhý svoz bioodpadu. 
Ten je naplánován na první polovinu 
listopadu. Kontejnery jsou určeny 
na větve, trávu, listí, hlínu a dal-
ší. Velkoobjemové nádoby budou 
v konkrétních lokalitách umístěny 
v sobotu 5. listopadu a 12. listopa-
du vždy od 8.00 do 12.00 hodin. 

Podzimní úklid na zahrádkách 
a zahradách mohou začít plánovat 
Rožnované na první polovinu listo-
padu. Ve městě proběhne podzimní 
svoz bioodpadu ve dvou termínech. 
„Podzimní svoz bioodpadu v Rožno-
vě se uskuteční v sobotu 5. listopadu 
a poté 12. listopadu vždy od osmi 
do dvanácti hodin. Občané mohou 
do kontejnerů vyhodit trávu, listí, 
hlínu nebo větve. V prvním termínu 

je vybráno 16 stanovišť, kde budou 
kontejnery přistaveny, o týden poz-
ději 15,“ popsala Lenka Němcová 
z rožnovského MěÚ. Město pra-
videlně sváží bioodpad také z  ro-
dinné zástavby, zde proběhne po-
slední svoz ve středu 2. listopadu. 
Pravidelný svoz bude opět obno-
ven na jaře roku 2023. „Velkoobje-
mové kontejnery jsou určeny pouze 
pro bioodpad, prosíme Rožnovany, 
aby do nich neházeli jiný než určený 
odpad. Ostatní velkoobjemové zbyt-
ky materiálu mohou občané odvézt 
do sběrného dvora, který je otevřen 
od pondělí do soboty,“ doplnila 
Němcová.

Seznam stanovišť, na kterých 
budou umístěny kontejnery na bio-
odpad, naleznete na internetové 
adrese www.roznov.cz.            (měú)

Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci
s Téčkem vás zvou na

v pátek 25. listopadu 2022
od 16:30 hodin

16:30 • DOGDANCING
        vystoupení dětí z kynologického kroužku
         s pejskem Ba�y z SVČ
            • INTERAKTIVNÍ PROGRAM S PEJSKEM BAFFY 
            • TRIOMAJORETTE
        vystoupení mažoretek z SVČ  
       • ANDĚLSKÉ POSELSTVÍ
   
17:15 • ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Program:

16:00 • Prodej adventních věnců vyrobených klienty 
               a pracovníky Charity Valašské Meziříčí ve službách, 
               které působí v Rožnově p. R. a okolních obcích. 
   
16:00 • 17.30 – VÁNOČNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA
  
16:30 • 17:15 – POŠTA PRO JEŽÍŠKA
               Přineste si napsané přání
          a odešlete Ježíškovi naší Andělskou poštou…
            najdete ji před budovou MÚ

na Masarykově náměstí

Slovem provází Tomáš Gross.

Rozsvícení     vánočního stromu

Dušičky
Dušičkové pobožnosti v Rožnově  
p. R. na Láni, v Tylovicích a na sta-
rém hřbitově budou 6. listopadu, 
a  to od 15.00 hodin. Ve skanzenu 
je v kostele sv. Anny mše za pocho-
vané na Valašském Slavíně 2.  listo-
padu v 16.00 hodin.                   (r)

Valašský SWAP aneb dáváme věcem druhý život
Znáte ten pocit, kdy hledíte do skříně 
plné oblečení, a přesto vám v hlavě 
zní, že nemáte co na sebe? Taky vám 
doma už pár let leží troje džíny, do 
kterých jednou určitě zhubnete? Nebo 
už vás nebaví utírat prach na věcech, 
které pro vás dávno ztratily význam? 
Říká se, že na co jsme rok nesáhli, 
mělo by putovat dál. A teď ruku na 
srdce, kolik by toho bylo u vás doma? 
Pochopitelně, člověku je líto pěkné 
věci jen tak hodit do koše. Ale kam 
s  nimi? Bude o ně mít někdo zájem?

My říkáme „proč by ne?“. Pojďme 
společně zpomalit konzumní a uspě-
chaný svět. Pojďme dát věcem další 
šanci. Přijďte si s námi užít příjemnou 
atmosféru bezplatné výměny obleče-
ní, knih, hraček a věcí do domácnosti.

Již podruhé se setkáme ve Spolá-
ku v  Rožnově, a to v sobotu 5. 11. 
Příjem věcí je od 9 do 15 hod., vy-
bírat a zdarma si cokoliv odnést lze 
od rána až do 17 hod. Všechny věci 
musí být v dobrém stavu a čisté. Ne-
noste věci, které byste vyhodili, ale 
jen ty, které vám je líto vyhodit. Pře-
bytky ze SWAPu budou darovány 
Charitě a naleznou další uplatnění. 
Událost spočívající v lokální výmě-
ně má za cíl podporu udržitelnosti, 
rozvoj místní komunity a snížení 
negativního dopadu na životní pro-
středí. Výměnou neboli SWAPová-
ním prodlužujeme životní cyklus 
výrobků a odlehčujeme tak přírodě. 
Pro některé začíná SWAP znamenat 
nový životní styl.                          (pr)
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uvádí

FUJARÉ

FUJARE.CZ

V LISTOPADU 
HRAJEME

DIVADLA
V BRILLOVCE

PRO DĚCKA
AJ PRO DOSPĚLÉ

4. 11. - O jako Otesánek - pro děcka od 17 h
4. 11. - O jako Otesánek - pro dospělé od 19 h
21. 11. - Příběhy malé Lupitiny - pro děcka aj dospělé od 17 h
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ČSŽ – Spolek rožnovských žen      
 
 
Vás srdečně zve na    
 
 
          

 
 
 
který se koná již tradičně v budově Základní školy 
na Koryčanských Pasekách v Rožnově pod 
Radhoštěm. 
 
NAKOUPÍTE JAKO NIKDE JINDE!  
 
Pokud máte doma zachovalé a nepotřebné věci (hračky, 
spotřební zboží, oblečení) a nechcete je vyhodit do popelnice, 
můžete je DAROVAT. Mohou dobře sloužit dalším lidem. 
Výtěžek z této akce bude věnován na sociální účely. 
 
PŘÍJEM A PRODEJ:  
PÁTEK:  4. 11. 2022  14 – 18 hodin 
 
 
JEN PRODEJ:  
SOBOTA: 5. 11. 2022   9 – 12 hodin 
 
 
Udělejte si procházku a nebudete litovat. Těšíme se na Vás!!!! 

https://www.esmero.eu/cz/
http://www.solanskysro.cz
http://www.penzion-janostik.cz
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Stavba nového kulturního centra pokračuje
Pokusy o zastavení stavby nebo 
snahy o zpracování nového projek-
tu už snad ani nebudu mnoho ko-
mentovat. Každý, kdo má alespoň 
malou praxi s projekty a je skuteč-
ným odborníkem přes dotace, ví, 
že by to byl nesmysl. V situaci, kdy 
nás, po nelehké mnohaleté poctivé 

a zodpovědné práci, dělí už jen ne-
celé dva roky od využívání kultur-
ního centra nejen širokou kulturní 
veřejností... Rožnov by se pro ob-
čany, návštěvníky, stavební firmy, 
dotační agentury a ministerstva 
stal nevěrohodným a směšným Ko-
courkovem, kde někteří zastupitelé 

nepracují pro občany, ale politikaří, 
vzájemně se, nejen u velkých pro-
jektů, nepodporují a více či méně, 
v  přímém přenosu, exhibují na jed-
náních zastupitelstva a netáhnou za 
jeden provaz. Vše doposud odborně 
vytvořené s kulturním centrem by 
šlo na smetiště dějin, nevyčerpané 

dotace na aktuální projekt by se vra-
cely do EU a Rožnov už by na tolik 
potřebnou infrastrukturu v podobě 
KC o kapacitě alespoň 350 míst již 
nikdy nedosáhl. Přeji KC pokud 
možno malé porodní bolesti a brzké 
narození.

