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ÚVODNÍ SLOVO 

Milé čtenářky, 
milí čtenáři, 
rok 2018 se nám rychle 
přehoupl do roku nového 
a před námi jsou další výzvy, 
projekty a společné aktivity. 
 

Jak je v tomto čase zvykem, do 
rukou se Vám dostává další 
číslo Zpravodaje Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko – první 
v tomto roce. 
 

Z aktivit mikroregionu Vás 
seznámíme s pokračováním 
úspěšného projektu Místního 
akčního plánu vzdělávání 
na Rožnovsku II., pozveme Vás 
na Festival pod širým nebem, 
na druhý ročník Veletrhu 
sportovních a volnočasových
aktivit a budeme Vás 
informovat o již čtvrtém roku 
společného financování 
sociálních služeb. 
 

Ve Zpravodaji také naleznete 
přehled vybraných akcí 
na území mikroregionu
od dubna do září – o dalších 
Vás budeme postupně 
informovat na facebookových 
a webových stránkách 
Sdružení. 

 
VZDĚLÁVÁNÍ  
 

Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II. Rožnovsko  
 

S novým rokem 2019 byl zahájen projekt Místní akční plán rozvoje 
vzdělávání II. v ORP Rožnov pod Radhoštěm (dále jen MAP II), který 
je plynulým pokračování loni ukončeného projektu MAP+. V příštích 
3,5 letech se budeme při různých příležitostech setkávat s těmi, 
kteří se chtějí podílet na rozvoji a zkvalitňování vzdělávání dětí 
a žáků v našem regionu. 

 
Veřejné představení projektu MAP II.|Foto: MAP Rožnovsko 
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PLÁNOVANÉ AKTIVITY 

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem  
aneb folklór a promítání pod hvězdami  
 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko uspořádá ve spolupráci se slovenskou obcí Makov v červnu 
„Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem“. 
                                                                                                                                   
Díky spolufinancování z Fondu malých projektů programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika se 
uskuteční „Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem“.  
 
V sobotu odpoledne, dne 22. června 2019, se v rožnovském městském parku u altánku představí místní i 
slovenské folklórní soubory a cimbálové muziky, můžete se těšit také na bohaté občerstvení a doprovodný 
program, který je zatím překvapením a na kterém pilně pracujeme. Vyvrcholením celého dne bude promítání 
filmů natočených v příhraničním regionu v letním kině. Konkrétní program bude upřesněn, ale už předem 
můžeme slíbit, že se máte na co těšit! My už nemůžeme dospat…. 
 
Do kalendářů si nezapomeňte poznačit sobotu 22. června a sledujte facebookové a webové stránky Sdružení 
Mikroregion Rožnovsko, kde budeme program Festivalu postupně odtajňovat. 
 

 
 
 
 

 

  

 
 
 
 
 
                                                                            
 
 

Veřejné setkání MAP II.  
|Foto: MAP Rožnovsko 

 
 
Projekt MAP II navazuje na předchozí fázi plánování v oblasti školství a svým
obsahem a aktivitami je i tentokrát zaměřený na podporu vzdělávání 
a rozvoj formálního i neformálního vzdělávání dětí a žáků do věku 15 let. 
Do projektu je zapojeno 100 % mateřských a základních škol působících 
v mikroregionu Rožnovsko, včetně Základní umělecké školy a Střediska 
volného času. 
Nově je v projektu připravena celá řada zajímavých aktivit, které byly
představeny na veřejném setkání, na které přišlo na 80 účastníků z řad učitelů
a pedagogů, zástupců obcí, rodičů i veřejnosti. Na setkání byl projekt MAP II
představen, a to včetně představení členů realizačního týmu 
a informace o sestavení a nominacích do pracovních skupin projektu. 
Jednou z novinek je, že se podařilo získat finanční prostředky na úhradu 
mzdových nákladů pro novou pracovní pozici v projektu, 
a to na Odborného poradce v oblasti logopedie. Podnět pro vznik této 
pracovní pozice vzešel z přecházejícího projektu MAP+. 
 
