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Dni európskeho kultúrneho dedičstva
Rok Ľudovíta Štúra

Musica spiritualis
18.00 chrámový koncert
účinkujú: Vladimír Kopec /organ, Samuel Mikláš /
husle a ďalší
Katedrálny chrám sv. Emeráma/ Nitriansky hrad

6.10. /utorok Ľudovít Štúr – Stredoeurópan
10.00 literárno – umelecké pásmo a odborný semi-
nár k 200.výročiu narodenia Ľ. Štúra
Synagóga

22.10. / štvrtok Vzletli orli vysoko / Danubius 
Octet Singers
18.00 pásmo slovenskej národnej hudby a umelec-
kého slova pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľ. 
Štúra
Synagóga / Nitrianska hudobná jeseň 

29.10. / štvrtok Niet inej cesty
9.00 premietanie filmu o Ľ. Štúrovi 
KD Dolné Krškany

Nitrianska galéria Organizované vstupy do de-
pozitárov
www.nitrianskagaleria.sk

Deň otvorených dverí v KPÚ Nitra 

nárožie ulíc Damborského a Štúrova
Od 29.10.2015 bude inštalovaná bronzová tabuľa 
venovaná osobnosti, po ktorej je pomenovaná ulica 
v meste Nitra – v tomto roku venovaná Ľudovítovi 
Štúrovi

Nitriansky hrad
Od 11.9.2015 bude vystavený nový prírastok v 
expozícii Keď písmo prehovorí Diecézneho múzea 
Nitrianskeho biskupstva : Legenda o Svätopluko-
vi a jeho konci pod Zoborom v najstaršom odpise 
Kozmovej kroniky, v časti Budišínskeho rukopisu z 
prelomu 12. a 13. storočia

Zmena programu vyhradená

SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU 
2015 V NITRE

nedeľa 27. 9. 2015 (Mesto Nitra, NOCR)
Bezplatné prehliadky 
Zoborského kláštora „Reč pamiatok“ 
- ZOBORSKÝ KLÁŠTOR   Dĺžka cca 1,5 hod., areál 
kláštora
-  SVÄTÝ SVORAD – BENEDIKTÍN, PUSTOVNÍK,  Kláš-
tor sv. Hypolita ,  Svoradov prameň,  Svoradova 
jaskyňa Dĺžka cca. 1,5 hod., areál kláštora, presun 
k prameňu a jaskyni
14.00 –Tajomstvá martinského vrchu 

16.00 hod. - Cestovateľské prednášky Synagóga 
Súťaž o Naj suvenír – priamo na mieste odovzda-
nie aj vyhodnotenie suvenírov z Afriky. 

Utorok 29.9. Konferencia UKF 
Streda 30. 9.  - Cestovateľské prednášky UKF                                    

FOTOGALÉRIA TRAFAČKA
Fotogaléria Trafačka

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

Otvorená denne: po-št:  9.00 - 23.00, pi: 9.00 - 
24.00, so: 11.00 - 24.00, ne: 11.00 - 23.00

4.9. (pi) o 18.00
Vernisáž: Leo Vaniš – Komposice 2015 
Fotomontáže,  pc fotokoláže a kresby českého ma-
liara, grafika a ilustrátora. Výstava potrvá do 1.10. 

11.9. (pi) o 20:00, vstup: 3€ 
Tančiareň 

26.9. (so) o 13:00 
trafo.TRH 
Sobotný trafo.TRH je komunitné podujatie, ktoré  
ponúka ručné výrobky, domáce produkty, susedský 
bazár, dobrú hudbu.  

Kurzy salsy a bachaty 
(ut) 8.9., 15.9., 22.9., 29.9. 
17:00 - Salsa, stredne pokročilí ; 18:30 - Salsa, po-
kročilí ; 20:00 - Bachata, pre všetkých
(pi) 11.9., 18.9., 25.9. 
17:00 - Salsa, začiatočníci; 18:30 - Salsa, mierne 
pokročilí

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
20.9. o 17.00 (nedeľa)
Tanečný workšop v rytme samby
Organizátor: Tanečná škola Vision v spolupráci s 
mestom Nitra, vstup voľný

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
20. a 27. 9. (nedeľa) 
9.00 – 15.00 Nedeľné šachové dopoludnie
Turnaje Nitrianskeho šachového klubu
Organizátor: Nitriansky šachový klub Nitra v spolu-
práci s Mestom Nitra, vstup voľný

16.30 – 18.30 (od 21.9.2015) 
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

POZOR POZOR! FÓRUM NA PEŠEJ hľadá talen-
ty: Hudobníci, speváci, básnici, tanečníci a iní 

umelci hláste sa, a ukážte, čo vo vás je! 

