
7. - 8. 11. TRADIČNÉ OCHOTNÍCKE DIVADLO - vzde-
lávanie divadelníkov, KD Machulince, projekt finan-
čne podporený MKSR. 
info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 0911 540 019

10. 11. o 9.00 KĽÚČOVÉ KOMPETENCIE V KULTÚRE 
- zvyšovanie kvality služieb, školenie, lektorka Ivo-
na Fraňová, prihláste sa do 6.11. Projekt finančne 
podporený MK SR
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037 
733 59 88. 
12. 11. o 9.00 KDE BOLO, TAM BOLO - 4. ročník 
súťaže v prednese rozprávok preZŠ s vyučovacím 
jazykom maďarským a výstava prác  IV. ročníka vý-
tvarnej súťaže  na tému maďarské ľudové rozprávky
info: silvia.vargova@kosnr.sk, 0911 540 015, 037/ 
653 25 44
13. a 14. 11. o K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ
seminár zameraný na metodiku vedenia tanečných 
nácvikov vo folklórnych kolektívoch dospelých
13. 11. o 17.00 lektor Slavomír Ondejka, Agáta 
Krausová – metodika výučby tanca
14. 11. o 10.00 lektori Lenka Konečná, Peter Obuch 
– súvislosti hudby a tanca
vložné 3 €, prihláste sa do 9.11.
info: jana.zakopcanova@kosnr.sk, 0911 540 022

19. 11. / 16.30 – 18.30 NOČNÉ POZOROVANIE 
OBLOHY vo hvezdárni pre verejnosť, vstupné 0,50 €, 
info jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 037/ 
733 59 88

26. - 27. 11. / 9.30 NEDÁM SA OKLAMAŤ! - škole-
nie pre pracovníkov v kultúre a sociálnej prevencii o 
obchodovaní s ľuďmi, lektorka Barbora Kuchárová, 
miesto Radava. Projekt finančne podporený Radou 
vlády pre prevenciu kriminality SR
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 
037/ 733 59 88

TVORIVÉ DIELNE
 pre organizované skupiny detí
Vianočná pohľadnica – kombinovaná technika
Rybička – recyklácia CD
vložné 0.30 € / dieťa, prihláste sa vopred 0911 540 
023
ludmila.strukova@kosnr.sk

PRE VEREJNOSŤ 
7. 11. ukážky drôtovania a frivolitkovania v Machu-
linciach
9. 11. macrame – náramok priateľstva v Če-
chynciach
25. 11. o 15:00 Advent – dekorácie do interiéru v 
KOS
vložné 5.00 €
info: ludmila.strukova@kosnr.sk, 0911 540 023

KLUBY
4. a 18. 11. o 17.00  KLUB GRAFOLÓGIE pokročilí

11. a 25. 11. o 17.00 KLUB GRAFOLÓGIE začia-
točníci

5. a 19. 11. o 17.00   FOTOKLUB NITRA

4., 11., 18. a 25. 11. o 17.00    FOTOKLUB APF

26. 11. o 15.00 ČESKO-SLOVENSKÝ POZNÁVACÍ 
KLUB

12. 11. od 16.30    ART KLUB téma: Grafické ume-
nie na Slovensku

KURZY
JOGOVÉ CVIČENIA 
pondelok od 16.00 

utorok od 16.00 a 17.30 
info: magdalena.radecka@kosnr.sk, 0911 540 025, 

037/ 653 25 44

RELAXAČNÉ CVIČENIA  
utorok / 14.15 

VÝSTAVY
2. – 11. 11. ZELENÝ SVET - putovná výstava z 20. 
ročníka súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, 
organizátorom je Slovenská agentúra životného 
prostredia v B. Bystrici
info: magdalena.radecka@kosnr.sk, 0911 540 025, 
037/ 653 25 44

20. 11- 18. 12. FOTO-IMPULZY
fotografie účastníkov fotografických tvorivých diel-
ní. Otvorenie 20.11. o 17:00. Projekt bol finančne 
podporený MK SR

30. 11. - 18. 12.  ANJELI V NÁS A MIMO NÁS
výtvarné diela a plastiky neprofesionálnych autorov 
nitrianskeho regiónu
vernisáž: 30. 11. o 17.00

do  30. 11. POHĽADY CESTOU
- výstava výtvarných diel medzinárodného sympó-
zia pre neprofesionálnych výtvarníkov
- podujatie realizované s finančnou podporou MK SR

DOM MATICE SLOVENSKEJ
Dom Matice slovenskej, Nitra

www.dms.nitra.sk, tel.č. 037/6566228, 
0918/113 212  

Úradné hodiny v DMS  denne od  9.00 do 
15.00 h

4. 11.
10.00  
Staroba sa nás dotýka 
Dlhodobý projekt realizovaný v rámci Mesiaca úcty 
k starším. Klientov Zariadenia Sociálnych služieb 
Borinka poteší pásmo Folklórneho súboru Seniori 
Matičiari z Nitry. 
Miesto konania: ZSS Borinka

9. 11. 
10.00 
Ľudovít Štúr - beseda
Beseda určená pre študentov gymnázií a stredných 
škôl organizovaná pri príležitosti 200. výročia naro-
denia Ľ. Štúra a 170. výročia založenia Slovenských 
národných novín. Besedu vedie šéfredaktor SNN a 
správca Matice slovenskej Maroš Smolec, prednes 
odznie v podaní prvého podpredsedu Matice slo-
venskej Jozefa Šimonoviča. Besedy sa môže zúčast-
niť aj širšia verejnosť. 
Miesto konania: Veľká sála Domu MS v Nitre
Organizátor: Matica slovenská v spolupráci s Do-
mom MS v Nitre

27. 11. 
od 9.00 
Od Kataríny do Troch kráľov 
Tradičné podujatie určené pre deti materských škôl 
a žiakov základných škôl. Cyklus každoročne pre-
zentuje zvyky našich predkov, ktoré sa praktizovali 
počas zimného obdobia. Tento rok Folklórny súbor 
Sľažany odhalí tajomnú atmosféru Štedrej večere. 
Podujatie je doplnené o pocit zo zážitku tradičných 
vianočných chutí – ochutnávky tradičných jedál z 
repertoára našich starých otcov a materí. Súčasťou 
podujatia je výstava Z klenotnice starých otcov a ma-
terí. Realizované s finančnou podporou Mesta Nitra. 
Miesto konania: Veľká sála Domu MS v Nitre

Počas celého mesiaca.
Tajomstvá Nitrianskeho hradu
Výstava veľkoplošného modelu Katedrály sv. 
Emeráma a Biskupského paláca v Nitre. V prípade 
záujmu škôlok a škôl ponúkame možnosť nahlá-
siť organizovanú skupinu, pre ktorú je pripravený 
sprievodný historický výklad, pútavé čítanie povestí 
či zaujímavé tvorivé dielne. Výstava je určená aj pre 
širokú verejnosť. Záujem možno nahlásiť na tel. č.: 
0918/113 212. 

Krúžky pri DMS: 
utorok od 14.30hod.  

Filatelisti

Zapojte sa aj vy! Máte chuť niečo zorganizovať, ale 
chýba vám priestor, spolupráca?
Radi vám pomôžeme, ozvite sa na: bilicova.dmsnit-
ra@gmail.com 

NOVEMBER
16.11. o 16.00
Obradná sieň mesta Nitry
Mestský úrad v Nitre
SPOMIENKY  NA  NOVEMBER
Deň boja za slobodu a demokraciu a Medzinárodný 
deň študentstva 
Každoročne si spomíname na udalosti z roku 1939, 
kedy sa smrťou Jána Opletala začal boj Čechov a 
Slovákov proti fašizmu, ale aj na udalosti z roku 
1989, kedy sa začal ich protest proti komunistic-
kému režimu. Spoločne si pripomenieme tieto 
udalosti v Nitre v predvečer štátneho sviatku dňa 
v Obradnej sieni Mesta Nitry v budove MsÚ v Nitre, 
Štefánikova tr. 60.