Veškeré informace o průběhu projektu budou pravidelně zveřejňovány 
na webových stránkách projektu www.maproznovsko.cz a na facebookové 
stránce projektu www.facebook.com/MAP2.Roznovsko/.  
 
Ing. Martina Novosádová, hlavní manažerka projektu 
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Veletrh sportovních  
a volnočasových 
aktivit již podruhé  
na Rožnovsku 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko a město Rožnov 
pod Radhoštěm uspořádalo v září loňského roku

poprvé Veletrh sportovních a volnočasových aktivit pro děti a mládež.  
 
Prozradíme Vám, že už teď se můžete těšit na druhý ročník této akce, která proběhne 
12. září 2019. 
V areálu rožnovského fotbalového stadionu  
a víceúčelové Synot TIP HALL měli nejen rodiče,  
ale i děti, možnost se seznámit s individuálními  
či skupinovými sporty a aktivitami realizovanými  
na území města. Celkově se na veletrhu představilo 
na 35 kroužků, spolků a aktivit a vyzkoušet si je přišlo 
kolem tisícovky dětí a rodičů.   
Jednou z velkých atraktivit byla také účast Českého 
olympijského výboru v čele s mistryní světa a 
olympioničkou Šárkou Kašpárkovou.                                                                                                                                                                                                                               
Ta se s úsměvem věnovala dětem od samého rána, 
kdy se s nimi společně rozcvičila, až do pozdního 
odpoledne, kdy dětem, učitelům a rodičům 
prezentovala Český olympijský výbor a jeho projekt Sazka Olympijský víceboj.  
Tak nezapomeňte, nový školní rok zahájíme aktivně. Budou se na Vás opět těšit zástupci spolků, klubů a dalších 
aktivit i Český olympijský výbor. Těšíme se na Vás! 
 

 
Foto z akce |Foto: Sdružení Mikroregion Rožnovsko; Televize Beskyd 
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PROJEKTY 

Mikroregion rozdělí více než 
5 500 000 Kč na sociální 
služby 

Sdružení Mikroregion Rožnovsko stále společně udává krok a financuje sociální oblast. 
Na kofinancování sociálních služeb pro občany mikroregionu se od roku 2016 dohodlo 7 z 9 obcí. 
V letošním roce se organizacím v sociálních službách rozdělí rekordních 5 500 000 Kč! 
 
Sdružení Mikroregion Rožnovsko vyhlásilo již počtvrté programové dotace pro sociální oblast, konkrétně na rok 
2019, které se řídí „Komunitním plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb OPR Rožnov pod Radhoštěm 
2017 – 2020“.  
 
Poskytovatelé sociálních služeb a organizace působící v této oblasti, mohli posílat žádosti o dotaci do 25. 2. 2019
do 2 programů. Program I je určen na Částečnou úhradu provozních výdajů/nákladů subjektů pověřených 
Zlínským krajem poskytováním sociálních služeb obecného hospodářského zájmu.  Program II určený na podporu
aktivit a služeb v sociální oblasti mimo služby obecného hospodářského zájmu podporované Zlínským krajem. 
Program II je rozdělen na dvě části – Žádost A je určena pro neziskové organizace na různé aktivity, projekty 
a akce, které mají dopad na cílovou skupinu (přednášky, podpůrné programy a aktivity pro klienty služby, 
které moou pomoci při jejich postižení apod.) Žádost B je určena pro registrované sociální služby, 
které však nemají pověření Zlínského kraje. 
V průběhu měsíců březen-duben bude probíhat vyhodnocení přijatých žádostí. Průměrný počet přijatých žádosti 
od jednotlivých žadatelů, se pohybuje kolem 45 žádostí, ať už na sociální služby, či na aktivity pro neziskové 
organizace. 
 
To, jak letošní již čtvrtý rok společného financování dopadne, budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje. 
  
 
 

Centrum společných služeb (dále jen "CSS") je zkrácený název projektu Posilování 
administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce,  reg. č.: 
CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017, který je realizován ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, 
a který je financován z prostředků EU - Evropského sociálního fondu prostřednictvím 

Operačního programu Zaměstnanost. 