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@
msunitra.sk, klenkova@msunitra.sk

MESTSKÉ BEHY
Nitrianske Mestské Behy 2015 - 4. ročník
Dátum konania: 5. september 2015
Organizátor: Mesto Nitra, tréningové centrum 
Fit & Strong, internetové predajňa City Sports, TJ 
Stavbár Nitra
Behy: od 150m pre deti, hobbybeh 3km, orientač-
ný beh, beh na 10km, polmaratón
Viac info a registrácia: www.citysports.sk/beh/, 
registrácia cez internet do 3.9., osobne v deň pretekov 
Začiatok: 10.00 hod.
Orientačný beh: 10.30 hod.
Hobbybeh: 13.00 hod.
Beh na 10km, Polmaratón: 14.00 hod. 

PODZOBORSKÉ VINOBRANIE
6.9. (ne) Podzoborské vinobranie
Zábavné podujatie v Mestskom parku na Sihoti

NITRIANSKA ORGANIZÁCIA 
CESTOVNÉHO RUCHU

Sídlo: NISYS, Štefánikova tr. 1, 949 01 Nitra

FAJKOVÝ KLUB
Pipe Club Nitra vás pozýva na stretnutie 
3.9. 2015 o 18.00 hod.
The Irish Times Pub v Nitre
www.pipeclub.sk

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 musia 
milovať. Behať sa bude pravidelne, raz týždenne. 
Začiatočníci budú získavať, prípadne udržovať 
kondičku, pokročilí si môžu dôjsť vyvetrať hlavu a 
pretráviť večeru. Udalosť nie je žiadny pretek, ale 
spoločensko - športová akcia. 

KRAJSKÁ KNIŽNICA K. KMEŤKA
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre

Ulica 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 rámci celého mesiaca budú v priestoroch krajskej 
knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 pre návštevníkov 
sprístupnené výstavky kníh pod názvom Rok Ľudo-
víta Štúra (200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra), 
Cestujeme za kultúrnymi pamiatkami po Slovensku 
i Pamiatky mesta Nitry a taktiež výstavka výberu 
tlače a literárnych diel Nitry a jej okolia. 

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA: 14. 9. – 19. 9. 2015

Krajská knižnica, Ulica Fraňa Mojtu 18

14. 9. o 9.30 Nezabudnuteľný režisér Jozef 
Bednárik Rozprávanie o živote a tvorbe režiséra 
a herca spojené s videoprojekciou muzikálu Adam 
Šangala na hudobnom úseku. Určené pre klientov 
mestského Denného stacionára pre ťažko zdravotne 
postihnutých a Denný stacionár pre autistov.

16. 9. o 9.00  200. výročie narodenia Ľudovíta 
Štúra 
Cyklus rozprávaní spojený s prezentáciou na úseku 
literatúry pre deti a mládež.

16.9. o 10.0 Spevy a piesne Ľudovíta Štúra 
Rozprávanie o hymnických piesňach spojené s pre-
zentáciou na hudobnom úseku.

17.9. o 10.00 Život a tvorba Ľudovíta Štúra
Odborná prednáška s Mgr. Irenou Lehockou, PhD. z 
UKF Nitra k 200. výročiu narodenia národného budi-
teľa, kodifikátora, spisovateľa, politika, filozofa, 
básnika a jazykovedca na úseku odbornej literatú-
ry pre dospelých. Určené pre SŠ a širokú čitateľskú 
verejnosť.

18. 9. o 9.30  Neznáme-známe hrady a zámky 
Nitrianskeho kraja
História, povesti, legendy a zaujímavosti na úseku 
literatúry pre deti a mládež.

18. 9. o 9.30 Oheň lásky Heleny Vondráčkovej 
Hudobno-slovné pásmo spojené s videoprojekciou 
na hudobnom úseku. Určené pre klientov mest-
ského Denného stacionára pre ťažko zdravotne 
postihnutých a Denný stacionár pre autistov. Miesto 
konania: Fraňa Mojtu 18

21.9. o 10.00 Starajme sa o svoj mozog Pred-
náška k Svetovému dňu Alzheimerovej choroby na 
úseku odbornej literatúry pre dospelých. Určená 
širokej čitateľskej verejnosti.

24. 9. o 10.00 Živá knižnica s laureátmi oce-
není Biela Vrana a Detský čin roka Podujatie v 
rámci Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 
2015 na úseku literatúry pre deti a mládež. Určené 
pre 1. a 2. stupeň ZŠ.

28.9. o 11.00 Michaela Zakuťanská – Prestáv-
ky. Odposluch piatich rozhlasových minidrám RTVS 
pre mládež na hudobnom úseku. Určené pre SŠ a 
širokú čitateľskú verejnosť.