Lenka Vičarová

Rožnovské ráno v babím létěRožnovské ráno v babím létě
Podzimní rána jsou v Rožnově pod 

Radhoštěm kouzelná. Jdu jen tak 
na procházku pro snídani a čerstvý 
tisk. Cestou mě už v ulici doprovází 
skorec vodní, předvádí své rychlé le-
tecké umění a neváhá se ponořit do 
ledové vody, aby měl po ránu taky 
něco k snědku. Je ještě mírná mlha 
a z ní vykukuje věž kostela. Něco 
drobného přebíhalo cestu. Protřel 
jsem si oči a poznal střevlíka fialové-
ho, který, když je v nebezpečí, vztyčí 
se na zadní nohy, aby vypadal větší. 
To se mně však nestalo, ale okouzli-
ly mě jeho krovky, které se i v mlze 
leskly do modrofialové barvy. Při 
troše štěstí ho uvidíme s dětmi ještě 
do konce října a pak přezimuje v tle-
jícím dřevě někde v lesích Rožnova. 
Z křoví se ozývala pěnice černohlavá 
mlaskavým „tek, tek“, a když jsem se 
tím směrem otočil, uviděl jsem na 
menším živém plotě podél cesty de-
sítky kouzelných pavučin, které se při 

prvních slunečních paprscích začaly 
třpytit. Ano, je tu pravé rožnovské 
babí léto, tyto pavučiny totiž tomuto 
létu daly svůj název. A proč? Proto-
že připomínají jemné stříbrné vlasy 
staré báby. Pavučiny po seschnutí 
létají často i vzduchem a umocňují 
atmosféru těchto dní. Někdy se mu 
také říká „zestárlé“ léto, protože je 
později než klasické letní dny, které 
známe, a  připomíná nám tak lidské 
stáří jako „podzim života“. Také se 
jmenuje podle Plejád (lidově „Baby“) 
– otevřených hvězdokup v souhvězdí 
Býka, které jsou vidět na obloze právě 
v tomto období. V cizích zemích se 
také setkáme s pojmenováním těchto 
slunečných a mlhavých dní, ale mar-
ně bychom tady hledali „babí“ léto. 
Je to např. léto „sv. Lukáše“ nebo „sv. 
Mořice“. Když dojdu ke dveřím kos-
tela, slunce docela hřeje. Vstoupím 
dovnitř a modlím se oblíbenou mod-
litbu papeže Františka: „Všemohoucí 

Bože, přítomný v celém vesmíru i v  tom 
nejmenším ze svých tvorů. Ty zahrnuješ 
svojí něhou všechno, co existuje, vlej 
nám sílu své lásky, abychom pečovali 
o život a krásu…“ Na cestě zpátky si 
nesu domů noviny, jídlo a těším se na 
čerstvě namletou kávu. Cestou babím 
létem potkám dalšího z nejmenších 
tvorů – páskovku keřovou – sucho-

zemského plže s  pruhovanou žluta-
vo-černou ulitou. I na mě padá únava 
z brzkého vstávání, a tak se těším 
domů. Každý den je dar. Každý den 
je cestou k  poznání i vnímání světa 
okolo sebe. A  babím létem to třeba 
může začít…

Michal Šulgan, ČSOP RADHOŠŤ

Služby pro lidi bez domova jsou k dispozici už pět let
Letos je to pět let, kdy lidé bez do-
mova začali v Rožnově pod Radhoš-
těm využívat služby denního centra 
a noclehárny. V průběhu těchto pěti 
let využilo služeb denního centra 
233 klientů. Největší zájem měli tito 
lidé o pomoc při zajištění svých zá-
kladních životních potřeb a využití 
sociálního poradenství, které jim po-

mohlo s hledáním řešení v jejich ne-
lehkých životních situacích. Nocle-
hárnu navštívilo 217 klientů. U obou 
služeb byl v těchto letech průměrný 
věk klientů 45 let, větší procento 
tvořili muži. Služby sídlí v 3. patře 
budovy městské policie na Čechově 
ulici v Rožnově pod Radhoštěm. 
Ve všední dny si zde mohou klienti 

uvařit teplé jídlo, osprchovat se, vy-
prat si oblečení, ale také využít so-
ciální poradenství. Obě služby jsou 
určeny lidem starším 18 let. Denní 
centrum je otevřeno od pondělí do 
pátku v  čase 8.30 až 16.00 hodin 
s  přestávkou 12.00 až 13.00 hodin. 
Noclehárna je k dispozici celý týden 
od 19.00 do 7.00 hodin. Tato práce 

by se neobešla bez podpory dalších 
organizací, jednotlivců a firem. Ob-
zvláště bychom rádi poděkovali pe-
kárně Arete, která nám denně dává 
darem čerstvé pečivo pro naše klien-
ty. Vážíme si Vaší podpory.

Adéla Kaláčová
Elim Vsetín, o. p. s.

Veterán Car Club se loučil s úspěšnou sezónou 2022
První zářijovou sobotu se sešli členové 
Veterán Car Clubu (VCC) spadajícího 
pod rožnovský autoklub na své posled-
ní letošní velké společné akci.

Sraz měli v sídle autoklubu na Sva-
zarmovské ulici naproti supermarke-
tu Albert. „Bylo to poděkování všem, 
kdo se podíleli na naší největší každo-
roční akci Veteráni Valašskem. Tento 
orientační závod historických vozidel 
a  motorek se uskutečnil poslední čer-
vencovou sobotu,“ uvedl Arnošt Turča 
u rožnovského autoklubu s tím, že: 
„Co se týká našeho zářijového setkání, 
tak jsme navštívili kopřivnické tatro-
vácké muzeum nákladních aut. Kromě 
toho jsme se tam setkali s kolegy z tam-
ního klubu a nakonec jsme odjeli zpět 
do Rožnova, kde na na všechny čekalo 
posezení v klubovně.“                      (r)
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Petr Uličný
zastupitel (41 let)

ANO 2011

Jana Dlabajová
zastupitelka (48 let)

SPD

Aneta Valasová
zastupitelka (37 let)

Zdravý Rožnov

Rostislav Szeruda
zastupitel (54 let)

SPD

Kristýna Kosová
zastupitelka (39 let)

Zdravý Rožnov

Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm 2022 — 2026
Pokračování ze str. 1
Na ustavujícím zasedání zastupi-
telstva města Rožnov pod Radhoš-
těm, konaného ve středu 19. října, 
bylo zvoleno nové vedení rožnov-
ské radnice. Starostou města se stal 
Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci). 
Do funkce prvního místostarosty 
byl následně zvolen Tomáš Gross 
(KDU-ČSL) a do funkce druhého 
místostarosty Markéta Blinková 

(ODS). Členy rady města se stali 
Petr Jelínek (Nezávislí Rožnováci), 
Martin Drápal (Nezávislí Rožno-
váci), Jaromír Koryčanský (KDU-
-ČSL) a Antonín Slovák (ODS).

Oddávající
Dalším bodem ustavujícího zasedá-
ní zastupitelstva města bylo schvá-
lení oddávajících, kterými se kromě 
vedení města stali zastupitelé Petr 

Jelínek, Martin Drápal, Jaromír Ko-
ryčanský, Antonín Slovák, Daniel 
Drápala, Kristýna Kosová, Radim 
Holiš, Radúz Mácha, Jiří Pavlica 
a  Rostislav Szeruda. 

Také byl na říjnovém zasedání 
zastupitelstva města zřízen finanční 
a kontrolní výbor. Jeho členové bu-
dou zvolení na nejbližším zasedání 
zastupitelstva města.

(měú)

Tomáš Gross
1. místostarosta (47 let)

KDU-ČSL

Antonín Slovák
radní (44 let)

ODS

Petr Stolář
zastupitel (35 let)

ODS

Jiří Pavlica
zastupitel (44 let)

ANO 2011

Jaromír Koryčanský
radní (56 let)

KDU-ČSL

Zdeněk Kypet
zastupitel (39 let)

ANO 2011

Petr Jelínek
radní (48 let)

Nezávislí Rožnováci

Miroslav Kokinopulos
zastupitel (54 let)

Nezávislí Rožnováci

Jan Fiedler
zastupitel (43 let)

Nezávislí Rožnováci

Radúz Mácha
zastupitel (68 let)

ANO 2011

Markéta Blinková
2. místostarostka (59 let)

ODS

Zdeněk Němeček
zastupitel (57 let)

KDU-ČSL

Daniel Drápala
zastupitel (46 let)

KDU-ČSL

Radim Holiš
zastupitel (47 let)

ANO 2011

Martin Drápal
radní (40 let)

Nezávislí Rožnováci

Jan Kučera
starosta (40 let)

Nezávislí Rožnováci * U zastupitelů je napsáno, za které hnutí, sdružení, či stranu v komunálních volbách kandidovali. Někteří byli ne-
závislými kandidáty, případně se jednalo o spojení více politických subjektů. Také došlo ke dvěma rezignacím nově 
zvolených zastupitelů, kdy Hanu Crhovou nahradil Zdeněk Kypet a Martina Navaříka Martin Drápal — pozn. red.
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Podpis koaliční smlouvy — Nezávislí 
Rožnováci, KDU-ČSL a ODS.

Otázka na nového starostu Jana Kučeru
 � Jaké úkoly bude nová koalice prioritně řešit?

„V úvodu děkuji všem voličům, kteří dorazili ke komunálním volbám, Rož-
nov pod Radhoštěm  si jejich účast zaslouží. Děkuji taky za podporu, kte-
rá se mně, Nezávislým Rožnovákům, ale také koalici dostala. Díky patří 
také odcházejícímu vedení za korektní komunikaci a ochotu předat město 
a  rozpracované úkoly.

Po zvolení do vedení města ve středu 19. října večer jsme hned nadcházející 
den ráno v 8 hodin nastoupili do práce. Velmi dobře víme, že před námi stojí 
obrovské množství úkolů a největší výzvy, které Rožnov řešil za dlouhé roky. 
S kolegy místostarosty Tomášem Grossem a Markétou Blinkovou jsme hned 
ráno začali přebírat město a vrhli se do práce. Máme také shodu, že před 
námi stojí tři hlavní úkoly. Prvním je rozlousknutí velkého ořechu, kterým je 
kulturní centrum. Druhý problém, který trápí většinu Rožnováků, jsou ceny 
energií. Třetím je pak příprava rozpočtu města na příští rok.