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Fotogaléria Trafačka

Ul. Janka Kráľa, Nitra. www.trafačka.sk, 
info@trafačka.sk

Otvorená denne: PON-ŠTV:  9.00 - 23.00, PIA: 
9.00 - 24.00, SOB : 15.00 - 24.00, NED: 15.00 - 
23.00

5.11. (št) o 18.00
konFRONT: Je tradičná rodina ohrozená?! 
Cyklus politických diskusií pre verejnosť 

6.11. (pi) o 18.00
Vernisáž: Evla Vlasič   

9.11 (po) o 18.00
Funtastické pondelky 
Hranie spoločenských hier 

12.11. (št) o 20.00, vstup: 2€
Cestovateľský večer s Michalom Chmeliarom - 
Venezuela 

17.11. (ut) o 20.00 
17.november v spomienkach 
Výstava fotografií, koncert, hostia, rozhovory. 

19.11. (št) o 21.00, vstup: 1€  
Vypočuj si nemý film 

21.11. (so) o 20.00, vstup: 5€  
Koncert: Zuzana Suchánková 
Víťazka Výročnej ceny najobľúbenejšej bluesovej 
speváčky. 

22..11. (ne) o 16.00, vstup 2€ alebo pokrm 
TRAFOVEGABARTER 
Ochutnávka vegánskej a vegetariánskej kuchyne. 

23.11. (po) o 18.00, vstup: 10€  
Pivná cesta v Trafačke 
Ochutnávka svetovou pivnou kultúrou. 

26.11. (št) o 19.00 
BooKlub 

28.11. (so) o 20.00
Koncert: Michal Džuka 

KULTÚRNE DOMY & FÓRUM 
MLADÝCH

Pravidelné aktivity:

KD Párovské Háje, Ulička č. 1
Piatok 17.00 - 20.00 
Voľná zóna
Čitáreň, bežecký pás, cyklotrenažér,
bicie, klavír, gitary

KSC Janíkovce, Hlavná ul. 17
Tanečný workšop v rytme samby
Organizátor: Tanečná škola Vision v spolupráci s 
mestom Nitra, vstup voľný

Pravidelné aktivity: 
Pondelok: 17.00 – 19.30 Voľná zóna
Stolný tenis, airhockey, stolný futbal, stolný hokej

Štvrtok: 18.30-19.30 (od 21.9.2015) Kondičné 
cvičenia a pilates
Organizátor: Paulína Zimmermannová, vstupné 1 €

KD Mlynárce, Dubíkova ul. 35
(nedeľa) 9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopo-
ludnie
Turnaje Nitrianskeho šachového klubu
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolu-
práci s Mestom Nitra, vstup voľný

16.30 – 18.30 každý nepárny týždeň 
Tréning mladých šachistov 
Nauč sa hrať šach ako profesionál.
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolu-
práci s Mestom Nitra, vstup voľný

Voľná zóna je čas, v ktorom sú KD prístupné pre 
aktivity podľa vášho výberu.

Chceš sa realizovať a nevieš KDE? Ozvi sa nám! 
Tel. č.: 037/6502299 email: kovacovaz@msunit-

ra.sk, klenkova@msunitra.sk

FAJKOVÝ KLUB
Pipe Club Nitra vás pozýva na stretnutie 

5.11. 2015 o 18.00 hod.
The Irish Times Pub v Nitre
www.pipeclub.sk

N-CENTRO
Zábavno-obchodné centrum

www.centro.sk
7.11. 
16.00 – 17.00
Žabí kráľ – divadielko, počas ktorého môže každý 
vyslobodiť žabieho kráľa

21.11.
15.00 – 18.00
Tvorivé dielne
Výroba mikulášskych sladkostí a vianočných ozdôb 
z papiera

NITRIANSKA ŠÍPKÁRSKA LIGA:
PUB ZVONICA – Kozmonautov 3, Nitra, www.

sipkynitra.sk

Verejná liga  v klasických šípkach,
Každý štvrtok: 17.20 

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE:
Hokejová hala Klokočina, Škultétyho 1,  

www.hokejnitra.sk
Verejné korčuľovanie
každú nedeľu 10.00 - 12.00 h, 14.00 - 16.00 h, 18.00 
- 20.00 h
Vstupné: 
dospelí 2 €, deti do 15 rokov 1 €
Požičanie korčulí: 3 €
Brúsenie korčulí: info na tel. čísle 0949 578 676

Zimný štadión - vedľajšia plocha, Jesenského 2, 
www.hknitra.sk
Verejné korčuľovanie
sobota od 14.15 do 15.45 h a od 16.45 do 18.15 h,  
nedeľa od 13.30 do 15.00 h

BEH VEČERNOU NITROU
každý utorok od 19.00 h pri Depe
Event pre všetkých bežcov aj nebežcov. 
Beh v príjemnom tempe cca 6 min/km cca 8 km 
zvládne každý priemerne trénovaný človek.
Takže pozvite všetkých známych aj neznámych, tých 
čo milujú beh, aj tých čo musia behať, alebo ho mu-
sia milovať. Behať sa bude pravidelne, raz týžden-
ne. Začiatočníci budú získavať, prípadne udržovať 
kondičku, pokročilí si môžu dôjsť vyvetrať hlavu a 
pretráviť večeru. 
Udalosť nie je žiadny pretek, ale spoločensko - špor-
tová akcia. 

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Fraňa Mojtu 18, tel. 741 91 62: po. – ut.: 7.30 
– 18.00 h., st.: 7.00 – 19.00 h. a št. – pia.: 7.30 – 
18.00 h.
Klokočina – Jurkovičova ul., tel. 651 98 61: po. – 
pia.: 9.00 – 17.00 h. 
Úsek regionálnej bibliografie, Samova 1, tel. 6410 
156: po. – pia.: 8.00 – 15.30 h. – ponúka regionál-
nu literatúru.
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospe-
lých a deti  knižnica ponúka špeciálne dokumenty 
(gramoplatne, mg kazety, videokazety, CD platne, 
CD ROM, DVD a patentové spisy), okolo 400 titulov 
periodík a zvukové knihy pre nevidiacich a slabo-
zrakých. 
V ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie podu-
jatia pripravujúce čitateľa na prácu s knihou. Orga-
nizujú ich pracovníčky knižnice na Fraňa Mojtu 18 i 
v pobočke na Klokočine. 

Keďže v tomto roku si pripomíname 200-té výročie 
narodenia významnej slovenskej osobnosti, náro-
dovca, spisovateľa, jazykovedca, novinára i politika 
Ľudovíta Štúra knižnica zamerala svoje aktivity aj 
na túto osobnosť. Podujatia sú určené pre organi-
zované návštevy zo škôl všetkých stupňov a druhov. 
V prípade záujmu si treba dohodnúť termín osobne 
alebo telefonicky na vyššie uvedených číslach.

V rámci celého novembra bude v priestoroch kraj-
skej knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 pre návštevníkov 
sprístupnená výstavka kníh pod názvom Rok Ľudo-
víta Štúra (200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra). 
Taktiež si návštevníci knižnice môžu pozrieť výstav-
ku umeleckých diel Vitrážové predmety a šperky 
Sylvii Krajčírovej.

PODUJATIA

2.11. o 14.30
Rozprávky pre najmenších
Čítanie a divadelná dramatizácia známych rozprá-
vok pre najmenších čitateľov 
spolu s rodičmi. Určené širokej čitateľskej verejnosti.
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

3.11. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov (5. stretnutie)
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry 
pre dospelých. 
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

9.11. o 9.30
Madam soul – česká speváčka Marie Rottrová
Hudobno-slovné pásmo spojené s video projekciou. 
Určené pre klientov mestského Denného stacionára 
pre ťažko zdravotne postihnutých a Denný stacionár 
pre autistov.