29.9. o 10.00 Tréning pamäti pre seniorov  
Vzdelávací program (nadstavbová hodina).

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 hyper-
markete 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, dôchod-
covia). Kontakt: 037 / 73 36 648. kniznica@ag-
rokomplex.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 h
streda - piatok  od 6.30 do 20.30 h
sobota - nedeľa od 11.00 do 19.30 h

Sauna:
pondelok  zatvorené
utorok od  11.00 do 20.00 h (muži)
streda od 11.00 do 20.00 h (ženy)
štvrtok od 11.00do 20.00 h (muži)
piatok od 11.00 do 20.00 h (ženy)
sobota od 11.00 do 15.00 h (muži)
sobota od 15.00 do 19.00 h (ženy)
nedeľa  zatvorené

Posledný možný vstup do zariadení je možný 60 mi-
nút pred ukončením prevádzkovej doby. Zákazník 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 Nitra, 
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 
mesačníka NITRA, predaj spomienkových a darče-
kových predmetov, tričiek, znakov, pohľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie 
služby, vylepovanie plagátov, spracovanie foto-
materiálov...

BOHOSLUŽBY V NITRE 

Rímskokatolícke bohoslužby:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - 
Nitriansky 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, 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,
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 (fakult-
ná nemocnica), 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, ružo-
vé sestry), 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 (Šin-
dolka, 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 (salva-
toriáni), 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 Zo-
bor), 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 (stacio-
nár), 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, Sládkovičo-
va 12, www.ecavnr.sk
nedeľa 10.00 h 

Reformovaná kresťanská cirkev
nedeľa 9.30 h v Kostole reformovanej kres-
ťanskej 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

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

Divadelná Nitra
Medzinárodný divadelný festival  

Synagóga: Pálenica live
Potulná talkshow Borisa Filana a jeho syna Olivera



SYNAGÓGA
Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry

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

e-mail: synagoga@nitra.sk
  
9. 9. /str/ o 19.00        
Pálenica live potulná talkshow Borisa Filana a 
jeho syna Olivera 
otec a syn, ktorí spolu cestovali po Amerike, Rusku, 
Austrálii, Maroku a každý zvlášť po Južnej Kórei 
vzrušenie s pohodou, skúsenosť a humor 
usporiadateľ: OZ Harpúna, vstupné: 10,-€, predpre-
daj: NISYS

16. a 18. 9. /str a pi/ o 9.00
Smerom ku klimatickým službám - 
medzinárodná vedecká konferencia
usporiadateľ : Slovenská bioklimatologická spoloč-
nosť pri SAV, vstup na pozvánky  

DNI EURÓPSKEHO 
KULTÚRNEHO DEDIČSTVA V NITRE

22. 9. /ut/ o 17.00 
vernisáž Ľudovít Štúr - Stredoeurópan 
do 21. 10. 
usporiadateľ : Mesto Nitra v spolupráci s Ústavom 
stredoeurópskych jazykov a kultúr Fakulty stredoeu-
rópskych štúdií UKF v Nitre, počas vernisáže vstup voľný 

24. – 29. 9. 
MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 

DIVADELNÁ NITRA 2015

25. 9. /pi/ 9.00 – 13.00 
Darujem ti tulipán 
výtvarný workshop 
odborné vedenie: akad. sochárka Elena Kárová 
organizované pre školy 

26.9. /so/ 18.00 – 24.00 
Biela noc 
nočná prehliadka Synagógy s lektorským 
výkladom  

DIVADLO MLADÝCH V NITRE 

20.00 – 20.35
Ježiš v cirkuse 
autorská inscenácia / DS Slúchadlo pri ZUŠ J. 
Rosinského v Nitre  

20.50 – 21.25
Domov 
divadlo poézie / DS Sob na ceste pri ZUŠ Levice   

21.40 – 22.20
Sloboda medveďom  
Divadelná inscenácia / DC Eftrojka pri ZUŠ J. 
Rosinského v Nitre    
vstup voľný  

28. 9./po/ 10.00 – 11.00 
Čierny / biely svet 
prednáška a projekcia o 9-ročnej existencii 
projektu pre zrakovo postihnuté deti Daru-
jem ti tulipán  
odborné vedenie: akad. sochárka Elena Kárová 
organizované pre pedagógov škôl  
usporiadateľ: Asociácia Divadelná Nitra, Mesto 
Nitra 
www.nitrafest.sk  

27.9. /ne/ 16.00 – 19.00 
Svetový deň cestovného ruchu 
cestovateľské prednášky 
súťaž o  „Naj suvenír“ 
usporiadateľ : Mesto Nitra   