Hned první den jsme si také vyžádali kompletní informace ke kulturnímu 
centru a začali se seznamovat s podrobnostmi aktuální situace. Třetí pracov-
ní den už proběhla schůzka s dodavatelem firmou Navláčil. O dalším vývoji 
budeme informovat.

Asi největším aktuálním problémem, který trápí obyvatele, je cena energií. 
My to ve vedení města silně vnímáme. Město nemůže ovlivnit tvorbu ceny 
energií, nemůže nařídit ČEZu nebo společnosti Energoaqua, že mají cenu 
upravit. To je ošetřeno zákonem a kontroluje to Energetický regulační úřad. 
Starosta a vedení města jsou tady však hlavně pro občany. Hned první den 
jsem požádal o schůzku s ředitelem společnosti Energoaqua, abychom se 
mohli vzájemně informovat o situaci. Chceme vědět, proč tak dramaticky 
cena roste a jak se bude vyvíjet na začátku roku 2023. Stejně tak jsme hned 
oslovili ředitelku Úřadu práce v Rožnově s žádostí o schůzku. Díky její vstříc-
nosti je možné rychle probrat, jak k lidem dostat informace o možnosti čerpat 
příspěvek na bydlení a jak třeba samoživitelkám či seniorům pomoci se v  si-
tuaci zorientovat a příspěvek získat. Pro některé to může být až existenčně 
důležité. To si všichni uvědomujeme.

Třetí důležitý úkol je příprava rozpočtu 2023. I město trápí růst nákladů 
na energie, máme otevřené úvěry na investiční akce a potřebujeme vše dobře 
nachystat. Během listopadu to dochystáme, ať můžeme v prosinci schválit.

Požadavků na schůzky a na řešení mnoha problémů už máme mnoho 
v  dlouhém pořadníku. Všechny postupně odbavíme. Začali jsme od největ-
ších problémů a postupně půjdeme dál. Můžu slíbit, že budeme občany ote-
vřeně informovat o vývoji ve městě.“                                 Jan Kučera

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz

Na ustanovující zastupitelstvo dorazila také veřejnost. Tak jako každé zasedání ZM, tak i toto 
bylo v přímém přenosu přenášeno televizí Beskyd. Ke zhlédnutí je na www.tvbeskyd.cz.

Při složení zastupitelského slibu asistovala 
mluvčí úřadu Petra Graclíková.
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Veletrh sportovních a volnočasových aktivit opět lákal

V pořadí již pátý ročník akce s ná-
zvem Veletrh sportovních a volnoča-
sových aktivit pro děti a mládež se 
uskutečnil v září v Rožnově. 

V prostorách fotbalového stadio-
nu a víceúčelové haly JOKRA 
hall měli děti i rodiče možnost 
seznámit se a vyzkoušet si celkem 
třicet sedm volnočasových aktivit. 
„Dopoledne se akce zúčastnilo na 

600 žáků ze základních škol mikro-
regionu se svými učiteli. Odpoledne 
byl program určen široké veřejnosti. 
Celkem jsme za celý den přivítali 
více než tisícovku dětí,“ radovala se 
z účasti organizátorka akce Petra 
Kafková ze Sdružení Mikroregion 
Rožnovsko a pokračovala: „Děti 
si za účasti trenérů mohly vyzkou-
šet 37 různých aktivit, které si pro 
ně připravily oddíly TJ Rožnov pod 

Radhoštěm, SVČ Rožnov pod Rad-
hoštěm a další kluby a organizace, 
mohly si zahrát například fotbal, ho-
kej, florbal, vyzkoušet skateboarding 
na minirampě, seznámit se s Hvěz-
dárnou Valašské Meziříčí, skauty 
nebo horolezci.“

Svou účastí podpořil Veletrh 
sportovních a volnočasových ak-
tivit opět také Český olympijský 
výbor, který dětem představil pro-

jekt s názvem Sazka Olympijský 
víceboj. „Po splnění pěti disciplín si 
každé dítě odneslo svůj Olympijský 
diplom, který jim ukázal jejich silné 
sportovní stránky,“ doplnila Kafková 
s tím, že ze sportovních osobností 
se Veletrhu zúčastnili také Fran-
tišek Jež (skoky na lyžích), Petra 
Juříčková (skoky na trampolíně), 
Natálie Dianová (moderní pětiboj) 
či Ondřej Němec (hokej).           (r)
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KAM
ZA KULTUROU

LISTOPAD
Vážení čtenáři,

níže vám přinášíme listopadový seznam kulturních akcí. Kino Panorama je již zbouráno a jeho plná náhrada bude až 
v novém kulturním centru. Do té doby se bude občas promítat v klubu Vrátnice a v Brillovce (viz program Téčka). Měst-
ská knihovna naplno funguje v prostorech Společenského domu.

velký rozruch, a to nejen kvůli hrůznosti toho, co 
se stalo, ale také proto, že některá média a kon-
zervativní skupiny z něj udělaly hrdinu.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � SOBOTA 19. 11.
DARK TIME SUNSHINE, CTIB, CACIB 
DORTMUND
Hudební vystoupení.
20.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 21. 11.
KINOKAVÁRNA • POSLEDNÍ STŘIH
V opuštěné budově se rozpadá natáčení nízko-
rozpočtového zombie hororu. Protivný režisér 
svým nepříjemným chováním tlačí herce a štáb 
na pokraj sil, když odhalí svůj plán, jak vnést do 
projektu energii a vzrušení.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 24. 11.
KRUH PŘÁTEL HUDBY • JAN TALICH / 
HOUSLE, PETR JIŘÍKOVSKÝ / KLAVÍR
18.00 hodin — Brillovka
 

 � ČTVRTEK 24. 11.
JARBOE (USA), JOZEF VAN WISSEM (NL)
Hudební vystoupení.
20.00 hodin — Vrátnice
 

 � PÁTEK 25. 11.  
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU
16.30 hodin — Masarykovo náměstí
 

 � PÁTEK 25. 11.
AF BAND
Kupujte střevíce, bude se tančit!
20.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 28. 11.
KINOKAVÁRNA • MŮJ OTEC, KNÍŽE
„Nejsi tu proto, abys byla šťastná,“ říká otec své 
dceři v závěru dokumentárního filmu. Sledujeme 
příběh otce, svědka velkých událostí 20. století, 
jehož dětství bylo poznamenáno vyvlastněním ro-
dinného majetku a útěkem do zahraničí. Příběh 
jeho dcery poznamenalo dětství a dospívání v ro-
dině, které dominují dědičná knížata.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 �ÚTERÝ 29. 11.
KINOKAVÁRNA • PÁNSKÝ KLUB
Terapie pro „eroticky závislé“ svede dohromady 
naprosto nesourodou pětici.
19.00 hodin — Brillovka
 
PODCASTY • https://www.tka.cz/podcasty

 � SOBOTA 5. 11.
HUDEBNÍ AVANT GARDA
Přehlídka alternativních kapel s avantgardním 
nádechem. Představí se na ní čtyři kapely, je-
jichž členové dorazí nejen z České republiky, ale 
také ze Slovenska, Maďarska nebo Polska (Drť 
(SK/H) | JWQ (CZ) | Massola (CZ) | Titanic 
Sea Moon (PL)).
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 7. 11.
KINOKAVÁRNA • TROJÚHELNÍK SMUTKU
Model Carl a jeho partnerka influencerka Yaya 
jsou pozváni na luxusní výletní plavbu. Spo-
lečnost jim zde dělá opravdu vybraná smetán-
ka. Dvojnásobný vítěz Zlaté palmy z festivalu 
v Cannes Ruben Östlund natočil břitce satiric-
kou komedii.
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � ČTVRTEK 10. 11.
KINOKAVÁRNA • INDIÁN
Ondřej je arogantní workoholik. Smyslem jeho 
života jsou peníze. Na cestě z Ameriky letadlo 
přelétá nad rezervací, kde právě probíhá pohřeb 
indiánského náčelníka. Duch indiána stoupající 
k nebi narazí do letadla a nedopatřením se vtělí 
do Ondřeje…
19.00 hodin — Brillovka
  

 � ČTVRTEK 10. 11.
KLUB CESTOVATELŮ • ZUZANA KLÍM-
KOVÁ — SV(J)ET KOLEM II
Nejdřív byla jen čára na mapě. Žádný propraco-
vaný plán, jen směr a chuť vidět svět. Za 3 roky 
jsme ji proměnili v desítky tisíc kilometrů, neuvě-
řitelná dobrodružství a mnohá setkání s lidskými 
osudy…
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � SOBOTA 12. 11.
JAN HLUCHÁŇ, JAN ŠUŠKA, COMAR IN 
THE CUBE
Jan Hlucháň, emotivní písničkář z Valmezu do-
provázený výborným houslistou Radkem Gerlou
19.00 hodin — Vrátnice
 

 � PONDĚLÍ 14. 11.
KINOKAVÁRNA • SVATÝ PAVOUK
Film podle skutečné události, přičemž název 
filmu odkazuje na přezdívku sériového vraha. 
V roce 2001 Saeed Hanaei zabil ve městě Ma-
šhad šestnáct prostitutek, protože je považoval 
za „nečisté“. Jeho soudní proces vyvolal v Íránu 