10.11. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov (6. stretnutie)
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry 
pre dospelých.

18.11. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov (7. stretnutie)
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry 
pre dospelých.

23.11. o 15.30
Sila lásky
Beseda s poetkou z Pribinovho mesta s Drahomírou 
Pechočiakovou.

23.-24.11. 
9.30 - 16.00   
Predvianočný adventný čas
Výstavka ručných prác s vianočnou tematikou čle-
nov Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. 
Určené širokej verejnosti.

24.11. o 10.00
Tréning pamäti pre seniorov (8. stretnutie)
Vzdelávací program na úseku odbornej literatúry 
pre dospelých.

26.11. o 11.00
Vinohradníctvo v povodí Nitry
Beseda s Petrom Kováčikom na úseku odbornej 
literatúry pre dospelých. Určené pre SŠ a širokej 
verejnosti.

KNIŽNICA AGROINŠTÚTU 
AKADEMICKÁ ULICA 4, NITRA 

Špecializovaná odborná knižnica v oblasti 
manažmentu poľnohospodárstva, pedagogi-

ky  a psychológie prístupná pre verejnosť.
Tel. číslo: 037/ 79 10 211

Výpožičné hodiny: po - pi 8.00 – 15.00 h  

SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA 
KNIŽNICA

PRI SPU V NITRE
Štúrova 51 (na kruhovom objazde pri 

hypermarkete TESCO),
tel./fax 037 / 65 17 743, www.slpk.uniag.sk, 

e-mail: slpk@uniag.sk
Slovenská poľnohospodárska knižnica  je knižnicou 
SPU v Nitre a zároveň verejnou vedeckou knižnicou 
špecializovanou na poľnohospodárstvo a príbuzné 
oblasti. Ponúka však aj literatúru z iných vedných 
odborov - viac ako 500 000 kníh, 700 titulov časo-
pisov a zbierku technických noriem. Čitatelia majú 
k dispozícii elektronický katalóg (vystavený tiež na 
www stránke knižnice), elektronické plnotextové 
dokumenty, internet a široký okruh informačných 
služieb. Otváracie hodiny: Po. - štv.:  8.30 - 18.00 h, 
pia:  8.30 – 17.00 h

UNIVERZITNÁ KNIŽNICA UKF
Dražovská cesta 4, 949 74 Nitra

www.uk.ukf.sk
výpožičné oddelenie. tel.: 037/ 6408 106

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filo-
zofa v Nitre je vedecko-informačné, bibliografické, 
koordinačné a poradenské pracovisko UKF v Nitre, 
ktoré slúži na podporu pedagogického a vedecko 
- výskumného procesu UKF. Poskytuje knižnično-
informačné služby pedagogickým a vedeckým 
pracovníkom, doktorandom, študentom všetkých 
foriem štúdia a ostatnej odbornej verejnosti, ucho-
váva a bibliograficky registruje kvalifikačné práce 
študentov a vedecko-pedagogických pracovníkov 
UKF, zabezpečuje bibliografickú registráciu publi-
kačnej činnosti pedagogických a vedeckých pracov-
níkov, doktorandov UKF, odborne buduje, ochraňuje 
a sprístupňuje fondy UK a zúčastňuje sa na tvorbe, 
udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov 
knižníc.

KNIŽNICA SLOVENSKÉHO 
POĽNOHOSPODÁRSKEHO MÚZEA

 V NITRE
Po – št:  8.00 – 15.00 hod., pi: 8.00 – 12.00 

hod.
Štúdium kníh len v prezenčnej forme. Vstupné: 
2 eurá (dospelí), 1 euro zľavnené (študenti, dô-
chodcovia). Kontakt: 037 / 73 36 648. kniznica@
agrokomplex.sk.  Knižnica SPM má konzervačno-re-
trospektívny charakter, uchováva slovenskú, českú, 
nemeckú, maďarskú a latinskú knižnú produkciu so 
zameraním na poľnohospodárstvo, hospodárstvo, 
históriu a etnológiu. Knižnica obsahuje 43 363 
knižných jednotiek - kníh, encyklopédií, slovníkov, 
časopisov, novín, zborníkov, rukopisov, prekladov, 
fotokópií a mikrofilmov poľnohospodárskej spisby 
zo 17.-21. storočia.

MESTSKÝ KÚPEĽ
Kúpeľná 4, info pokladňa 0907 738 541, 

kupel.sk
Otváracia doba:
Plaváreň:
pondelok:   zatvorené
utorok od 6.30 do 12.00 a od 14.30 do 20.30
streda - piatok  od 6.30 do 20.30
sobota - nedeľa od 11.00 do 19.30
Sauna:
pondelok  zatvorené
utorok od  11.00 do 20.00 (muži)
streda od 11.00 do 20.00 (ženy)
štvrtok od 11.00do 20.00 (muži)
piatok od 11.00 do 20.00 (ženy)
sobota od 11.00 do 15.00 (muži)
sobota od 15.00 do 19.00 (ženy)
nedeľa  zatvorené

Posledný možný vstup do zariadení je možný 60 
minút pred ukončením prevádzkovej doby. Zákaz-
ník si musí byť vedomý, že do uvedenej doby musí 
opustiť prevádzku bez nároku na pobyt v plnom 
rozsahu vstupenky!

N I S Y S
Mestské informačné stredisko

Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
- INFOTEL.: 0042137/161 86, č. tel. 037/741 

09 06, fax: 741 09 07, e-mail: info@nitra.sk,  
www.nitra.sk, www.nisys.sk. 

poskytuje:
- informácie o podnikoch a firmách v meste Nit-
ra, o kultúrnych podujatiach, o športe a relaxe, o 
službách všetkého druhu, o pamätihodnostiach a 
zaujímavostiach,
- zabezpečuje predaj máp, predaj publikácií o Nitre 
a Slovensku, predaj kultúrno-spoločenského me-
sačníka NITRA, predaj spomienkových a darčeko-
vých predmetov, tričiek, znakov, pohľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie 
služby, vylepovanie plagátov, spracovanie fotoma-
teriálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE 
Rímskokatolícke bohoslužby:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - Nitrian-
sky hrad
pondelok - sobota 7.00; nedeľa 7.00, 9.00 
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 9.00,
sviatok v prac. deň 7.00 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária
pondelok - sobota 6.30, 18.00, nedeľa 7.00, 9:00, 
10:30 (detská), 
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 9.00, 10.30 (detská, 
možná zmena podľa oznamov), 18.00 (možná zme-
na podľa oznamov)
sviatok v prac. deň 6.30, 18:00

Kostol sv. Ladislava – piaristi
pondelok - piatok 7.00, 12.00 (okrem prázdnin), 
18.00,
sobota: 7.00, 18.00, 
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 (detská), 18.00,
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.00, 18.00,
sviatok v prac. deň 7.00, 12.00 (okrem soboty), 
18.00

Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici, 
Kláštor
pondelok - piatok 6.00, 9.00, 16.15, 
sobota 6.00, 16.15,
nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 (detská), 16.15,
sviatok v deň prac. pokoja 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 
(detská), 16.15,
sviatok v prac. deň 6.00, 7.00, 9.00, 16.15 

Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni
pondelok - sobota 6.30, 18.30, 
nedeľa 7.00, 8.30, 10.00 (detská), 11.30 (maďar-
sky), 18.30,
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.00 (det-
ská), 11.30 (maďarsky), 18.30,
sviatok v prac. deň 6.30, 12.00, 18.30

Kostol sv. Gorazda, Klokočina
pondelok - sobota 6.30, 18.00, 
nedeľa 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 (pre rodiny s deťmi), 
18.00,
sviatok v deň prac. pokoja 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 
(pre rodiny s deťmi), 18.00,
sviatok v prac. deň 6.30, 17.00, 18.30