P r i p r a v u j e m e
X. Nitrianska hudobná jeseň 2015

8.10. Komorný súbor MUSICA MINORE * 11.10. 
CUORE BAROCCO, Ľubomír Popik / barytón, 
Michaela Kušteková / soprán,  * 15. 10. Karol 
Daniš / husle a Magdaléna Ondičová / klavír * 
18. 10. Margarita Oganesjan / klavír a Rebe-
kka Hartmann /  husle * 22. 10. DANUBIUS 
OCTET SINGERS * 29. 10. Sedláčkovo kvarteto 
Praha  * 5. 11. Ingrid Fuzjko Hemming / klavír

XXXII. Cithara aediculae 2015 i.m. Pavol Sika 
23. 10. – 25. 10. 
vstupné: 3,- €, predpredaj vstupeniek: NISYS,  5.11. 
– vstup voľný 

Výstavy
Stále výstavy

Shraga Weil: GRAFIKA 
Nitrianska synagóga  1911 - 2011

Nitrianska synagóga  1911 - 2011
Prehliadky

Ut:13.00 – 18.00
St – št:  9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00

So - ne: 13.00 -18.00 
po a pia zatvorené 

vstupné: 1,- €/osoba , deti do 6 rokov a držitelia 
preukazu ZŤP vstup zdarma 
6. september  - prvá nedeľa v mesiaci, bezplatný 
vstup v rámci projektu Ministerstva kultúry SR 

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
Do 27. 9.
Od informelu k figúre
Autori: Václav Boštík, Vladimír Boudník, Hugo De-
martini, Bedřich Dlouhý, Vladimír Janoušek, Věra 
Janoušková, Jiří John, Jiří Kollář, Stanislav Kolíbal, 
Radoslav Kratina, Alena Kučerová, Karel Malich, Jiří 
Načeradský, Eduard Ovčáček, Michael Rittstein, Vác-
lav Stratil, Adriena Šimotová, Květa Válová, a ďalší
Kurátor: Karol Felix
Výstava verejnosti predstaví výber zo zbierky Ga-
lerie Dolmen resp. zo súkromnej zbierky rodiny 
Slanicayových, ktorej koncepcia je zameraná na 
povojnové umenie, predovšetkým na českú maľ-
bu, kresbu a sochárstvo 2. polovice 20. storočia, 
ale i tvorbu autorov z obdobia normalizácie až po 
umelcov z okruhu skupiny 12/15 (Ouhel, Rittstein, 
Sopko). Kurátorský výber predstaví široké spektrum 
umeleckých štýlov od abstrakcie, cez informel, pre-
javy novej figurácie, pop artu až po súčasnosť.

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 člove-
ka 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:
9.9. – 28.9. 
„Byla to píseň pro tebe, má milá ...“ (J. Seifert)
Výstava výtvarných diel pri príležitosti 80. výročia 
narodenia maliara a pedagóga Jozefa Jelenáka 
a pri príležitosti 75. rokov nedožitého narodenia vý-
tvarníčky a pedagogičky Ľudmily Jelenákovej.
Vernisáž 9.9. o 17.00 hod.

11.9. – 27.9. 
Výber z výberu. Najzaujímavejšie predmety 
zo spoločensko-vedných zbierok múzea. 
Výber predmetov zo zbierok Ponitrianskeho múzea, 
ktoré boli digitalizované v rámci projektu Digitali-
zácia najvýznamnejších archeologických a historic-
kých predmetov z múzeí NSK.

Tvorivé dielne:        
Klub paličkovanej čipky – každý po: 14.00 
Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej 
spoločnosti , ne. v pár. týždni: 10.00 
Klub filatelistov – každú prvú ne: 10.00 

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

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: zatvorené.  

Prehliadka trvá  1- 1/2 – 2 hodiny a nie je možné 
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.

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
3.9. o 19.30 SKOK Z VÝŠKY. DAB hosťuje na festi-
vale Divadelné Luhačovice

5.9. o 18.30 TISÍCROČNÁ VČELA. Veľká sála
Peter Jaroš – Martin Kákoš – Vašo Patejdl. Pôvodný 
slovenský muzikál podľa rovnomenného románu 
Petra Jaroša. Réžia: Martin Kákoš. Vstupné: 20 €

8.9. o 18.30 DRUH ŽENA. Veľká sála Komédia zo 
súčasnosti o tom, po čom všetkom dnes ženy (ale aj 
muži) túžia. Réžia: Adriána Totíková. Vstupné: 11 €

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

10.9. o 18.30 SUDCOVE STAROSTI. Veľká sála 
„Kostýmovaná dobovka“ z obdobia viktoriánske-
ho Anglicka uvedená v celoslovenskej premiére, s 
niekoľkými songami z konca 18. a začiatku 19. sto-
ročia. Réžia: Svetozár Sprušanský. Vstupné: 14 €/ 6 €