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz

 � STŘEDA 2. 11.
ČTENÍ SLUŠÍ KAŽDÉMU
Čtení z knih, které ač možná zůstaly pozapome-
nuty, mohou stále oslovovat.
14.00 hodin — kavárna Domova seniorů
 

 �ÚTERÝ 8. 11.  
MĚSTO V MÉ PAMĚTI
Šindeláři z Karlovic. Setkání s šindelářem Ludví-
kem Dorňákem autorem knihy Šindeláři z Karlo-
vic, kterou vydal vlastním nákladem.
17.00 hodin — Spolák
 

 � ČTVRTEK 10. 11.
LISTOVÁNÍ
Třešně v rumu (Michaela Janečková). Dovolená 
s cholerickým dědou (!) komunistou (!!) na Kubě 
(!!!). Třicetiletá Michaela, redaktorka veřejno-
právní televize potlačila svůj pud sebezáchovy, 
a rozhodla se se svým (o čtyři dekády starším dě-
dou) a partou důchodců bezmála měsíc cestovat 
po Kubě.
17.00 hodin — Spolák

 �ÚTERÝ 15. 11.
ARMÉNIE BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ — VIR-
TUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU 
(VU3V)
Již v pořadí čtvrtá přednáška z tematického 
cyklu má název „Pronásledování Arménů a ar-
ménská diaspora“. Tento přednáškový cyklus 
vám blíže představí Arménii, její geografickou 
polohu, stručné dějiny a náboženství.
8.00 hodin — Spolák
 

 �ÚTERÝ 15. 11.
AROMATERAPIE ZUZANA PERZYNSKÁ 
Aromaterapie jako druh alternativní medicíny.
17.30 hodin — Spolák
 

 �ÚTERÝ 22. 11. 
ARMÉNIE BLÍZKÁ I VZDÁLENÁ —  VU3V
Již v pořadí pátá přednáška z tematického cyklu 
má název „Arménie a křesťanství“.
8.00 hodin — Spolák

 � STŘEDA 23. 11.
LIBAVÁ — JEDINEČNÉ ÚZEMÍ PŘÍRODY 
UPROSTŘED CIVILIZACE
Dušan Pořízka. Zveme Vás na přednášku mysliv-
ce a spisovatele Dušana Pořízky o místě Libavá, 
která se pyšní zejména unikátním prostředím 
z hlediska biotopu flóry a fauny.
17.30 hodin — Spolák

Téčko
Tel.: 571 651 233, 603 823 818
www.tka.cz

Městská knihovna
Tel.: 571 654 747
www.knir.cz
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Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz

založená kolem tvůrčího dua zpěvačky a klaví-
ristky Evy Moravčíkové a multiinstrumentalisty 
Toma Stroma Nováčka.
17.00 hodin — Dřevěné městečko

Galerie CREARS
Tel.: 739 403 486

Stage Garden GALLERY CREARS, pavilon: 
 � PETER POLLÁG — Pampeliška / taraxa-

cum officinale do 19. 11. 
 � PETER CVIK — Landscape as a human / 

Krajina ako človek — 26. 11. až 28. 1. 2023

Galerie CREARS, vila:
 � Salon — skupinová výstava — do 31. 12.

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608873807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare, instagr

 � PÁTEK 4. 11.
DIVADELNÍ FUJARÉ

O jako Otesánek [pro děcka a jejich dospělé]. 
Trošku horrrrrorový loutkový příběh na motivy 
známé nenažrané pohádky v podání studentů 
KALD DAMU Praha.
17.00 hodin — Brillovka 

O jako Otesánek [pro dospělé]
O jako obvod / O jako odhodlání / O jako ohro-
žení / O jako občerstvení 
19.00 hodin — hraje se pro dospělé — Brillovka

 � PONDĚLÍ 21. 11. 
DIVADELNÍ FUJARÉ 
Příběhy malé Lupitiny González 
[pro děcka aj dospělé]
Loutková pohádka o smrtečkách + dílnička vý-
roby magnetických loutek. Mexická oslava Du-
šiček je barevná, veselá a smrtečky i smrťáci se 
s radostí schází a společně vyprávějí své příběhy.  
Po představení následuje dílnička výroby magne-
tických loutek (dílna i materiál jsou v ceně vstu-
penky). Věkové doporučení je 4+. 
17.00 hodin — Brillovka

SLUNEČNICE - Ateliér Sebevzdělávání z.s.
604 163 735 * iac.roznov@gmail.com

 �ÚTERÝ 1., 8., 15., 22. A 29. 11.
JÓGA PRO DĚTI ML. ŠK. VĚKU
Skupinové cvičení — Zdenka Solanská
15.00 až 16.10 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 1., 8., 22. A 29. 11.
JÓGA KE ZLEPŠENÍ METABOLISMU
Skupinové cvičení — Zdenka Solanská
16.20 až 17.50 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 1., 8., 22. A 29. 11.
KUŽELŮV BUBENICKÝ KURZ
Hra na africké bubny djembe — Pavel KUŽEL 
Kubeša
začátečníci 18.30 až 20.30 hodin — Slunečnice
 

 � STŘEDA 2., 9., 16., 23. A 30. 11.
JÓGA PRO VŠECHNY
Skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 3., 10., 17. A 24. 11.
RANNÍ JÓGA

PRO DĚTI

 � SOBOTA 5. 11.
TŘI ZLATÉ VLASY DĚDA VŠEVĚDA
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — Spolák
 

 � SOBOTA 19. 11.
VODNÍK
Představení loutkového divadélka ROLO.  
10.00 hodin — Spolák
 

 � STŘEDA 23. 11.
PIDIKNIR O BYDLENÍ
Poučíme se z knížek, jaká obydlí si staví lidé 
u nás i ve světě a co k příjemnému bydlení po-
třebujeme.
9.00 hodin — Spolák
 

 � SOBOTA 26. 11.
KNIHOHRÁTKY
Den pro dětskou knihu oslavte s námi, kde jinde 
než v knihovně. Zveme Vás na tvořivou a hra-
vou dílnu s autorem dětských knížek a komiksů 
J.  W. Procházkou, kde si vyzkoušíte práci de-
tektivů a prozkoumáte i zákoutí knihovny. Slav-
nostně také vyhlásíme a odměníme vítěze celo-
roční soutěže „Lovci perel“. Rodičům poradíme 
s knižními tipy pod stromeček.
9.00 hodin — Spolák
 

 � STŘEDA 30. 11.  
MOŘSKÝ OBCHŮDEK
Lovci perel mohou směnit své mořské peníze Mo-
riony za věcné odměny.
13.00 hodin — Spolák

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197

Zdravotní turistické vycházky

ÚTERKY
 � 1. 11. Lačnovské skály  

Trasa: Horní Lideč — Lačnovské skály — Lideč-
ko. Sraz v 7.35 hod. na vlakovém nádraží (asi 
13 km).

 � 8. 11. Gobelínka Val. Meziříčí  
Trasa: Valašské Meziříčí — gobelínka exkurze — 
Krhová — Hrachovec. Sraz v 8.00 hod. na AN, 
nást. 5 (asi  8 km). Vstupné do gobelínky činí 80 
Kč, prosím, hlaste se Věře Stachové, číslo tel. 
604 454 706.

 � 15. 11. Kání  
Trasa: Pindula — Kání — Černá hora — Dolní 
Bečva. Sraz v 8.25 hod. na AN, nást. 11 (asi 
10 km).

 � 22. 11. Velké Karlovice  
Trasa: Hlavatá — Třeštík — Leskové — Velké Kar-
lovice. Sraz v 8.15 hodin na AN, nást. 21 (asi 
13 km).

Další akce v měsíci

PONDĚLÍ 7. 11.
MĚŘENÍ GLYKÉMIE
9.00 až 11.00 hodin — KS

STŘEDA  9. 11.  
MUDR. NEJEZCHLEBA  — PŘEDNÁŠKA 
MAROKO. ANEB ČAS NEZASTAVÍŠ
15.00 hodin — KS

 � PÁTEK 11. 11. 
KERAMICKÁ DÍLNA NA ZŠ 5. KVĚTNA
15.00 až 16.30 hodin — ZŠ 5. května

 � SOBOTA 12. 11. 
VALENTŮV HUDEBNÍ PODZIM 
Přehlídka pěveckých sborů v Bělotíně. Účastní 
se i rožnovská Rosénka. Je tedy možnost jet s ní 
autobusem. Odjezd v sobotu 12. 11. v 10.00 ho-
din od zastávky 1. máje (u cukrárny). Příspěvek  
na dopravu 100 Kč/osoba.