Kostol sv. Martina Chrenová
pondelok - sobota 7.00, 17.30, 
nedeľa 7.00, 8.30, 10.30 (detská), 17.30 (s vešpe-
rami),
sviatok v deň prac. pokoja 7.00, 8.30, 10.30 (det-
ská), 17.30,
sviatok v prac. deň 7.00, 17.30

Kostol sv. Urbana, Zobor
utorok - sobota 18.00,
nedeľa 8.00, 9.30, 11.00,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 11.00,
sviatok v prac. deň 18.00

Kostol sv. Urbana Čermáň
utorok, štvrtok, piatok 18.00,
sobota 8.00, 
nedeľa 8.00, 11.00,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 11.00,
sviatok v prac. deň 18.00

Kostol narodenia Panny Márie - Horné Krškany
piatok 17.00,
nedeľa 9.00, 
sviatok v deň prac. pokoja 9.00,
sviatok v prac. deň 17.00

Kostol sv. Ondreja – Dolné Krškany
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 18.00, streda 
7.00,s
sobota 7.00, 
nedeľa 7.30, 10.30, 
sviatok v deň prac. pokoja 7.30, 10.30,
sviatok v prac. deň 18.00 

Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce
pondelok, streda, piatok 17.00, utorok 7.00,
štvrtok 7.00, sobota 7.00,
nedeľa 8.00, 10.00,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 10.00

Kostol sv. Petra a Pavla, Janíkovce
utorok - piatok 17.00,sobota 7.30,
(utorok a št možná zmena na 7:30 podľa oznamov)
nedeľa 7.30, 11.15,
sviatok v deň prac. pokoja 9.00, 
sviatok v prac. deň 17.00  

Kostol Všetkých svätých Kynek
piatok 18.00, nedeľa 9.00, sviatok v deň prac. po-

koja 9.00, 
sviatok v prac. deň 17.00

Kostol sv. Cyrila a Metoda Mlynárce
pondelok a piatok 18.00, 
nedeľa 8.00, 10.30,
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, 10.30,
sviatok v prac. deň 18.00

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské Háje
streda 17.30, piatok 16.30 (iba 1. piatok), 
nedeľa 11.00, 
sviatok v deň prac. pokoja 11.00, 
sviatok v prac. deň 18.30

Kostol sv. Imricha, Štitáre
sobota 17.00, nedeľa 9.30

Kaplnka Kaplnka sv. Alžbety Uhorskej (fakultná ne-
mocnica), Špitálska 6
pondelok - piatok 15.30, 
sobota 10.30,nedeľa 10.30, 
sviatok v deň prac. pokoja 10.30, 
sviatok v prac. deň 15.30 

Kaplnka Najsvätejšej Trojice (Šindolka, ružové ses-
try), Dražovská 15
pondelok - sobota 6.45, nedeľa 8.00, 
sviatok v deň prac. pokoja 8.00, sviatok v prac. deň 
6.45

Kaplnka Panny Márie zázračnej medaily (Šindolka, 
vincentky), Oravská 10
pondelok - štvrtok 6.30, piatok 18.00, 
sobota 6.30, nedeľa 9.00,
sviatok v deň prac. pokoja 9.00,
sviatok v prac. deň 6.30

Kaplnka Panny Márie, Matky Spasiteľa (salvatoriá-
ni), Nitrianska ul.
pondelok, streda, piatok, sobota 8.00, utorok a 
štvrtok 18.00,
nedeľa 9.00,
sviatok v deň prac. pokoja 9.00

Kaplnka sv. Michala Archanjela, Farská ul.
nedeľa 10.00, 
sviatok v deň prac. pokoja 10.00, 
sviatok v prac. deň 16.00 

Kaplnka sv. Andreja Svorada (nemocnica Zobor), 
Kláštorská ul.
streda 15.15, piatok 15.15 (iba 1. piatok), 
nedeľa 10.30 

Kaplnka sv. Bernadety (hospic), Chrenovská 22
streda, piatok, nedeľa 16.00

Kaplnka sv. Františka Saleského (Effeta), Samova 4
nedeľa 16.00 (pre nepočujúcich, okrem prázdnin)

Kaplnka sv. Medarda a bl. P.P. Gojdiča (stacionár), 
Špitálska 13
pondelok - piatok 12.00, nedeľa 20.00, 
sviatok v deň prac. pokoja 20.00, 
sviatok v prac. deň 12.00

Starokatolícka cirkev na Slovensku:
Kaplnka sv. Gorazda na Chrenovskej ul. 15
nedeľa 9.00 h v 

Gréckokatolícke bohoslužby
Kostol sv. Štefana, Párovská 2, www.grkatnr.sk
nedeľa 10.00 

Evanjelické bohoslužby
Evanjelický kostol Ducha Svätého, Sládkovičova 12, 
www.ecavnr.sk
nedeľa 10.00 h 

Reformovaná kresťanská cirkev
nedeľa 9.30 h v Kostole reformovanej kresťanskej 
cirkvi (kalvínsky) na Ul. Fr. Mojtu 10

Cirkev adventistov siedmeho dňa
v modlitebni za kostolom na Ulici Fraňa Mojtu č. 10, 
www.casd.sk, http://nitra.casd.sk/
sobota 9.45 h 

Cirkev bratská
v dome Cirkvi bratskej na Nitrianskej ulici č. 21, 
www.cbnr.sk 
nedeľa 10.00, 

Kresťanský zbor
Dom Kresťanského zboru, Podzámska 17, www.
kz-nitra.sk
nedeľa o  9.30 h - Večera Pánova (pamiatka Pána 
Ježiša), o 16.00 - Nedeľná bohoslužba, o 16.00 - Be-
siedka pre deti, utorok o 18.30 - Biblické štúdium a 
modlitby, piatok o 17.30 - Stretnutie mládeže.

Apoštolská cirkev, www.acsr.sk

                     

   Zmena programu vyhradená

KAM V NITRE
Ročník XXXX. | NOVEMBER2015 | samostatne

                                               nepredajné

Noc divadiel
V Starom divadle K. Spišáka  

K U LT Ú R N O  -  S P O L O Č E N S K Ý  S P R I E V O D C A

Konfrontácie
12.ročník festivalu umení

Z rúčky do rúčky
Premiéra v Divadle Andreja Bagara



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry,

 Ulica pri Synagóge
č. tel.: 037/ 6525 320, 6502 388, e-mail: 

synagoga@nitra.sk

X. Nitrianska hudobná jeseň 2015
5.11. (štv)18.00
Ingrid Fuzjko Hemming / klavír (Japonsko)
 Usporiadateľ: Mesto Nitra, Súkromné konzervatórium 
v Nitre, vstup voľný 

14.11. (so) 18.00
Hudba a víno 
Koncert umelcov z partnerského mesta Zielona Góra 
(Poľsko) spojený s ochutnávkou vín 
 Účinkujú: Mariusz Monczak, Mikolaj Monczak / husle, 
Hanna Holeksa / klavír 
Usporiadateľ: Nadácia ARS Activa a Mesto Nitra, vstup 
voľný   

21.11. (so) 17.00; 19.00 a 21.00
NOC DIVADIEL 
Don Šajn alebo Márnotratný syn 
divadelné predstavenie pre malých aj veľkých 
tradičné bábkové divadlo TYJÁTR Ivana Gontka
Usporiadateľ: Priatelia starého divadla v spolupráci s 
Mestom Nitra, vstup voľný 

23. – 27. 11.  KONFRONTÁCIE 
12. ročník festivalu umení  

23. 11. (po) 17.00
vernisáž 

INTONE
z tvorby Martina Kratochvila  
kurátorka: doc. PhDr. Adriana Récka, PhD. 
Výstava potrvá do 16. 12. 2015

23.11. (po) 18.00
KOMORNÉ DUO
Jordana Palovičová / klavír, Ivan Palovič / viola   
J. Sibelius, D. Kardoš, J. Brahms, Y. Bowen

 24.11.  (ut) 18.00
EXS 50+
Multimediálna projekcia a sonicart z produkcie EXS
Juraj Tomka / husle, Lujza Ďurišová / violončelo   
M. Zavarský, R. Pepucha, M. Kundlák, M. Hradil, J. 
Ďuriš, M. Tóth 

25. 11.  (st) 18.00
KOMORNÝ KONCERT
Ivana Mikesková / soprán, Miriam Gašparíková / klavír   
 L. Janáček, V. Novák, A. N. Skriabin, M. Schneider-
Trnavský, 
A. Dvořák, B. Martinů, R. Gašparík, D. Šostakovič

26. 11. (štv) 18.00
OPERA POD MOSTOM
Bridge Ensemble 
Marco Vlasák / dirigent   
M. Stahl, S. Pristáš, S. Hvozdík, T. Molčan, L. Novosed-
líková, A. Jaro, ml.