12.9. o 18.30 SKOK Z VÝŠKY Štúdio Vtipná inter-
aktívna one woman šou s príťažlivými pesničkami, 
v hlavnej úlohe Eva Pavlíková; réžia: Svetozár Spru-
šanský; vstupné: 9 €

17.9. o 18.30 HAMLET JE MŔTVY (STAV BEZ 
TIAŽE) 
FAUST JE HLADNÝ A ZAEHLA MU GRÉTKA PRED-
PREMIÉRA  Štúdio

18.9. o 18.30 HAMLET JE MŔTVY (STAV BEZ 
TIAŽE) FAUST JE HLADNÝ A ZAEHLA MU GRÉTKA 
I.PREMIÉRA  Štúdio Špecifický svet plný obrazov a 
množstva tém od ekológie a globalizácie až po pro-
blémy súčasnej rodiny a ich vzájomných vzťahov, 
réžia: Svetozár Sprušanský/ Braňo Holiček, vstupné: 
8 €

19. 9. o 18.30 HAMLET JE MŔTVY (STAV BEZ 
TIAŽE) FAUST JE HLADNÝ A ZAEHLA MU GRÉTKA 
II.PREMIÉRA  Štúdio Špecifický svet plný obrazov a 
množstva tém od ekológie a globalizácie až po pro-
blémy súčasnej rodiny a ich vzájomných vzťahov, 
réžia: Svetozár Sprušanský/ Braňo Holiček; vstupné: 
8 €

22.9. o 18.30 VEĽKÝ ZOŠIT Štúdio 
Príbeh o malom semienku, ľudskosti, ktoré dokáže 
v každom človeku prežiť  aj v najtvrdšej dobe, réžia: 
Ján Luterán; vstupné 9 €

Medzinárodný divadelný festival 
DIVADELNÁ NITRA 2015

24.9. o 18.30 APOKALYPSA Veľká sála (2h30min)

25.9. o 16.00 DOMOV EROS VIERA Štúdio 
(1h10min) Autori a réžia: Andrej Kalinka a Ivan 

Martinka Med a prach, Bratislava, Slovensko

26.9. o 18.00 DOMOV EROS VIERA Štúdio 
(1h10min) Autori a réžia: Andrej Kalinka a Ivan 
Martinka Med a prach, Bratislava, Slovensko

26.9. o 15.30 a 19.30 ŠTVAVÉ RÁDIO (1h50min)
Veľká sála Koncept, text a réžia: Milo Rau. Medzi-
národný inštitút pre politické vraždy – IIPM, Berlín/
Zurich, Nemecko/Švačiarsko. 

27.9. o 15.30 a 19.30 MOJMÍR II. ALEBO 
SÚMRAK RÍŠE Veľká sála (1h30min) autor: Viliam 
Klimáček; réžia: Rastislav Balek, Slovenské národné 
divadlo – činohra, Slovensko

27.9. o 17.30 VEĽKÝ ZOŠIT Štúdio (1h55min) 
Autor: Agotza Kristof – Daniel Maling; réžia: Ján 
Luterán. DAB Nitra, Slovensko

28.9. o 20.00 STARÝ MONK Štúdio; (1h15min) 
text: Jose De Pauw; hudba: Keris Defoort, LOD 
music;, Gent, Belgicko

29.9. o 20.00 STARÝ MONK Štúdio; (1h15min) 
text: Jose De Pauw; hudba: Keris Defoort, LOD 
music;, Gent, Belgicko

29.9. o 18.00 SOBOTA S ROZHLASOM Veľká sála 
(1h15min) Koncepcia, text a hlas: Dorothée Muny-
aneza Compagnie Kadidi / Dorothée Munyaneza, 
Paríž, Francúzsko 

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

www.sdksp.sk

 7. - 8. - 9. 9. o 9.30 Danka a Janka Veľká sála
Réžia: K. Žiška Danka a Janka sú sestričky dvojčen-
ce, navlas rovnaké. Danka  má oči celkom ako Janka, 
hnedé a veselé ani gaštančeky a Janka má vlasy 
celkom ako Danka, plavé a ostrihané na ofinu. Vlani 
boli Danka a Janka ešte malé, ale tohto roku sú už 
riadne žiačky 1. B. triedy vo Zvolene. Inscenácia je 
určená pre deti od 4 rokov.

10. - 11. 9. o 9.30 O psíčkovi a mačičke  Štúdio 
Tatra Réžia: O. Spišák
Hravá, vtipná, bábkovo – činoherná dramatizácia 
štyroch rozprávok J. Čapeka, na ktorých vyrástlo 
už niekoľko generácií detí. Inscenácia je určená pre 
deti od 3 rokov. Inscenácia vznikla s finančnou pod-
porou mesta Nitra.