 � PONDĚLÍ 14. 11.
NÁVŠTĚVA SUŠÍRNY OVOCE (INFO V KS)
14.30 hodin 

 � STŘEDA 16. 11.
OCHUTNÁVKA VÍN S PANEM C. MARTI-
NIM
14.00 hodin 

 � SOBOTA 19. 11. 
JEDNODENNÍ ZÁJEZD DO TERMÁLU BE-
ŠENOVÁ (INFO V KS)

 �ÚTERÝ 22. 11.
ZÁJEZD ROSÉNKY DO KLIMKOVIC 
(INFO V KS)

 � STŘEDA 23. 11.
HUDEBNÍ ODPOLEDNE, TENTOKRÁT 
S CIMBÁLEM A HOUSLEMI
15.00 hodin — KS

 � PONDĚLÍ 28. 11.
ZAČÍNAJÍ DVA SEMINÁŘE — JAK NA TAB-
LET, CHYTRÝ TELEFON A NOTEBOOK

Zájemci o programy ve Valašském muzeu v pří-
rodě hlaste se v Klubu seniorů. O vánočním stro-
mečku a betlému (29. 11. až  1 .12.), Vánoce na 
dědině (6.  až 9. 12. a 12.  až 15. 12.).

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111

 � STŘEDA 2. 11.
MŠE SVATÁ
V kostele sv. Anny za zemřelé pochované na Valaš-
ském Slavíně a dušičková pobožnost na hřbitově.
16.00 hodin — Dřevěné městečko

 �ÚTERÝ 29. A STŘEDA 30. 11.
VÁNOČNÍ DÍLNY PRO VEŘEJNOST: VÝ-
ROBA OZDOB NA VÁNOČNÍ STROMEČEK
Přijďte se příjemně adventně naladit — připrave-
ny jsou pro vás komentovaná procházka vánočně 
upraveným areálem Dřevěného městečka a ná-
sledné praktické tvořivé aktivity. Prostřednictvím 
expozic vám nejprve krátce představíme vývoj tra-
dice zdobení vánočního stromečku a načerpanou 
inspiraci poté zúročíte při výrobě vlastních vánoč-
ních ozdob — každý dle svého vkusu a zručnosti.
16.00 a 17.30 hodin — nutná rezervace na webu 
muzea!

 � SOBOTA 3. 12.
RORÁTNÍ MŠE SVATÁ
7.00 hodin — kostel sv. Anny v Dřevěném měs-
tečku

 �NEDĚLE 4. 12.
KONCERT: VEČER PŘI SVÍČKÁCH
V pořadu Večer při svíčkách vystupují hudební 
skupiny, jejichž tvorba je inspirována hudbou li-
dovou. Tento rok vystoupí skupina EVAMORE 

Valašské muzeum v přírodě
Tel.: 571 757 111
www.nmvp.cz

Klub seniorů
Tel.: 774 423 197
klubsen.rpr@centrum.cz

FUJARÉ – kultura pod Radhoštěm
Tel.: 608 873 807
www.fujare.cz, www.facebook.cz/fujare

Galerie Crears
Tel.: 739 403 486
www.galeriecrears.cz

Ateliér sebevzdělávání
Tel.: 604 163 735
www.alternativnicentrum.webnode.cz
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Skupinové cvičení — Zdenka Solanská
7.30 až 9.00 hodin — Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 3. A 17. 11.
V RYTMU ŽIVOTA
Relax, tanec — Hana Mašianová
18.30 až 19.30 hodin — Slunečnice
 

 �NEDĚLE 6., 13., 20. A 27. 11.
JÓGA PROTI BOLESTEM ZAD
Skupinové cvičení — Petra Černochová
18.30 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 � PONDĚLÍ 7., 14., 21. A 28. 11.
KUŽELŮV BUBENICKÝ KURZ
Hra na africké bubny djembe — Pavel KUŽEL 
Kubeša
pokročilí 16.00 až 18.00 hodin, 
pokročilí začátečníci 18.00 až 20.00 hodin 
Slunečnice
 

 � ČTVRTEK 10. A 24. 11.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ A TANEC PRO ŽENY
Skupinové cvičení, tanec — Jana Vahalová, Ale-
na Rárová
18.30 až 19.50 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 11. 11.
ZAJÍMAVOSTI, KTERÉ SE NEVEŠLY DO 
ŠKOLNÍCH OSNOV
Kapitoly z fyziky — VOLNÉ ENERGIE, GRA-
VITACE
Přednáška — Mgr. Jan Halenčák
18.00 až 20.00 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 12. 11.
SETKÁNÍ S FILIPÍNSKOU LÉČITELKOU
Povídání, požehnání — Estela Palaris Orbito
10.00 až 11.00 hodin — Slunečnice
 

 � SOBOTA 12. 11.
FILIPÍNSKÉ LÉČENÍ
Povídání, požehnání, léčení — Estela Palaris Orbito
11.00 až 14.00 hodin — Slunečnice
 

 �ÚTERÝ 15. 11.
KRUH PŘÁTEL BRUNO GRÖNINGA
17.00 až 19.00 hodin — Slunečnice

 � ČTVRTEK 17. 11.
SYSTEMICKÉ KONSTELACE — KRAJINA 
DUŠE
Prožitkový seminář — Libor Zvolánek
9.00 až 17.00 hodin — Slunečnice
 

 � PÁTEK 25. 11.
DRAHOKAMY JAKO PSYCHICKÁ POMOC
Přednáška — Jiří Novotný
17.00 až 19.00 hodin — Slunečnice

 � PÁTEK 2. 12.
MEDITACE S KŘIŠŤÁLOVÝMI MÍSAMI
Jiřina Solvana Vašinová
18.00 až 21.00 hodin — Slunečnice
 
Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz

 � STŘEDA 2. 11.
HALLOWEEN V PUNTÍKU
Připravili jsme pro vás, děti a rodiče, tematic-
ké podzimní tvoření. Součástí programu budou 
i hry a soutěže. Celá akce se ponese v duchu 
Halloween, proto nezapomeňte halloweenský 
kostým s sebou! Rezervace na tel.: 734 285 142, 
puntik@svcroznov.cz.
9.00 až 17.00 hodin — KC Puntík, OD Láz
  

 � ČTVRTEK 3. 11.
VERNISÁŽ VÝSTAVY A OCENĚNÍ AUTO-
RŮ PODZIMNÍ VÝTVARNÉ SOUTĚŽE
Pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ. 
Více info v e-mailu: j.liskova@svcroznov.cz.
17.00 hodin — sál SVČ

 � ČTVRTEK 3. A 24. 11.
FILATELISTÉ ZVOU VEŘEJNOST
18.00 hodin — SVČ
 

 � ČTVRTEK 17. 11.
DISKOTÉKA PRO MALÉ
Malá párty pro děti a rodiče. Budeme tancovat 
na oblíbené dětské pásničky, uděláme si společné 
zábavné odpoledne. 
Rezervace na tel.: 734 285 142, 
puntik@svcroznov.cz.
14.00 až 17.00 hodin — KC Puntík, OD Láz

 � PONDĚLÍ 21. 11.
NERF TURNAJ
Turnaj skupin v Nerf bitvě. Více info v e-mailu: 
t.mikulenka@svcroznov.cz nebo tel.: 731 134 952.
17.30 až 20.00 hodin —Spolák

 � PÁTEK 25. 11.
POHÁDKOVÝ PÁTEK — O KOBLÍŽKOVI
Veselá pohádka o sladkém a chytrém Koblížkovi, 
kdy na závěr pohádky rozhodnou děti samy hla-
sováním… Divadlo Maringotka.
17.00 hodin — sál SVČ
 

 �NEDĚLE 27. 11.
BURZA FILATELISTŮ
7.30 až 12.00 — sál SVČ
 
Základní umělecká škola
Tel.: 571 751 455
www.zusroznov.cz

 � PONDĚLÍ 14. 11.
2. KONCERT ŽÁKŮ 
V programu vystoupí žáci hudebního a literárně-
-dramatického oboru ZUŠ Rožnov pod Radhoštěm.
17.30 hodin — ZUŠ 

 � SOBOTA 19. 11. 
NOC DIVADEL V NAHÉM DIVADLE
Noc divadel je součástí evropského projektu Eu-
ropean Theatre Night a nabízí nevšední zážitky, 
které diváci v běžném programu nenajdou. Nahé 
divadlo si letos připravilo opět diskuzi s diváky 
o právě zhlédnutých představeních. Informace 
o programu najdete na www.nahedivadlo.cz.
večer — ZUŠ

 �NEDĚLE 27. 11. 
1. ADVENTNÍ KONCERT 
V programu vystoupí učitelé a hosté ZUŠ Rož-
nov. Sbírka bude věnována ve prospěch Charity 
Valašské Meziříčí, pracoviště Rožnov.
16.30 hodin — kostel Všech svatých Rožnov

 � PONDĚLÍ AŽ PÁTEK
28. VÝSTAVA NA CHODBÁCH
Vystaveny práce žáků ZUŠ — malba, kresba, 
grafika a keramika.
12.00 až 18.00 hodin (mimo prázdniny) — ZUŠ

Základní umělecká škola
Tel.: 571 751 455
www.zusroznov.cz

Středisko volného času
Tel.: 571 115 635
www.svcroznov.cz
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Listopad v Resortu Valachy ve Vel-
kých Karlovicích bude ve znamení 
skvělého jídla a relaxace. Co si ne-
nechat ujít?