27.11. (pi) 18.00
SAXOPHONE SYNCOPATORS
J. B. Singelée, E. Bozza, A. Glazunov, E. Suchoň, E. 
Erdman, 
F. White Meacham, G. Linus Cobb

Usporiadateľ: Občianske združenie Konfrontácie v spo-
lupráci s Mestom Nitra, Nitrianskym samosprávnym 
krajom a Ministerstvom kultúry SR, vstup voľný

Výstavy
„Reč nitrianskych pamiatok“
Zoborský kláštor a Martinský vrch
do 29.11. 2015

Židovské obyvateľstvo na historických fotografiách 
a judaiká 
do 15. 11. 2015 

Stále výstavy

Shraga Weil: GRAFIKA 
 
Nitrianska synagóga  1911 - 2011

Prehliadky
utorok  13.00 – 18.00

streda, štvrtok  9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00
sobota, nedeľa 13.00 -18.00 
pondelok a piatok zatvorené 

Počas štátnych sviatkov 1. a 17. novembra bude 
Synagóga zatvorená.

vstupné: 1,- € / osoba, deti do 6 rokov a držitelia 

preukazu ZŤP vstup zdarma
Informácie o možnosti prenájmu Synagógy za 

účelom organizovania kultúrnych a spoločenských 
podujatí: 037/6502 140

NITRIANSKA GALÉRIA
Župné námestie, 949 01 Nitra 

č. tel: 037/ 65 79 641
www.nitrianskagaleria.sk

Reprezentačné sály

Výstavy
14.10.- 24.1.
Čože je to 50-ka!
Výstavný projekt, realizovaný pri príležitosti 50. 
výročia založenia Nitrianskej galérie, odprezentuje 
výber zo zbierkového fondu, ktorý v súčasnosti 
predstavuje 4676 nadobudnutých diel. Koncepcia 
bude ťažiskovo vychádzať z diel moderného 
umenia 20. storočia a súčasnosti, ktoré sa budú 
tematicky, obsahovo, či formálne prepájať a 
nadväzovať na práce umelcov z obdobia 18. a 19. 
storočia. Výberom takejto kurátorskej stratégie 
chceme poukázať na blízkosť dvoch na prvý pohľad 
historicky vzdialených umeleckých svetov a narušiť 
zdanlivú a veľmi stereotypne vnímanú priepasť 
medzi starým, moderným a súčasným umením. 
Výstava bude paralelne prebiehať vo všetkých 
výstavných priestoroch. Kurátori: Barbora Geržová 
a Omar Mirza 

Galéria hudby
Cyklus komorných koncertov v Koncertnej sále 
Župného domu / 10. ročník
4. 11. o 18.00 
VENI ACADEMY
Daniel Matej – umelecký vedúci, dirigent
Program: Z. Krauze, M. Adamčiak, E. Brown, D. 
Matej, G. Bryars  

18. 11. o 18.00 
Milan Paľa – husle
Ladislav Fančovič – klavír
Program: J. Brahms

Viac na www.nitrianskagaleria.sk

4-3-2-1…
Cyklus besied so súčasnými slovenskými spiso-
vateľmi / 10. ročník

26. 11. o 18.00 
Hosť: Daniel Majling
Moderátor: Dado Nagy

Viac na www.nitrianskagaleria.sk

PONITRIANSKE MÚZEUM
Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
Č. tel.: 037/ 741 97 71, 651 424 55
www.muzeumnitra.sk
www.facebook.com/ponitrianskemuzeum
www.twitter.com
Otvorené: po: 9.00 – 15.00 hod.,, ut – pi: 9.00 – 
17.00 hod.,, so – ne: 10.00 – 17.00 hod.,                        

Stála výstava:          
Skvosty dávnovekého Slovenska                                                   
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 
2300 zlatých, strieborných i kovových a z ďalších 
materiálov zhotovených predmetov, ktoré doku-
mentujú tvorivú činnosť a umelecké cítenie človeka 
od najstarších čias jeho prítomnosti na našom 
území, teda od staršej doby kamennej až do 18. 
storočia.

Výstavy:                      
Nitriansko v zrkadle dejín
Výstava približuje kultúrno-historický vývoj histo-
rického Nitrianska od praveku, cez včasnú dejinnú 
dobu, až po stredovek so zreteľom na situáciu vo 
veľkomoravskej dobe, resp. v 9.-10.storočí.

Život v lesných a vodných biotopoch
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a 
cicavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne lesné a 
vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, 
ktorý sa v uvedených biotopoch bežne vyskytuje.

Nové výstavy:
5.11. - 30.11.    Advokácia včera a dnes 
Výstava formou bannerov i trojrozmerných pred-
metov priblíži históriu advokátstva na Slovensku.  
Vernisáž  o 16.00 hod.

Tvorivé dielne:
6.10. – 26.11.  „Škatuľky z pohľadníc“
Tvorivá dielňa pre seniorov, v ktorej si bude možné 
zhotoviť škatuľku prostredníctvom zošívania po-
hľadníc.
Každý utorok, stredu, štvrtok v čase od 9.30 – 15.30

Ponitrianske múzeum je otvorené:   
pondelok: 9.00 – 15.00 

utorok – piatok:    9.00 – 17.00
sobota – nedeľa: 10.00 – 17.00

Aktuálne informácie: www.muzeumnitra.sk
http://www.facebook.com/ponitrianskemuzeum
www.twitter.com

DIECÉZNE MÚZEUM 
Námestie J. Pavla II. č. 7, 950 07 Nitra

tel.: 037/ 772 17 47 

Múzeum otvorené:  
apríl – október: ut – ne: 10.00 – 18.00 hod.
november  – marec: so – ne: 10.00 – 15.00 
hod.
Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych doku-
mentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov a Koru-
táncov, diplomatík, ako napr. potvrdenie Pribinovej 
donácie Ľudovítom Nemcom, list pápeža Jána VIII. 
Svätoplukovi, odpoveď toho istého pápeža Metodo-
vi, ukážky z buly Industriae tuae a Quia te zelo fidei, 
ukážky z hlaholík). V druhej časti múzea je sprístup-
nená klenotnica s liturgickým pokladom.  

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE 
MÚZEUM

Dlhá ul. 52, 950 50 Nitra, www.spm.sk 
muzeum@agrokomplex.sk

Tel.: 037 / 65 72 553, mobil: 0911 404 001 
(lektor)

Otváracie hodiny: 
Po - št:  9. – 17. h, vstup o 9., 11.,13., 15. h, 
pi: 9.- 15. h, vstup o 9., 11., 13. h, so – ne: zatvore-
né.  Prehliadka trvá  1- 1/2 – 2 hodiny a nie je mož-
né ju absolvovať bez lektora. Mimoriadne vstupy 
(min. 10 osôb) nahláste 2 dni vopred na t. č. 0911 
404 001.