13.9. o 15.00 O psíčkovi a mačičke  Štúdio Tatra
Hravá, vtipná, bábkovo – činoherná dramatizácia 
štyroch rozprávok J. Čapeka, na ktorých vyrástlo 
už niekoľko generácií detí. Inscenácia je určená pre 
deti od 3 rokov. Inscenácia vznikla s finančnou pod-
porou mesta Nitra.

14. a 16.9. o 9.30 Ako šlo vajce na vandrovku  
Veľká sála
Réžia: Z. Zubková
Vtipná a hravá inscenácia na motívy klasickej ľudo-
vej rozprávky o tom, že rozum je viac ako sila a aj 
o tom, že v jednote je sila. Vtipný príbeh krehkého 
múdreho malého vajca a jeho veľkých a  silných 
zvieracích kamarátov, ktorí porazia dokonca zboj-
níkov vám za výraznej pomoci bábok vyrozprávajú 
dve sliepky a jeden kohút. Predstavenie je určené 
pre deti od 3 rokov.
Bram Stoker 

16.9. o 19.00 Dracula Štúdio Tatra
Réžia: Ondrej Spišák Prekliata balada o nesmrteľ-
nosti. Dramatizácia svetoznámeho románu Brama 
Stokera o zle, vášni a „inakosti“ v nás i okolo nás. 
Klasický príbeh grófa Draculu rozprávaný nekla-
sickými javiskovými a divadelnými prostriedkami. 
Inscenácia je určená pre mladých ľudí od 15 rokov a 
dospelých. Inscenácia vznikla s finančnou podporou 
MK SR.

17. - 18.9. o 9.30 Janko a Marienka Študovňa
Réžia: O. Spišák Jedna z najznámejších klasických 
rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. Strasti-
plný príbeh najznámejších rozprávkových súroden-
cov. Janko a Marienka sa ocitajú v nebezpečných si-
tuáciách, ale svojim umom, odvahou a schopnosťou 
pomáhať si navzájom sa im podarí prekonať všetky 
nástrahy, ktoré im kladie do cesty macocha, straši-
delný les a zlá ježibaba. 

20.9. o 15.00 Janko a Marienka Študovňa

Réžia: O. Spišák Jedna z najznámejších klasických 
rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. Strasti-
plný príbeh najznámejších rozprávkových súroden-
cov. Janko a Marienka sa ocitajú v nebezpečných si-
tuáciách, ale svojim umom, odvahou a schopnosťou 
pomáhať si navzájom sa im podarí prekonať všetky 
nástrahy, ktoré im kladie do cesty macocha, straši-
delný les a zlá ježibaba. 

21. - 22. - 23.9. o 9.30 Pipi dlhá pančucha Štú-
dio Tatra
Réžia Šimon Spišák. Pipilota Viktuília Roleta Zlatka 
Pančušisková Efraimová, jednoducho Pipi Dlá Pan-
čucha, je 9-ročné dievčatko s vlasmi spletenými do 
vrkočov, s obrivskou silou, hlavou plnou výborných 
nápadov. 

30. 9. o 9.30 Tri prasiatka Štúdio Tatra
Réžia: Š. Spišák Slovenská ľudová rozprávka. Kde 
bolo, tam bolo, za siedmymi horami, za siedmimi 
dolami bol les a v ňom žili tri prasiatka, vlk a ešte 
veľa, veľa iných zvierat...Takto by sa mohla začínať 
klasická ľudová rozprávka o troch prasiatkach, ktoré 
si postavia domčeky, a ktoré prenasleduje hrozný, 
zlý vlk... Lenže ako to už býva v skutočnom živote 
je všetko trochu inak... Inscenácia je určená pre deti 
od 3 rokov.

30. 9. o 19.00 Tri prasiatka (verzia pre dospe-
lých) Štúdio Tatra
Réžia: Š. Spišák Slovenská ľudová rozprávka. Kde 
bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmymi 
dolami bol les a v ňom žili tri prasiatka, vlk a ešte 
veľa, veľa iných zvierat...Takto by sa mohla začínať 
klasická ľudová rozprávka o troch prasiatkach, ktoré 
si postavia domčeky, a ktoré prenasleduje hrozný, 
zlý vlk... Lenže ako to už býva v skutočnom živote 
je všetko trochu inak... Inscenácia je určená pre deti 
od 3 rokov.