Mikroregion v rámci projektu CSS nabízí konzultace k možnostem získání dotací a také pomoc se zpracováním 
žádostí o dotaci a to nejen členským obcím, ale také občanům, neziskovým a příspěvkovým organizacím, 
spolkům, apod. Nabízíme také konzultace k veřejným zakázkám (zejména malého rozsahu) a k problematice 
ochrany osobních údajů (GDPR). Dále zajišťujeme společné financování sociálních služeb mikroregionu. 
Organizujeme také kulturní a sportovní akce. 

V případě, že hledáte kontakt na veřejnou službu jako jsou např. školy, pošty, obecní úřady apod. můžete využít 
uceleného seznamu na webových stránkách Sdružení Mikroregion Rožnovsko 
(http://www.roznovsko.cz/mikroregion/seznam-verejnych-sluzeb/mestske-a-obecni-urady#). 
 

KONTAKTY: 
E-mail: info@roznovsko.cz 
Web: www.roznovsko.cz 
Adresa: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 
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KALENDÁŘ VYBRANÝCH AKCÍ 

DUBEN 
JEDEN SVĚT 
Datum: 8. - 11. 4. 201  
Kino Panorama, Rožnov p.R. 
21. ročník mezinárodního festivalu 
o lidských právech Jeden svět 
pořádá společnost Člověk v tísni 
a je v současnosti největším 
dokumentárním festivalem s témati-
kou lidských práv na světě. 
Více na: www.tka.cz 
 
BEČVANSKÉ GRUNTOVÁNÍ 
Datum: 13. 4. 2019; 9:00 hod. 
Dolní, Prostřední, Horní Bečva 
Společný úklid na Bečvách 
společně se spolkem Ohlá klika. 
Přijďte pomoct uklidit místo, 
kde žijete. 
Více na: www.roznovsko.cz 
 
BLANKA ŠRŮMOVÁ & JAN 
SAHARA HEDL 
Datum: 18. 4. 2019; 20:00 hod. 
Klub Vrátnice, Rožnov p.R. 
Koncert zakladatele Precedens 
a zpěvačky Tiché Dohody.  
Více na  www.vratnice.com 
 
VELIKONOCE NA VALAŠSKU 
Datum: 20. – 22. 4. 2019 
Val.muzeum v přírodě, Rožnov p.R. 
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.  
Více na: www.vmp.cz 
 
KDO MÁ RÁD PSY, MÁ RÁD 
LIDI 
Datum: 24. 4. 2019 
Zahrada za budovou OÚ, Vigantice 
Pro milovníky psů je připravena 
přednáška s praktickými ukázkami 
výchova, držení a výcvik pejska. 
Přednáší Miloš Kašpar- světově  

 
 

 

 

 

úspěšný majitel chovatelské stanice 
Rosmery, založené roku 1972 
Více na: www.vigantice.cz 
 

JO, NENÍ TO JEDNODUCHÉ 
Datum: 26. 4. 2019; 17:00 hod. 
Kulturní dům, Horní Bečva. 
Divadelní spolek Chaos z Valašské 
Bystřice a jejich další představení. 
Francouzská konverzační komedie 
o tom, jak může dopadnout 
doučování matematiky 
pod peřinou. 

 
Zdroj: www.hornibecva.cz 
Více na: www.hornibecva.cz 
 

KVĚTEN 
VALAŠSKÁ ZAHRADA 2019 
Datum: 3. - 5. 5. 2019 
Camp Sport, Rožnov p.R. 
Na prodejních trzích seženete 
květiny, okrasné dřeviny, sadbu, 
cibuloviny, hnojiva, ochranné 
prostředky, ale také výrobky 
zručných řemeslníků, kteří nabízejí 
vše do domu a zahrady. Připraven 
je program pro děti i dospělé. 
Více na: www.valasskazahrada.cz 
 
ENO SALSICCIATRIA ROŽNOV 
2019 
Datum: 17. – 18. 5. 2019 
Enotria, ul. Meziříčská, Rožnov p.R. 
Skvělá tuzemská i zahraniční vína, 
lákavé labužnické speciality hodící 
se ideálně právě k vínu, to vše 
na jednom místě.  
Více na:  www.storicaenotria.cz 