MISIJNÉ MÚZEUM
Adresa: Kalvária 3, tel. 037/ 776 94 11

www.svd.sk
Otváracie hodiny: 
po – so:  14. - 18. h, ne: 10. - 16. h
Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku umelec-
kých predmetov, ktoré misionári dostali do daru 
v misiách po celom svete. Na výstave si môžete 
prezrieť  predmety pochádzajúce zo zberateľskej 
činnosti misionárov. Návštevy hláste vopred tele-
fonicky. 

VIVÁRIUM
Areál SPU, Trieda A. Hlinku

č. tel.: 037/ 65 08 791 
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených dru-
hov plazov (korytnačky, hady,  jaštery), ktoré boli 
predmetom pašeráctva a nelegálnej držby a sú tu 
dočasne umiestnené orgánmi štátnej správy. Pre 
verejnosť otvorené: v pon. a v str. od 14. do 16. h. 
Organizované skupiny škôl a škôlok môžu nahlásiť 
exkurzie aj na termíny mimo otvár. hodín (tel., resp. 
na e-mailovej adrese: Jaroslav.Pokoradi@uniag.sk). 

BOTANICKÁ ZÁHRADA 
Areál SPU, Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra, 

tel.: 037/ 641 4737
Otvorené - okrasné skleníky: 8.00 - 15.00  
Otvorené - okrasná škôlka: 8.00 – 15.00 
Otvorené – park: od 1. 10. do 30. 11. a od 1. 3. do 
1. 5. Po – pi: 8.00 – 15.00 
V zime - od 1.12. do 28.2. – po – pi: 9.00 -  14.00 
V lete - od 1.5. do 31.9. – po – pi. 8.00 – 17.00, so 
a ne. 10.00 – 18.00
Otváracia doba - predajňa prebytkov ovocia a 
zeleniny
Po – pi: 12.30 – 14.30  (od mája do novembra) 

Skupinové návštevy vopred telefonicky dohodnúť.

AGROKOMPLEX
Výstavná 4, Nitra, č. tel.: 037/ 65 72 111, 

www.agrokomplex.sk

28.- 29.11. Medzinárodná výstava psov 

NITRIANSKY HRAD 
Námestie Jána Pavla II. č. 7, P. O. Box 46/A, 

950 50 Nitra, www.nitrianskyhrad.sk 
Tel: 037/772 1747, 037-772 1724 

mob. 0903 982 802

Prehliadka sprístupnených expozícií trvá približne 1 
hodinu, návštevníci majú možnosť pozrieť si Kated-
rálu – Baziliku sv. Emeráma, Diecézne múzeum, 
Kazematy, vystúpia na hradby, k dispozícii je aj 
predajňa suvenírov a kaviarnička. Sprístupnené 
expozície spolu s hradným areálom môžete vidieť 
samostatne, k dispozícii sú však aj sprievodcovia.
Odborným výkladom Vás prevedú katedrálnym 
chrámom, diecéznym múzeom a kazematmi. Jeden 
sprievodca sprevádza max. 25 osôb, táto služba je 
spoplatnená, výška poplatku je nastavená podľa 
toho, či ide o sprievod v slovenčine alebo v cudzej 
reči. Sprievodcovský výklad je potrebné dohodnúť 
vopred 
Hradný areál:  po – ne: 7.00 – 18.00
Diecézne múzeum: ut – ne: 10.00 – 18.00 po: 
zatvorené 
Kazematy: ut – ne: 10.00 – 18.00, po: zatvorené
Katedrála – bazilika sv. Emmeráma: po – so: 
9.00 – 12.00, 13.00 – 18.00, ne: 10.00 – 12.00 a 
13.00 – 17.00
Biskupské záhrady: po – ne: 7.00 – 18.00 

DIVADLO ANDREJA BAGARA
Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, 

www.dab.sk
5.11. o 18.30
Z RÚČKY DO RÚČKY (Nájomníci pána Swana)
Veľká sála 
PREDPREMIÉRA

5.11. o 18.30 
BÚRLIVÁ JAR
Inscenácia o ľudskej túžbe byť úspešným, obdivo-
vaným, milovaným a šťastným. Je výstižným por-
trétom výnimočnej ženy – herečky.  Réžia: Svetozár 
Sprušanský 
Štúdio

6.11. o 18.30
Z RÚČKY DO RÚČKY (Nájomníci pána Swana)
Veľká sála 
I.PREMIÉRA

7.11. o 18.30
Z RÚČKY DO RÚČKY (Nájomníci pána Swana)
Veľká sála 
II.PREMIÉRA 

8.11. o 16.00 a 18.30
KÝM KOHÚT NEZASPIEVA 
Štúdio

9.11. o 12.00
10.11. o 10.00
FERDO MRAVEC 
Rozprávka o známom mravcovi Ferdovi a jeho pria-
teľoch. Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca sú 
určené pre našich najmenších divákov a ich rodičov, 
ktorí sa aspoň na chvíľu chcú vrátiť do detstva. Ré-
žia: Jakub Nvota
Veľká sála

9.11. o 18.30 
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ
Štúdio
Friedrich Schiller nám v príbehu bleskovej politic-
kej kariéry dvorného intrigána Selicoura zanechal 
komédiu, ktorá svojou rafinovanosťou, výbornými 
charaktermi a vycizelovanou formou v ničom ne-
zaostáva za jeho vzorovými a slávnymi drámami. 
Réžia: Lukáš Brutovský

10.11. o 18.30
HAMLET JE MŔTVY  – FAUST JE HLADNÝ  
Štúdio 
Špecifický svet plný obrazov a množstva tém od 
ekológie a globalizácie až po problémy súčasnej 
rodiny a ich vzájomných vzťahov, réžia: Svetozár 
Sprušanský/ Braňo Holiček

11.11. o 10.00
ZLATÝ DRAK 
Štúdio
Divadelný príbeh z čínsko-vietnamsko-thajského 
fast foodu. Réžia: Svetozár Sprušanský

12.11. o 10.00
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA 
Štúdio 
Spomienky na školu, v ktorej ste zatiaľ prežili skoro 
celý život. Obnovená premiéra vtipnej, priam kul-
tovej a v mnohom výnimočnej inscenácie bývalých 
poslucháčov bratislavskej Vysokej školy múzických 
umení. Autorský projekt  tých, ktorí školu len pred 
nedávnom opustili a všetko majú v čerstvej pamäti. 
Réžia: Ján Luterán. 

12.11. o 18.30
13.11 o 10.00
CYRANO Z BERGERACU
Veľká sála
Jedna z najslávnejších hier všetkých čias – veršova-
ná dráma v piatich dejstvách, takmer celá napísaná 
v dvanásťslabičných alexandrínoch – vstupuje v 
nádhernom dobovom šate na nitrianske javisko. 
Réžia: Lukáš Brutovský.

13.11. o 18.30 
BÚRLIVÁ JAR
Štúdio
Inscenácia o ľudskej túžbe byť úspešným, obdivo-
vaným, milovaným a šťastným. Je výstižným por-
trétom výnimočnej ženy – herečky. Réžia: Svetozár 
Sprušanský.

14.11. o 18.30
SUDCOVE STAROSTI
Veľká sála
„Kostýmovaná dobovka“ z obdobia viktoriánskeho 
Anglicka uvedená v celoslovenskej premiére, s nie-
koľkými songami z konca 18. a začiatku 19. storočia. 
Réžia: Svetozár Sprušanský.

16.11. o 9.30 
VEĽKÝ ZOŠIT
Štúdio
Príbeh o malom semienku, ľudskosti, ktoré dokáže 
v každom človeku prežiť  aj v najtvrdšej dobe, réžia: 
Ján Luterán.

16.11. o 18.30 
DRUH: ŽENA
Veľká sála
Komédia zo súčasnosti o tom, po čom všetkom dnes 
ženy (ale aj muži) túžia. Réžia: Adriána Totíková.