Podzimní novinky 
Spa hotel Lanterna připravil pro 
návštěvníky nové podzimní menu 
v zážitkové restauraci Vyhlídka. 
Udělejte si výlet na jeho ochutnáv-
ku. Je skvělým místem pro večer ve 
dvou nebo třeba i ve větším počtu 
hostů k oslavě či jiné příležitosti. 

Svatomartinské hody 
11. – 20. 11.
Od 11. do 20. 11. si nenechejte ujít 
konfitované husí stehno s červeným 
zelím a pajfalským knedlíkem, 
kachní prso a l´Orange s červenou 
řepou, kapustou a bramborovou 
kroketou s lanýži, k tomu husí paš-

tiku nebo polévku husí consommé. 
Svatomartinská vína dodají vinař-
ství Šoman a Uherek. 

www.valachy.cz/akce 

Noc bílých lanýžů 16. 11.
Vzácné bílé lanýže opět míří na 
Valašsko, do Spa hotelu Lanterna. 
Kuchaři se vypraví do tradiční la-
nýžové oblasti Piemont v Itálii a po 
návratu z nich připraví speciální 
menu, v němž nebudou chybět ani 

další italské delikatesy a vína. Večer 
bývá předem vyprodán, rezervujte 
si své místo včas! 

www.valachy.cz/akce

Kurzy pečení a vaření v Galiku
Naučte se fígle mistrů kuchařů 
a pekařů! V Resortu Valachy po-
řádají kurzy vaření a pečení na 
různá témata. V nejbližší době se 
můžete zúčastnit kurzu přípravy 
halušek (19. 11.), pečení pizzy (ne-
jen) pro děti (26. 11.) nebo pečení 
vánočky (3., 10. a 17. 12.).

Za relaxací do Wellness Horal
Ať už se do Velkých Karlovic vypra-
víte za dobrým jídlem, nebo při jiné 
příležitosti, nenechejte si ujít ná-
vštěvu relaxačního centra Wellness 
Horal v hotelu Horal. Odpočinek 
přijde v chladných dnech určitě 

vhod. Dopřejte si koupání v termál-
ních bazénech vyhřívaných až na 
36 °C, saunování a každodenní sau-
nové rituály a k tomu třeba i exo-
tickou masáž od asijských masérek 
a masérů nebo beauty ošetření. Při 
rezervaci masáže či beauty máte 
automaticky v ceně časově neome-
zený pobyt ve Wellness Horal.   (pr)

www.wellnesshoral.cz

Listopad v karlovickém Resortu Valachy:Listopad v karlovickém Resortu Valachy:  
Svatomartinská husa, bílé lanýže i wellnessSvatomartinská husa, bílé lanýže i wellness

www.hotel-energetic.cz/koliba-kordulka

Rožnovští senioři si poradili s Literární výzvou na výbornou
Město Rožnov pod Radhoštěm, 
Rada seniorů, Klub seniorů a Spo-
lek Rožnovských žen připravily 
Tvůrčí výzvu pro seniory. Jedná se 
o soutěž, v níž mohou senioři uká-
zat svůj um a šikovnost. Postupně se 
realizují tři výzvy: výtvarná, literární 
a gastro.

Ve čtvrtek 20. října proběhlo vy-
hodnocení Literární výzvy, která 
je druhou z výzev pro seniory. 

„Spisovatelé — senioři mohli zaslat 
povídky, úvahy, eseje, básně a další 
díla na volné téma. Zapojilo se 20 se-
niorů s 36 výtvory. Všechna díla byla 
ke zhlédnutí v Senior centru, kde je 
posoudila pětičlenná porota pod ve-
dením emeritní ředitelky knihovny 
Jarmily Mikuláškové,“ informovala 
Hana Cábová z rožnovské radnice 
s tím, že hodnocení bylo nebývale 
náročné a porotkyním vyplnilo ně-
kolik večerů. 

Na 1. místě se umístil Václav Ště-
pán se svými povídkami, 2. místo 
obsadila Marcela Vojtovičová se 
svou knihou veršů Jak to cítím já 
a 3. místo získala Eva Cábová se 
svými pohádkami Ježulka.

Zvláštní kategorii tvořila díla vě-
novaná Daně a Emilu Zátopkovým, 
od jejichž narození v letošním roce 
uplynulo 100 let. Ocenění za nejlep-
ší dílo v této kategorii získala Dana 
Slováková se svou Pohádkou o oště-

pu a maratónských botách. „Odmě-
ny pro účastníky Literární výzvy byly 
finančně podpořeny městem Rožnov 
pod Radhoštěm v návaznosti na pod-
poru aktivit konaných v rámci pro-
jektu Obec přátelská seniorům. Do 
konce měsíce listopadu mohou senio-
ři zasílat přihlášky do gastro výzvy. 
Tématem gastro výzvy jsou Vánoce. 
Senioři mohou připravit slanou nebo 
sladkou vánoční dobrotu,“ dodala na 
závěr Cábová.                             (r)

Zpestřením progamu bylo vystoupení pěvecké-
ho sboru Klubu seniorů — legendární Rosénky.

Ocenění senioři s porotou v čele s Jarmilou 
Mikuláškovou (čtvrtá nahoře zprava) a Hanou 
Cábovou (úplně vlevo) z rožnovské radnice.
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Sobota 5. 11.  → 19:00 
Vrátnice

Hudební avant garda
Přehlídka alternativních kapel. Drť je 
skutečně nevídaným experimentem – 
jde o zhudebnění výroků z publikova-
ných rozhovorů s bývalým šéfem StB, 
generálem Alojzem Lorencem, zpěv 
je v režii šéfa festivalu Pohoda a lídra 
kultovní kapely Bez ladu a skladu Mi-
chala Kaščáka. Dále zahrají postjazzoví 
JWQ, zběsilí Massola a polští hlukoví 
veteráni Titanic Sea Moon.

Čtvrtek 24. 11.  → 20:00 
Vrátnice

Jarboe, Jozef van Wissem

Jarboe, zpěvačka a klávesistka legen-
dární americké kapely Swans okouzlí 
svým úžasným hlasem – vystoupí 
v duu s eklektickým americkým 
kytaristou P. E. Williamsem. Jedná se 
o společné turné s Jozefem Van Wi-
ssemem, holandským avantgardním 
skladatelem a loutnistou, který má na 
svém kontě spolupráci s Zolou Jesus 
či Jimem Jarmushem.

Čtvrtek 24. 11.  → 18:00 
Brillovka, velký sál

Jan Talich – housle 
Petr Jiříkovský – klavír
Jan Talich je v dnešní době výjimečná 
osobnost nejen v české kultuře, ale 
i v mezinárodním povědomí. Působil 
5 let v Kubelík trio, z něj odešel na 
post prvního houslisty do Talichova 
kvarteta. Petr Jiříkovský, klavírista 
a dirigent, je jedním z nejvýraznějších 
českých umělců střední generace 
a je vyhledávaným komorním hráčem.

vás zve na

Pavel Zajíc
zapa@knir.cz

Říjen nebo listopad, čtenář ještě neodpad...

Babí léto knihám nepřeje. Každý se 
snaží urvat co nejvíce z posledních 
slunných dní pro sebe. Zahrádkáři 
sklízejí o sto šest (však úroda byla 
dobrá), houbaři berou lesy ztečí 
a snaží se je vytěžit do posledního 
hříbku, turisté se kochají podzim-
ními výhledy na zbarvené kopce... 
a tak bych mohl pokračovat ve 
vyjmenovávání lidských činností 
dál a dál a celé bych to ukončil, že 
jaksi večer se již nedostává unave-
ným očím dosti sil na to, aby ještě 
zabloudily mezi řádky knih a hleda-
ly relax uprostřed četby.  Avšak ne-
klesám na mysli, tradiční čas knih 
a četby pro letošek ještě nastane.

Naopak však přeje stavebníkům, 
kteří pracují na přístavbě a rekon-
strukci knihovny na Bezručově uli-
ci. O tom, jak práce postupují, jaké 
byly nástrahy, se kterými se musela 
stavební firma a architekt Karel 
Kubza vyrovnávat, se mohli zájem-
ci z  řad široké veřejnosti na vlastní 
oči a uši přesvědčit v rámci Dnů ar-
chitektury v Rožnově. Jejich hlavní  
a vlastně jedinou (sic!) hojně navští-
venou aktivitou byla právě prohlíd-
ka na staveništi knihovny na Bez-

ručově ulici. V brzkém nedělním 
odpoledni 2. října si tuto příležitost  
nenechalo ujít na 70 zájemců, kte-
rým na všemožné dotazy odpovídal 
osobně autor projektu.  Hojná účast 
nasvědčuje, že veřejnost neztrácí zá-
jem o knihovnu, byť v  současné si-
tuaci jsou šíře a komfort služeb pro 
uživatele redukovány.