 
 

 

 

 

JARO NA DĚDINĚ 
Datum: 18. 5. 2019  
Val.muzeum v přírodě, Rožnov p.R. 
Při své májové procházce Valašskou 
dědinou se setkáte s hospodyní 
či hospodářem, kteří vám rádi 
otevřou chalupy, a vy uvidíte dříve 
běžné činnosti, které se dnes již 
povětšinou z našich životů vytratily. 
Více na: www.vmp.cz  
 
NIGHT TRAIL RUN  
Datum: 18. 5. 2019, 21:00 hod. 
Rožnov p.R.  
Noční běh po minulých dvou 
úspěšných ročnících i do třetice 
znovu v Rožnově pod Radhoštěm 
Obrovskou atraktivitu dodá závodu 
noční proběh Dřevěným městeč-
kem ve Valašském muzeu v přírodě 
a také výběh k Jurkovičově 
rozhledně. 
Více na: www.nocnibeh.cz 
 
GARDEN FOOD FESTIVAL 
Datum: 25. – 26. 5. 2019 
Městský park, Rožnov p.R. 
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. 
Více na: wwwgardenfoodfestival.cz 
 
PO VALAŠSKU NA SKÚTRU 
Datum: 31. 5. – 2. 6. 2019 
Camping, Rožnov p.R. 
Osmý ročník akce, na které 
se v Rožnově pod Radhoštěm 
setkávají nejen majitelé skútrů. 
Víkendový třídenní program 
se uskuteční v areálu Campingu 
Rožnov, zajištěny jsou oblíbené 
večerně/noční programy, klasická 
sobotní vyjížďka skútrařů (sraz 12:30 
hodin na Masarykově náměstí 
v Rožnově) 
Více na: www.wsrider.cz 
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ČERVEN 
SOCHY Z PÍSKU 
Datum: červen – září 2019 
Palackého ulice, Rožnov p.R. 
Tradiční výtvarná výstava, areál 
s obřími sochami z písku až 2,5 metru 
vysokými, výstavou obrazů 
a kavárnou.  
Více na: www.dagi.cz 
BEZHRANIČNÍ VALAŠENÍ 
Datum: 2. 6. 2019 10:00 
Místo bude upřesněno 
Tradiční setkání Čechů a Slováků 
za účasti partnerského města 
Považská Bystrica.  
Více na: www.visitroznov.cz 
 
VEČERNÍČKY NA KAMENECH
Datum: 3. – 7. 6. 2019; 17.00 hod 
Kameny za knihovnou, Rožnov p.R. 
Tradiční literárně-divadelní událost, 
na které se setkávají všechny 
generace. Týden čtení pohádek 
a divadelních představení pro děti. 
Více na: www.knir.cz 
 
FARMÁŘSKÉ TRHY 
Datum: 15. 6. 2019; 10.00-17.00 hod, 
Ulice Palackého - u Společenského 
domu, Rožnov p.R. 
Navázání na úspěšné premiérové 
trhy. Prodej farmářských produktů 
od lokálních producentů 
Více na: www.tka.cz 
 
T-MOBILE OLYMPIJSKÝ BĚH 
Datum: 19. 6. 2019; 18.00 hod, 
Hudební altán, Rožnov p.R. 
Největší běžecká akce v ČR potřetí 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Odpoledne proběhnou také dětské 
běhy.  
Více na:www.visitroznov.cz 
 
SVATOJÁNSKÉ OHNĚ 
Datum: 21. – 23. 6. 2019 
Obce Mikroregionu 
Tradiční akce opět přiláká spoustu 
lidí na valašské kopce. Na více 
než deseti místech na Valašsku 
se rozhoří svatojánské ohně 
Více na: www.roznovsko.cz 
 

 

 
 

 
FESTIVAL ČESKO-SLOVENSKÉ-
HO FILMU POD ŠIRÝM NEBEM 
Datum: 22. 6. 2019 
Městský park, u altánku Rožnov p.R. 
Filmový festival pod širým nebem, 
kdy se budou v letním kině promítat 
filmy, které byly natočeny 
či pojednávají o našem 
přeshraničním regionu. V rámci 
doprovodného programu vystoupí 
místní folklórní soubory, cimbálové 
muziky a kapely, odzemkáři, apod. 
Můžete se těšit na bohatý 
doprovodný program. 
Více na www.roznovsko.cz 
 