19.11. o 18.30
20.11. o 18.30
TISÍCROČNÁ VČELA 
Veľká sála
Peter Jaroš – Martin Kákoš – Vašo Patejdl. Pôvodný 
slovenský muzikál podľa rovnomenného románu 
Petra Jaroša. Réžia: Martin Kákoš.

21.11. o 18.30
DRUH: ŽENA Veľká sála
Po predstavení beseda s tvorcami inscenácie. Réžia: 
Adriána Totíková.

23.11. o 17.30
24.11. o 18.30
25.11. o 18.30
Z RÚČKY DO RÚČKY (Nájomníci pána Swana)
Veľká sála 

26.11. o 18.30
ŠTYRIA V RINGU (Grönholmova metóda) 
Štúdio
PREDPREMIÉRA

26.11. o 18.30 
TESTOSTERÓN
Veľká sála
Komédia o tom, čo si muži myslia o ženách; pánska 
jazda na nezvyčajnej svadobnej hostine, kde náhle 
zmizla nevesta. Réžia: Peter Mankovecký. 

27.11. o 18.30
ŠTYRIA V RINGU (Grönholmova metóda) 
Štúdio
I.PREMIÉRA

28.11. o 18.30
ŠTYRIA V RINGU (Grönholmova metóda) 
Štúdio

28.11. o 18.30
ŠTYRIA V RINGU (Grönholmova metóda) 
Štúdio
II.PREMIÉRA

30.11. o 18.30
SUDCOVE STAROSTI
Veľká sála
„Kostýmová dobovka“ z obdobia viktoriánskeho 
Anglicka v celoslovenskej premiére s niekoľkými 
songami z konca 18. a začiatku 19. storočia. Réžia: 
Svetozár Sprušanský. 

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA
Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra 

www.sdksp.sk

2.11. o 9.30
3.11. o 9.30
PIPI DLHÁ PANČUCHA 
Štúdio Tatra
Réžia: Šimon Spišák

4.11. o 9.30 a 19.00 
5.11. 9.30
TRI PRASIATKA 
Štúdio Tatra

8.11. o 15.00
9.11. o 9.30
10.11. o 9.30 
11.11. o 9.30
ČIN – ČIN Veľká sála

11.11. o 19.00 
CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI 
Štúdio Tatra

12.11. o 9.30 
ČIN –ČIN 
Veľká sála

13.11. o 9.30 
15.11. o 15.00
PIPI DLHÁ PANČUCHA 
Štúdio Tatra

18.11. o 9.30 a 19.00
ŽENA, PÁNBOH, ČERTISKO a 7 ZAKLIATYCH
Veľká sála

19.11. o 9.30
20.11. o 9.30 
ZABUDNUTÝ ČERT 
Veľká sála

21.11. o 21.00 a 22.00 a 23.00 
NOC DIVADIEL  
Vstup voľný

22.11. o 15.00 
ZABUDNUTÝ ČER 
Veľká sála

26.11. o 9.30 (verejná generálka)
27.11. o 18.00  (I. premiéra)
29.11. o 15.00 (II. premiéra)
ZÁZRAKY PRE ALICU 
Štúdio Tatra

Viac info na www.cine-max.sk

PREMIÉRY V NOVEMBRI

Od 5.11. 
PEANUTS: Snoopy a Charlie Brown vo filme  
Animovaný, 2D/3D, slovenský dabing
Krátky obsah: Charlie Brown, najmilovanejší out-
sider na svete sa vydá na epickú a hrdinskú misiu, 
jeho najmilší a roztomilý kamarát Snoopy sa stretne 
so svojom nepriateľom Červeným Barónom.

Od 12.11. 
Ztracení v Mnichově                                                    
komédia/dráma, 105 min, originálna verzia, MP 
od 12rokov
Hrajú: Martin Myšička, Tomáš Bambušek, Marek 
Taclík, Marcial Di Fonzo Bo, Stanislas Pierret, Jana 
Plodková, Miroslav Škultéty, Václav Neužil, Jiří Ren-
dl, Jitka Schneiderová. 
Obsah: Sir „P“, deväťdesiatročný papagáj šedý, ktorý 
kedysi patril Eduardovi Daladierovi, sa na pozvanie 
riaditeľa Francúzskeho kultúrneho inštitútu ocitne v 
roku 2008 v Prahe ako živá relikvia z dôb Mníchov-
skej dohody. Sir „P“ po Daladierovi jeho hlasom 
dodnes opakuje niektoré dôležité vety a prehlá-
senia. Papagája za dramatických okolností unesie 
český novinár Pavel a na základe papagájových 
kontroverzných citácií Daladiera rozpútava medzi-
národný politický škandál. 

Od 19.11 
Black Mass: Špinavá dohoda                                         
akčný/krimi/dráma, 122 min., anglický so slo-
venskými titulkami
Hrajú:Dakota Johnson, Juno Temple, Benedict Cum-
berbatch, Johnny Depp ...
Krátky obsah: Detektívka Black Mass vychádza zo 
skutočných udalostí, v Bostone, ktorému v sedem-
desiatych rokoch viacmenej šéfoval gangster Whi-
tey Bulger. Ten vyrastal s Johnnym Connollym, z 
ktorého sa stal agent FBI a nezabudli na seba ani v 
dospelosti. Whitey dával Johnnymu tipy na konku-
renciu, ktorú potom on zatváral do väzenia. Policaj-
ta povýšili a gangster sa zbavil problémov na ulici. 
Jedného dňa sa im to ale celé trochu vymklo spod 
kontroly, keď boli nájdené mŕtvoly. Bulger sa dostal 
na zoznam desiatich najhľadanejších ľudí FBI... 

Od 15.11. 
SPECTRE                                                                                    
akčný thriller, 150 min., anglický so slovenskými 
titulkami, MP od 15 rokov

Hrajú: Daniel Craig, Christoph Waltz, Ralph Fiennes, 
Monica Belluci…
Krátky obsah: James Bond dostane záhadný odkaz 
z minulosti, ktorý ho privedie na stopu neslávne 
známej zločineckej organizácii. Postupne rozpletá 
zložitú pavučinu klamstiev, aby napokon odhalil 
desivú pravdu o SPECTRE. 

Od 19.11 
Hry o život: Drozdajka 2.časť                                                  
žáner: dobrodružný/scifi 
jazyková verzia: anglický so slovenskými titul-
kami
prístupnosť: od 12 rokov, hrajú: Jennifer 
Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemswor-
th… Krátky obsah: Posledná časť kultovej série 
Hry o život. Katniss Everdeenová musí čeliť oveľa 
silnejšiemu súperovi, ako boli tí v Aréne, aby vrátila 
obyvateľom Panemu slobodu raz a navždy. 