Za připomenutí stojí také bese-
da s názvem Zámek ve Valašském 
Meziříčí a rožnovsko-krásenské 

panství na přelomu 17. a 18. století 
meziříčského historika Pavla Lasz-
toviczy, který v úterý 4. října svým 
srozumitelným, erudovaným a bo-
hatým výkladem doslova uhranul 
zhruba třicítku posluchačů na pó-
diu ve Společenském domě. Trouf-
nu si tvrdit, že je velmi málo před-
nášejících, kteří dovedou odbornou 
historickou tématiku přednést 
poutavě, zábavně, se zapálením, 
aniž by slevovali z odbornosti vý-

kladu. A pan Lasztovicza k těmto 
lidem bezesporu patří. Navíc téma 
bylo podáváno z pohledu všedních 
činností života člověka, jimiž jsou 
narození, dospívání, sňatky, škola, 
politika a samozřejmě také smrt. 
Dvouhodinový výklad uplynul 
všem přítomným jako mávnutím 
proutku kouzelného a přesto se ješ-
tě rozproudila další diskuze.

Čím Vás může přilákat knihovna 
v listopadu? Knihami? Ano, stále je 
nakupujeme! Avšak, pokud byste 
chtěli něco víc, zkuste se zastavit 
třebas ve středu 23. listopadu na 
besedu Dušana Pořízky, myslivce 
a spisovatele, který Vám přiblíží  
nepříliš vzdálenou lokalitu Libavé, 
ať už z pohledu ekosystému, či po-
hledu historického.

A přijďte také na Listování! 
Když už není čas na čítání, je tu 
čas na Listování! Instantně, ale 
přece. Knihu zvládnete za hodi-
nu. Tentokráte s knihou Michaely 
Janečkové Třešně v rumu a one 
woman show s Petrou Bučkovou, 
kterou můžete znát ze seriálu Jitř-
ní záře, plnou svérázných historek 
a bizarních situací v kubánských 
kulisách. „Dovolená s cholerickým 
dědou (!) komunistou (!!) na Kubě 
(!!!).“ Co můžete chtít víc? Ve čtvr-
tek 10. listopadu od sedmnácti. 

Těšte se. My se na Vás taky.
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https://spolecnost.kaufland.cz/
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https://spolecnost.kaufland.cz/
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http://www.vekra.cz
http://mexo.cz
http://www.dumbarev.cz
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otevíráme nové
skautské družiny
Nezapomenutelné zážitky i přátelství na celý život,
nové dovednosti, výzvy a hlavně hodně přírody.

ÚTERÝ | 6–10 let | od 16:00 
ČTVRTEK | 10–15 let | od 16:00 

To vše ti může nabídnout SKAUT. A ten rožnovský
právě teď nabírá nové členy a členky!

roznov.skaut@gmail.com

737 726 698

Skauti Rožnov

SkautiRoznov

těšíme se na vás!

Odpolední matiné u Nezdařilů
V rodném domku rožnovského 
básníka Ladislava Nezdařila v Ty-
lovicích se 6. října v pozdním čtvr-
tečním odpoledni sešla neveliká 
společnost při koncertu pěvecké-
ho sboru pod vedením sbormistra 
Zdeňka Šimůnka. V prostorném 
obývacím pokoji v přízemí přivítala 
hosty básníkova manželka paní Da-
nuše Drahotová Nezdařilová. Hos-
té usedli na připravená místa okolo 
velikého, občerstvením obloženého 
stolu. Po krátkém přivítání Tomáše 
Drkuly rozehrála struny cimbá-
lu Broňa Dočkalová, následovaly 
skladby Antonína Dvořáka, Bedři-
cha Smetany, J. S. Bacha a zmínit 
je potřeba zejména premiéru au-
torské skladby Zdeňka Šimůnka na 

text básně Ladislava Nezdařila Za 
Hážovkú roste. Mezi jednotlivými 
skladbami pak hostitelka recitovala 
oblíbené Nezdařilovy básně. Zněl 
cimbál. Čas utíkal. Bylo dobře. 
Bylo to již letošní třetí připome-

nutí stého výročí narození Ladi-
slava Nezdařila, básníka Horních 
chlapců, básníka, v jehož verších 
stále žije starý Rožnov. Takových-
to milých a komorních setkání 
mnoho nebývá a v lidech, jimž se 

dostane pozvání se jich zúčastnit, 
dlouho přetrvá pocit krásna. Važ-
me si jich a zbytečně tato pozvání 
neodmítejme.

Pavel Zajíc, městská knihovna

Historické poohlédnutí Richarda Sobotky: Čeněk Kramoliš — 160 let od narození
Rok 2022 je ve vztahu k Čeňku 
Kramolišovi a k jeho Rožnovu výji-
mečný. 

Ve středu 7. prosince 2022 si 
připomínáme 160 let od spisova-
telova narození (nar. 7. 12. 1862 
v  Rožnově pod Radhoštěm). Jeho 
rodný domek v městské čtvrti po 
něm pojmenované Kramolišov už 
sice neexistuje, nahradil ho malý 
parčík se sochou věnovanou spi-
sovateli, který je autorem knih 

s  náměty dějepisnými a národo-
pisnými, historických románů 
i  pedagogických pojednání.

Detailně popsal obraz 
starého Valašska

V čase dětství a dospívání for-
movalo Čeňka Kramoliše ryzí 
Valašsko svými bájemi a pověstmi, 
i neobyčejnou historií zbojníků 
a  portášů, předávanou z generace 
na generaci. Nejvýrazněji dospí-
vajícího Čeňka formoval bezpro-

střední kontakt s babičkou, či jak 
se na Valašsku říkalo — stařenkou 
Rozinou, na jejím životním osudu 
vykreslil obraz starého Valašska, 
jeho zvyky a život. 

Oceňovaný autor
Kramolišovo dílo, čítající na 

čtyřicet svazků, bylo oceněno 
deseti literárními cenami, včetně 
Ceny Moravského zemského vý-
boru (1905), a významné Ceny 
České akademie v Praze (1932).

Hrob na Valašském Slavíně
O tom, že měl Čeněk Kramoliš 

svůj Rožnov rád, dokazují dedi-
kace uvedené u některých titulů. 
Tuto knížku věnuji z lásky svému 
rodnému městu Rožnovu. Čeněk 
Kramoliš zemřel 16. června 1949 
v Brně. Jeho ostatky jsou uloženy 
na čestném místě Valašského Sla-
vína v Dřevěném městečku Valaš-
ského muzea v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm.                      

(sb)
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V Zubří vládne koalice Společně pro Zubří s ČSSDV Zubří vládne koalice Společně pro Zubří s ČSSD

Rada města bude po podzimních komunálních volbách pracovat v tomto složení (zleva) Josef 
Malina (SPOL), Tomáš Randýsek (ČSSD), Robert Jurajda (ČSSD), Anna Oplatková (SPOL, 
místostarostka), Aleš Měrka (SPOL, starosta), Josef Holiš (SPOL) a Tomáš Konkoľ (SPOL). 

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz V zuberském zastupitelstvu zasednou i nové tvá-
ře. Na fotu je Petr Randus (za SNK-ED, ve světlé 
košili) při složení slibu v tu chvíli dosluhujícímu 
starostovi Lubomíru Vaculínovi (za ČSSD).     (r)

Biatlonový závod svobody rozmary počasí nepřekazily
Zuberský Březovec byl na státní svá-
tek svatého Václava potřetí svědkem 
biatlonového klání. A opět dostali 
běžci pořádně zabrat, protože téměř 
celé září neustále pršelo a trať byla 
plná bahna.

Stejně jako vloni přijelo na závod 
přes osmdesát závodníků, když 
většina z nich startovala v mlá-
dežnických kategoriích. „Kromě 

již tradičních účastníků z řad domá-
cích běžců a lyžařského zuberské-
ho oddílu k nám dorazila početná 
skupinka z rožnovského oddílu AC 
Sportguides, z atletického oddílu 
TJ Chropyně, SKM Valašské Me-
ziříčí, AKEZ Kopřivnice a poprvé 
také až z  biatlonového klubu Sta-
ré Město pod Landštejnem,“ sdělil 
hlavní organizátor závodu Josef 
Randus. Absolutně nejrychlejší 

byl tentokrát v  mládežnické ka-
tegorii mezi kluky Michal Mazáč 
z AKEZ Kopřivnice, jenž trať 
prolétl v  čase 9:29 minut, z holek 
byla nejrychlejší Nikol Pavlicová 
z SKM Valašské Meziříčí, která 
zdolala trať v čase 9:51 min. Díky 
Jirkovi Divínovi a Zuzce Petřeko-
vé zůstala dvě vítězství v Zubří! 

Po vyhlášení mládežnických ka-
tegorií se dostalo i na dospělé. Nej-

lépe se všemi nástrahami vypořádal 
Štěpán Pokorný ze Starého Města 
pod Landštejnem v suprovém čase 
30:52 a mezi ženami Martina Ma-
záčová z AKEZ Kopřivnice, která 
doběhla první v čase 35:13 min. 
Vítězství pro domácí zajistil v ka-
tegorii 50+ Libor Petřek, který tak 
dovršil hattrick. 

Text a fota Pavel Románek

Letos nechyběla ani tombola. Na losování vý-
herních čísel nekompromisně dohlížely bystré 
oči hlavního organizátora Josefa Randuse.