DEN OBCE 
Datum: 22. 6. 2019 
Místo bude upřesněno – Prostřední 
Bečva 
První ročník oslav dne obce. 
Zajímavý program pro děti 
i dospělé, doplněný o dobré jídlo 
a pití, zakončený koncertem. 
Více na www. prostrednibecva.cz 
 

OUPN ÉR 
Datum: 29. 6. 2019; 16:00 hod. 
Koupaliště Rožnov p.R. 
Velký koncert pod širým nebem 
na staronovém místě nabídne 
rozmanitou rockovou a popovou 
hudbu na jednom pódiu, pestrý 
výběr občerstvení a pití, prostě vše, 
co ke správné letní akci patří. 
Více na: www.tka.cz 

 
Zdroj: www.roznov.cz 
 

SOUSEDSKÉ SETKÁNÍ 
Datum: 29. 6. 2019; Horní Bečva 
Tradiční předpouťové sousedské 
setkání – nesmí chybět ani kolotoče, 
soutěže pro děti i dospělé a 
doprovodný kulturní program.
Více na: www.hornibecva.cz 

ČERVENEC 
ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI 
Datum: 4. – 7. 7. 2019 
Val. muzeum v přírodě, Rožnov p.R 
Mezinárodní folklorní festival, 
tradiční vrchol hlavní letní sezony 

 
 
 
 
 
v Rožnově pod Radhoštěm. 
Více na www.vmp.cz  
 
ROŽNOVSKÉ PARNÍ LÉTO 
Datum 6. 7. 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 možno 
zakoupit také v předprodejích 
ve stanicích Valašské Meziříčí 
a Rožnov pod Radhoštěm. 
Více na: www.visitroznov.cz 
 
PEKAŘSKÁ SOBOTA  
Datum 13. 7. 2019 
Val. muzeum v přírodě, Rožnov p.R. 
Oslava cechu pekařského, 
ochutnávky pečiva, soutěže 
o nejlepší chleba a rohlík, výstavka 
pečiva, 26. ročník akce.  
Více na: www.vmp.cz 
 
HAFEROBRANÍ 
Datum 13. 7. 2019, Horní Bečva 
Typické ovoce pro letní sezónu? 
Jednoznačně hafera – můžete 
ochutnat kopu haferových dobrot -
haferové knedle, kanco-hafero-
knedlo-zelo, haferové pivo, 
samozřejmostí je program pro děti 
atd. 
Více na: www.hornibecva.cz 
 
ANENSKÁ POUŤ  
Datum: 28. 7. 2019; Kostel Všech 
svatých 
Val. muzeum v přírodě, Rožnov p.R. 
Tradiční rožnovská pouť s procesím 
z farního kostela do Dřevěného 
městečka.  
Více na www.vmp.cz  

SRPEN 
JÁNOŠÍKŮV DUKÁT 
Datum: 2. – 4. 8. 2019;  
Val. muzeum v přírodě, Rožnov p.R. 
Mezinárodní festival slovenského 
folkloru v ČR 
Více na www.vmp.cz  
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30. VALAŠSKÉ 
FOLKROCKOVÁNÍ 
Datum: 10. 8. 2019; 17:00 hod. 
Amfiteátr Na Stráni, Val. muzeum 
v přírodě 
Jubilejní 30. ročník multižánrového 
hudebního festivalu v malebném 
přírodním amfiteátru. Vystoupí 
Ptakustik, Báru Polákovou a další.  
Více na: www.tka.cz 
 
KRAJSKÝ PŘEBOR ŽACTVA V 
LETNÍM BIATLONU 
Datum: 17. 8. 2019 
Sportovní areál Bučiska, Rožnov p.R. 
Akce pro mladé adepty biatlonu 
se uskuteční na nově vzniklé 
biatlonové střelnici na Bučiskách.
Více na: www.biatlonroznov.cz 
 