Viac info na www.cine-max.sk

Premiéry v júli 2015

10.7. Nikdy nie je neskoro (Ricki and the Fla-
sh) Komédia, hudobný, USA, 2015, 101 min, 
MN do 12 rokov
V pôvodnom a veľmi pútavom snímku, plnom 
živých hudobných vystúpení, Streep stvárňuje 
postavu Ricki Rendazzovej, slávnej gitaristky, ktorá 
sa v snahe splniť si svoje sny o rockandrollové sláve 
dopustila nepreberného množstva životných chýb. 
Počas návratu domov dostáva tvárou v tvár od svo-
jej rodiny šancu tieto chyby napraviť a zmeniť sa.

17.9. Strážca mesiaca (Mune)
Animovaný, detský. Slovenský dabing. For-
mát: 2D/3D.
Malý faun Mune bol menovaný za strážcu Mesiaca, 
ale pretože má málo skúseností, zapríčiní nehodu, 
ktorá ohrozí nielen Mesiac, ale aj Slnko.  Aby napra-
vil svoju chybu, musí sa spolu so svojimi priateľmi 
postaviť proti nebezpečnému Titánovi a vrátiť ne-
beským telesám ich miesto na oblohe. 

17.9. Labyrint: Zhorenisko
Maze Runner: Scorch Trials. Labyrint: Zkouška 
ohněm. Akční / Sci-Fi / Thriller. USA, 2015. MN 
do 12 rokov
V ďalšom pokračovaní Labyrintu čelí Thomas a jeho 
kamaráti Placeri zatiaľ  najväčšej výzve: hľadajú 
informácie o tajomnej a mocnej organizácii známej  
ako W.C.K.D. Ich cesta ho zavedie do Spálenišťa, 
pustej krajiny plnej nepredstaviteľných prekážok. 
Placeri sa spoja s bojovníkmi odporu, zasiahnu 
vrchné velenie W.C.K.D. a odhalia tak šokujúce plá-
ny, ktoré na nich boli pripravené.

24.9. Everest
Dobrodružný / Drama / Thriller
USA / Velká Británie, 2015, 122 min
Film inšpirovaný neuveriteľnými udalosťami pri 
pokuse dosiahnuť vrchol najvyššej hory sveta 
Mount Everest dokumentuje hrôzostrašnú cestu 
dvoch rôznych expedícií, ktoré prekračujú svoje 
hranice pri jednej z najsilnejších snehových vích-
ric, ktoré ľudstvo zaznamenalo. Ich bojovnosť je 
testovaná najtvrdšími prírodnými elementmi na 
planéte. Horolezci musia čeliť zdanlivo neprekona-
teľným prekážkam, kvôli ktorým sa ich celoživotná 
posadnutosť mení na boj o prežitie.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO
Fatranská 3, 949 01 Nitra

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

PODUJATIA
3. 9. o 15.00 – 20.00  SKVOSTY A DOMINANTY 
MESTA NITRY
fotografický workshop - zachytenie kultúrno-histo-
rických a prírodných artefaktov
info: www.kosnr.sk, zdenka.smreckova@kosnr.sk
Realizované s finančnou podporou Mesta Nitry

11. 9. o 9.00 – 14.00 TVORIVÁ DRAMATIKA A 
ZRKADLENIE Ľ. ŠTÚRA 
verejná prezentácia výstupov projektu 
info: www.kosnr.sk, silvia.bartakova@kosnr.sk, 
0911 540 019

21. 9. o 9.00 – 14.00 UMELECKÝ PREDNES POÉ-
ZIE A PRÓZY - dramaturgia prednesu, výber literár-
nej predlohy, artikulácia, skladba a význam vety, 
posolstvo prednesu. Prihlášky na seminár zasielajte 
do 21. 9. 2015
info: www.kosnr.sk, zuzana.pinterova@kosnr.sk, 
0911 540 017

20. 9. o 15.00 TANCUJ, TANCUJ...  4. ročník preh-
liadky detských folklórnych súborov a sólistov v  
Kultúrnom dome v Pohraniciach
info: www.kosnr.sk, silvia.vargova@kosnr.sk, 0911 
540 015

22. 9. o 9.00 – 13.00 ZVYŠOVANIE KVALITY 
SLUŽIEB V KULTÚRE, školenie 
lektorka Ivona Fraňová, vložné 5 €, prihláste sa do 
18.9. jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 
037/733 59 88

23. 9. o 10.00 STRETNUTIE ČIPKÁROK NA POD-
ZOBORÍ 
info: silvia.vargova@kosnr.sk, 0911 540 015

24. 9. o 19.15 – 21.15 NOČNÉ POZOROVANIE 
OBLOHY - vo hvezdárni pre verejnosť, vstupné 0,50 € 
info: jana.ondruskova@kosnr.sk, 0911 540 016, 
037/733 59 88