KINOKLUB TATRA

DIGITALIZÁCIU, KINOKLUBU, PODPORIL, 
AUDIOVIZUÁLNY  FOND 

Staré divadlo Karola Spišáka - štúdio TATRA 
NITRA o.z. VERTIGO 

     www.kinoklubnitra.sk  /  kinoklubnitra@
gmail.com /  info: 0948 050 010 ; 

0907 680 702                  

2.11. o 18.00 VÝCHOD  SLNKA           (PROJEKT 100)                
Príbeh rozpráva o milostnom ošiali mladého vidi-
eckeho farmára k mestskej krásavici? Film získal 
vďaka expresívnemu hereckému výrazu a výtvar-
ne pôsobivej kamere hneď troch Oscarov v prvom 
ročníku udeľovania tejto ceny americkej filmovej 
akadémie. USA, 1927, 95 min., 3 € / 4 €

2.11. o 20.00 ČISTIČ
Všetku špinu nezmyješ. Nový film režiséra Petra 
Bebjaka nám  predstavuje osamelý život mladíka 
Tomáša (Noël Czuczor), ktorý sa živý ako čistič 
miest, na ktorých skonali ľudia alebo domáce zvie-
ratá. Jeho stereotypné dni naruší až nová záľuba. 
Cyklus: Slovenské kino, Slovensko, 2015, 94 min., 
3 € / 4 €

3.11. o 19.30 MLADOSŤ                     (PROJEKT 100)   
Nazrite okom Paola Sorrentina (Veľká nádhera) do 
prostredia luxusného alpského kúpeľného hotela 
v švajčiarskych Alpách. Dvaja starí priatelia Fred 
(Michael Caine) a Mick (Harvey Keitel) sú tu, ako 
každý rok, na liečení. Tal.- franc.- švajčiar., 2015, 
118 min., 3 € / 4 €

9.11. o 18.00 ČAKÁREŇ   
Dokument režiséra Paľa Korca zobrazuje cez rôzne 
možnosti čakania kolobeh jedného života, ktorý 
vychádza z konkrétnych osudov reálnych žien, tak 
ako sa odohrávajú, alebo odohrali. Cyklus: Sloven-
ské kino, Slovensko, 2015, 72 min., 3 € / 4 €)  

9.11. o 19.45 LOVE                             (PROJEKT 100)    
LÁSKA je Gaspar Noé a jeho vzrušujúca erotická 
melodráma o chlapcovi, dievčati a ďalšom dievčati. 
PREMIÉRA!, MN – 18, franc.- belgicko, 130 min., 
2015, 3 € / 4 €

DISTRIBUČNÁ PREDPREMIÉRA nového filmu za 
osobnej účasti tvorcov
16.11 o 18.00  EVA NOVÁ
Projekcia filmu za osobnej účasti režiséra Marka 
Škopa, kameramana Jána Meliša a hereckých pro-
tagonistov – Emília Vášáryová, Mian Ondrík, Žofia 
Martišová a Gabriela Dolná.
Eva by urobila čokoľvek, aby znovu získala priazeň 
svojho syna, ktorého v živote ranila najviac. Eva je 
vyliečená alkoholička, ale pred rokmi bola známou 
herečkou. Hraný debut dokumentaristu Marka Ško-
pa získal na filmovom festivale v Toronte cenu od 
filmových kritikov. Cyklus: slovenské kino, SR-ČR, 
2015, 115 min., 3 € / 4 €)

Večer s Fedorom Gálom a Danielom Pastirčákom 
nielen k výročiu 17. novembra
17.11. o 18.00 VZDÁLENÁ BLIZKÁ                 
Fedor Gál je čerstvý sedemdesiatnik. Vie, že kráča 
do finále svojho života. Snaží sa pochopiť a uchopiť 
starobu a čo s ňou súvisí. Vedie intímny dialóg s pri-
ateľmi i s cudzími ľuďmi o ich pocitoch, postojoch, 
trampotách súvisiacich so starnutím. (Česko, 2015, 
52 min.)

Súčasťou večera bude krst novej knihy Fedora Gála 
a besedný stôl s Danielom Pastirčákom. Vstupné: 2 
€ pre členov FK a študentov, 4 € pre ostatných záu-
jemcov)
23.11. o 18.00 FARBY PIESKU
PROJEKCIA FILMU ZA OSOBNEJ ÚČASTI REŽISÉRA 

FILMU + beseda po skončení filmu.
Režisér Ladislav Kaboš (Všetky moje deti) niekoľko 
rokov sledoval Ľubu El Malahegovú, Slovenku, ktorá 
sa kvôli láske odsťahovala do Líbye a konvertovala 
na islam. Cyklus: Slovenské kino, Slovensko, 2015, 
80 min., 3 € / 4 €

23.11. o 20.30 MA  MA            (PROJEKT 100)                                     
Nový film Julia Medema (Sex a Lucia) zobrazuje 
Magdu (Penélope Cruz) - matku, ktorá zápasí s 
prekonaním tragédie. Intímnu ženskú drámu, 
osvieženú prvkami komédie, sám Medem opísal 
ako „hymnu života, drámu, ktorá má v sebe aj veľa 
svetla a lásky“. Španielsko, 2015, 111 min. 3 € / 4 €.

24.11. o 19.30 ZBRUSU NOVÝ ZÁKON (PROJEKT 
100)       
A prvý deň stvoril Brusel. Šedivé mesto ozvláštnil 
žirafami, pštrosmi a ... Adamom. Bruselský Adam 
je poriadne neznesiteľný a celý deň len pije, fajčí a 
sedí za počítačom. Jeho malej dcére však prichád-
za trpezlivosť a rozhodne sa konať. Belg.-Franc.-
Luxem., 2015, 113 min., 3 € / 4 € 

30.11. o 18.00 1001 GRAMOV
Vedkyňa Marie je jedným z poverených strážcov 
prototypu národného kilogramu, predmetu tvo-
reného z 90% platiny a z 10% irídia. V podobne 
krehkej rovnováhe sa nachádza i Mariin citový život, 
ktorý vo filme prejde hneď niekoľkými skúškami. 
Režisér Bent Hammer minimalistickými prvkami 
pracuje so svojráznou  poetikou na hranici absur-
dity, všednosti a existencializmu.             (Nórsko 
- Nem.- Franc.,2015, 93 min., 2015, 3 € / 4 €)

30.11. o 20.00 KOBRY A UŽOVKY 
Užovka (Matěj Hádek) je stratený vo svojom vlast-
nom  živote. Napriek tomu, že má už skoro štyridsať, 
nemá babu ani prácu, pričom cíti, že má poslednú 
šancu niečo sám so sebou urobiť. Jeho brat Kobra 
(Kryštof Hádek) je magor, nezodpovedné dieťa a 
feťák. Býva s večne opitou matkou (Jana Šulco-
vá), vykráda chatky a zo všetkého najradšej stavia 
vzdušné zámky. Česko,2015, 2015, 111 min., 3 € / 4 €

1.12. o 19.30 LE  TOUR   
Marián Ligda  je po úraze chrbtice pripútaný na 
vozík. Tento cyklistický dokumentárny film vtipne 
zachytáva množstvo prekážok, ktoré zdoláva hen-
dikepovaný športovec na ceste do Paríža. Marián 
sa rozhodol splniť si sen a prejsť 2003 km za 21 dní 
na handbiku. Naplánovaná bola cesta z Liptovského 
Mikuláša v deň oficiálneho začiatku Tour de France, 
s koncom v Paríži, spolu s poslednou etapou súťaže. 
Slovensko, 2015, 66 min. SÚČASŤOU VEČERA BUDÚ 
aj ďalšie (krátke) filmy spoločnosti ALMOSTAR a be-
sedný stôl s autormi – Dušanom Bustinom a Janou 
Minárikovou. Vstupné: 2€

KONCERTY
6.11. o 20.00
Aneta Langerová
Klub Nájomná jednotka 210, OC MAX

10.11.
Bez ladu a skladu a Para
Klub Tatra.

12.11.o 19.00 
Katapult Retro Tour 2015
PKO Nitra 

15.11. o 18.00
Koncert Bez modrín
Veľká sála Divadla A. Bagara
Účinkujú: Jozef Hollý, Campana Batucada, La Gioia, 
Eva Pavlíková. 
Vstupné 12 eur. Predpredaj: pokladnica DAB

17.11. o 19.00
Abba Slovakia – Dancing Queen Tour 2015
PKO Nitra

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

Tel./fax: 037/653 15 46, e-mail: kosnr@kosnr.
sk, www. kosnr.sk 

PODUJATIA

4. 11.  o 9.00 ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA V PRA-
XI - Odborný seminár pre pedagógov a koordináto-
rov EV v ZŠ a SŠ – v spolupráci so SAŽP v B. Bystrici 
a MPC v Nitre
info: magdalena.radecka@kosnr.sk, 0911 540 025, 
037/653 25 44