15. Valašský orieňťák & 
miniFEST 
Datum: 24. 8. 2019; Horní Bečva 
Tradiční a jedinečný cyklozávod 
pro děti i dospělé, včetně 
doprovodného programu. 
Více na: www.horníbecva.cz 
 
HLASOVÝ WORKSHOP PŘI 
FESTIVALU HLASY  
Datum: 30. – 31. 8. 2019; Rožnov p.R. 
Hlasový workshop Ridiny Ahmedové 
při festivalu Hlasy. 
Více na: www.festivalhlasy.cz 
 
HLASY – MEZINÁRODNÍ 
HUDEBNÍ FESTIVAL LIDSKÉHO 
HLASU  
Datum: 30. 8. 2019; 17.00 hod 
amfiteátr Na Stráni, Val.muzeum 
v přírodě, Rožnov p.R. 
Třetí ročník festivalu představí 
v malebném prostředí Valašského 
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.
Více na: www.festivalhlasy.cz 

 

ZÁŘÍ 
DNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
Datum: 2. – 5. 9. 2019; Rožnov p.R. 
Město Rožnov organizuje 5. ročník 
„Dnů sociálních služeb“, v rámci 
kterých se prezentují poskytovatelé 
sociálních služeb. Jedním z hlavních 
bodů několikadenního programu 
bude „Jarmark neziskových 
organizací v sociální oblasti“ 
na Masarykově náměstí. Zažít na 
vlastní kůži můžete i nocování pod 
širým nebem.  
Více na: www.visitroznov.cz 
 
VELETRH SPORTOVNÍCH A 
VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT  
Datum: 12. 9. 2019; Rožnov p.R. 
Druhý ročník úspěšné akce 
pro rodiče, ale hlavně pro děti, kdy 
mají jedinečnou příležitost vyzkoušet 
si spoustu sportů, kroužků a dalších 
volnočasových aktivit na jednom 
místě. 
Více na: www.roznovsko.cz 
 
ŠVIHÁK ROŽNOVSKÝ 
Datum: 14. 9. 2019; 8:00 hod. 
Masarykovo náměstí, Rožnov p.R. 
Turistický pochod pro celou rodinu. 
Celkem osm tras, všechny končí 
v Rožnově p. R.  
Více na: www.svihakroznovsky.cz 
 
DIVADLO KALICH – KOČKA V 
OREGÁNU 
Datum: 16. 9. 2019; 19:00 hod. 
Janíkova stodola, Rožnov p.R. 
Komedie plná humoru i vážného 
citu. Střet jemných velkoměstských 
intelektuálů s venkovskou zemitostí, 
dávné ambice, sny, touhy 
a v neposlední řadě vzájemné 
před-sudky. Hrají: Bára Hrzánová, 
Radek Holub, Klára Cibulková 
a Zdeněk Velen.  
Více na: www.visitroznov.cz 

 
 

BĚH RODNÝM KRAJEM EMILA 
ZÁTOPKA 
Datum: 21. 9. 2019; Rožnov p.R. 
Běh je věnován odkazu slavného 
atleta a nejlepšího olympionika 
20. století. Start hlavního závodu 
17. ročníku je v 11 hodin v rodném 
městě Emila Zátopka, Kopřivnici, Cíl 
22,3 kilometrů dlouhého běhu je 
v Rožnově pod Radhoštěm, kde 
proběhne v dřevěném městečku 
Valašského muzea v přírodě 
slavnostní vyhlášení vítězů a bohatý 
doprovodný program.  
Více na: www.visitroznov.cz 
 

 
 
Zdroj: www.visitroznov.cz 
 

VALAŠSKÁ ZAHRADA 2019 
Datum: 27. - 29. 9. 2019 
Camp Sport, Rožnov p.R. 
Na prodejních trzích seženete 
květiny, okrasné dřeviny, sadbu, 
cibuloviny, hnojiva, ochranné 
prostředky, ale také výrobky 
zručných řemeslníků, kteří nabízejí 
vše do domu a zahrady. Připraven je 
program pro děti i dospělé. 
Více na: www.valasskazahrada.cz 