Foto z vyhlášení mládežnických kategorií. Na děti čekala trať dlouhá 1,2 km, na „dospěláky“ 4 km. Absolvovat samozřejmě museli střel-
by — 2 vleže (děti) a 2 vestoje + 2 vleže (dospělí). Podle toho kolikrát se netrefili, zaběhali si trestný okruh (100 m dospělí, 50 m děti).

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz
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Krpál zdolala v Rožnově takřka stovka závodníků

První říjnový den se v Rožnově uskutečnil závod horských kol pro dospělé, 
mládež a děti známý pod jménem Rožnovský krpál. Letos ho absolvovalo 
přesně 49 dospělých a 48 dětí.

Akci organizovali Stanislav Lichnovský a SVČ Rožnov, start i cíl byl před 
kolibou na Dolních Pasekách. Nejdříve se na menší trať (Rožnovský kr-
pálek) vydaly děti, čekaly na ně podle věku úseky od 100 (odrážedla) do 
900  metrů. Hlavní závod měřil 25 km (převýšení 600 m), kdy nejstarší 
cyklista měl 69 a nejmladší 11 let. „Jednomu přihlášenému účastníkovi se 
před startem porouchalo kolo, a tak to celé odjel na koloběžce,“ informoval 
spoluorganizátor akce Jakub Lichnovský a dodal: „Počasí nám bohužel ne-

přálo. I tak to ale všichni zvládli. Co se týká rekordu, tak ten letos nepadl. Nej-
dál přijeli závodníci z Kněžice, Prakšice a Olomouce, samozřejmě nechyběla 
spousta místních, případně z dalších částí Valašska.“

Výsledky: 
Hlavní trať 25 km — Absolutní vítěz: Karel Hartl z týmu BH-maraton Bike 
dojel do cíle v čase 01:01:22. Nejrychlejší ženou (celkově) byla Iva Hapalo-
vá — AC Sportguides Rožnov, čas 01:18:43). Soutěž týmů na trati 25 km — 
muži: Go team (Jiří Hegegy, Jindřich Zdražil a Bohumil Petrů). Kategorie 
týmů mix: (3 závodníci, minimálně 1 žena): AC Sportguides Rožnov (Iva 
Hapalová, Martin Rada a Marek Tretera).                                                (r)

PEPINEC CUP přilákal nejlepší stolní tenisty nejen z ValašskaPEPINEC CUP přilákal nejlepší stolní tenisty nejen z Valašska

V sobotu 8. října se v zuberské sokolovně odehrál 8. ročník pingpongo-
vého turnaje ve čtyřhře Pepinec CUP. Dvanáct párů bylo rozděleno do 
dvou skupin. Nejlepší výkony nakonec v dramatických bojích předved-
li borci z Veselé — Žídek, Páník. Na společném snímku jsou zleva v po-
dřepu Vít Páník, Rostislav Stachovský, Pavel Kavan, Vladislav Vavřík 
a Petr Polách. Stojící zleva Marek Brokeš, Láďa Brokeš, Patrik Kovář, 

Libor Frýdl, Roman Žídek, Miroslav Kuběj, Miroslav Matěj, Miroslav 
Palkoci, Daniel Bolf, Rostislav Zmijka, Milan Kratochvíl, Filip Vrzal, 
Josef Chlud, Tadeáš Stránský, Pavel Pernica, Ivan Daněk, Adam Ze-
mánek, Marek Machýček, Martin Hořelka, Milan Pupík a  organizáto-
ři Pavel Přikryl a Pepa Randus.

Text a foto Pavel Románek
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Rožnovští trampolínisté jsou stále ve formě

V pořadí již 26. ročník Českého po-
háru ve skocích na trampolíně v září 
opět zavítal do Rožnova. Ve třetím 
soutěžním kole byla k vidění řada 
zajímavých výkonů v individuálních 
a synchronních kategoriích, žactva, 
juniorů, žen i mužů. 

V žákovské kategorii do 12 let měl 
domácí pořadatelský oddíl dva zá-
stupce. Lukáš Závorka výkonem 
(41,780 b.) ve finále vybojoval 
2.  místo, a to ho řadí zatím na 
2.  místo v celkovém pořadí roku 
2022. Žákyně Veronika Jurčová 
postoupila do finále ze třetí příč-
ky, avšak nakonec skončila velmi 
těsně pátá s výkonem 40,030 b. 
Přesto si Jurčová udržela 1. místo 
v dosavadním hodnocení letošní-
ho ročníku Českého poháru.

V nejsilněji obsazené juniorské 
kategorii byl Rožnov pod Radhoš-
těm zastoupen Michaelou a  Lucií 

Juříčkovými, Nicol Churou a  Ví-
tem Zvaleným. Všem jmenova-
ným se závod vydařil. Nejlépe si 
vedla juniorská reprezentantka 
ČR Michaela Juříčková, která 
s  přehledem zvítězila v  kvalifika-
ci i  finále s výkonem na hranici 
osobního maxima (52,350 b). 
Pohár za 3. místo a zdařilý výkon 
(44,460  b.) si odnesl i junior Vít 
Zvalený. Kalich hořkosti musela 
ale spolknout Lucie Juříčková, 
která osobním rekordem v kvali-
fikaci získala 3. místo, avšak po 
finále (45,820 b.) jí bronz unikl 
o  pouhých 0,11 b. Také Nicol 
Churá stále zlepšuje své výkony 
(81,120 b. v kvalifikaci). Tentokrát 
jí však postup do finálové osmičky 
unikl o dvě místa. V kategoriích 
ženy a muži B (od 15 let) byli do-
mácí zastoupeni Vendulou Dedko-
vou, Filipem Zvaleným a Jonášem 
Filipem. V  ženách B Dedková 

zlepšila svou pozici z kvalifikace 
a  získala 5. místo.

Mezi muži B oba rožnovští zá-
stupci zvládli své výkony, avšak do 
finále postoupil pouze Filip Zvale-
ný, jenž nakonec skončil na 3. mís-
tě. Mezi synchronními dvojicemi 
juniorů startoval pouze pár Ded-
ková — L. Juříčková, avšak děvčata 
zamáčkla slzu, když po kvalifikaci 
postupovala do finále ze 3. pozice, 
a nakonec jim zůstala jen pověst-
ná bramborová medaile.

Mezi synchrony dospělých 
excelovala zajímavá synchronní 
dvojice mužů, která se skládala 
z  odchovance rožnovského od-
dílu — zkušeného Adama Sülta 
a nadějného juniorského repre-
zentanta Lukáše Kubíka. I přes 
věkový rozdíl 13 let předvedli 
společně úžasný výkon (46,660) 
ve finále a  zaslouženě si odnesli 
zlato. „Gratulujeme všem rožnov-

ským trampolínistům! Velký dík 
patří dobrovolníkům a partnerům, 
jako je město Rožnov a TJ, kteří 
se na uspořádání závodu podíleli,“ 
dodala na závěr za organizátory 
z  rožnovského oddílu ve skocích 
na trampolíně Petra Juříčková. 

Text a fota Pavel Románek

Vpředu zleva Michaela Juříčková, trenér Martin Vachník, Jonáš Filip, Vendula Dedková, Lu-
cie Juříčková a Veronika Jurčová. Zleva vzadu trenérka Petra Juříčková, Nicol Churá, Andrea 
Juříčková, Nikola Giebelová, Lucie Křenková, Adéla Čápová, Lukáš Závorka a Filip Zvalený.

Veronika Kedroňová mezi nejlepšími golfistkami
Teprve 18letá Rožnovanka Vero-
nika Kedroňová zažívá nebývalé 
úspěchy v golfu. 

K tomuto, v dnešní době ještě 
stále poněkud netradičnímu spor-
tu, ji přivedl její bratr. Aby byla 
ve formě, trénuje v sezoně každý 
den pět hodin a v zimní přípravě 
pak dvě hodiny denně plus k tomu 
nechybí fyzické přípravy, fitness, 
fyzioterapie. Letos se nadějná 
studentka rožnovského gymnázia 
stala dvojnásobnou mezinárodní 
juniorskou mistryní jak v Česku, 
tak i na Slovensku. 

Studium v USA
Veronika se zúčastnila v rámci 

reprezentace České republiky tur-
naje družstev Mistrovství Evropy 

do 18 let. Je členkou Národního 
golfového teamu a intenzivně se 
připravuje na studium v USA Uni-
versity Kent State. „Svou kariéru 
začala Veronika Kedroňová v  na-
šem Valašském golfovém klubu před 
více než osmi lety a jsme na ni všich-
ni náležitě pyšní. Svou pílí a nadše-
ním pro tento sport se za poslední 
roky stala nejpřednější amatérskou 
golfistkou jak v kategorii doroste-
nek, tak i žen. Myslíme si, že její 
úspěšná životní cesta by mohla být 
velkou inspirací nejen pro rožnov-
skou mládež. Tímto jí přejeme do 
budoucna co nejvíce úspěchů nejen 
na domácí půdě, ale samozřejmě 
i v zahraničí,“ nešetřila chválou 
Zuzana Hrabalová z  rožnovské-
ho Valašského golfového klubu.  

                  
(r), foto repro

Televizní reportáž na www.tvbeskyd.cz