28. 9. o 9.00  - 16.00 DIVADELNÉ DIALÓGY - 
Empatia v detskom divadle 
divadelné interaktívne predstavenie pre deti, Múd-
ry Maťko a Blázni v podaní DK pri ZŠ Starý Tekov
info: www.kosnr.sk, silvia.bartakova@kosnr.sk, 
0911 540 019
 
30. 9. o 9.00 – 13.00 ŽURNALISTICKÉ TVORIVÉ 
PÍSANIE  seminár  pre obce a pracovníkov v kultúre  
info: www.kosnr.sk, jana.ondruskova@kosnr.sk, 
0911 540 016, 037/733 59 88

VÝSTAVY

2. 9. - 30. 11. POHĽADY CESTOU
výtvarné diela medzinárodného sympózia pre 
neprofesionálnych výtvarníkov
Podujatie realizované s finančnou podporou MK SR

9. 9. – 24.9. PRÍBEH AMATÉRSKEHO DIVADLA 
fotografie  z Festivalu amatérskeho divadla v galérii 
Po schodoch 

28. 9. - 22. 10. VÝTVARNÍCI VYSOČINY
výtvarné diela členov Združenia výtvarných umel-
cov Vysočiny,  družobného kraja NSK v Čechách,  
vernisáž: 25. 9. o 17.00

KURZY

JOGOVÉ CVIČENIA  - zápis
7. 9. o 15.30 -16.00 
vložné na štvrťrok 22,50 €

8. 9. o 15.30 -16.00 a 17.00 -17.30
vložné na štvrťrok 19,50 €

RELAXAČNÉ CVIČENIA  - zápis
8. 4. o 14.15 – 15.00 
vložné na štvrťrok 19,50 €
info: magdalena.radecka@kosnr.sk , 037/653 25 44, 
0911 540 025

TVORIVÉ DIELNE
pre organizované skupiny detí

MOKRÉ PLSTENIE – práca s ovčou vlnou          
vložné 0,30 € / dieťa, prihláste sa vopred 0911 540 023
ludmila.strukova@kosnr.sk

PRE VEREJNOSŤ 

14. 9. o 17.00  PLETENIE KOŠÍKOV Z PEDIGU v 
Čechynciach
20. 9. o 15.00  PREZENTÁCIA REMESELNÍKOV v 
Pohraniciach
23. 9. o 15.00  DRÔTOVANÝ ŠPERK - základy 
umeleckého drôtovania
vložné 5.00 €
info: ludmila.strukova@kosnr.sk, 0911 540 023

KLUBY

9. 9., 23. 9. o 17.00  KLUB GRAFOLÓGIE pokročilí
2. 9., 16. 9., 30. 9. o 17.00  KLUB GRAFOLÓGIE 
začiatočníci
3. 9. o 17.00  FOTOKLUB NITRA
2. 9., 9. 9., 16. 9., 23. 9., 30. 9.  FOTOKLUB APF
o 17.30  
10. 9. o 16.30  ART KLUB - téma Akčné formy 
umenia na Slovensku
vložné - 2 €

KOS je spoluorganizátorom 
5.9. –  Heligonkári  na Podzoborí  
6.9. –  Podzoborské vinobranie
12.9. – Deň Vysočiny
26.9. – Divadelná Nitra – remeselníci

KOS PONÚKA NAVŠTEVU HVEZDÁRNE
pre organizované skupiny a školy, vstupné 0,50 € 
prihláste sa vopred na jana.ondruskova@kosnr.sk, 
0911 540 016, 037 733 59 88 

DNI EURÓPSKEHO KULTÚRNEHO 
DEDIČSTVA V NITRE 2015

11. 9. -  29. 10. Téma : Reč pamiatok 
Slávnostné otvorenie 11.9.2015 /piatok v Modre
Rok Ľudovíta Štúra

11. – 30. 9. výstava
Reč pamiatok -  v meste Nitra 
panelová výstava o kultúrnych pamiatkach v Nitre /  
Zoborský kláštor a Martinský vrch
Galéria MLYNY Nitra  

11.9 – 27.9. výstava
Výber z výberu 
Najzaujímavejšie predmety zo spoločenskovedných 
zbierok múzea 
Ponitrianske múzeum v Nitre

14. – 19. 9. výstavy
Nitra a nitriansky región
Rok Ľudovíta Štúra
Pamiatky mesta Nitry
Cestujeme za kultúrnymi pamiatkami po Slo-
vensku
Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Ul. Fr. Mojtu 18 

16.9. /streda 
Organizované vstupy do depozitárov Nitrian-
skej galérie
10.00 – 11.00   Nitrianska galéria  
14.00 – 15.00  

17.9. /štvrtok
O súčasnej slovenčine
17.00   stretnutie so Sibylou Mislovičovou, vedeckou 
tajomníčkou Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV
Synagóga

18.9. /piatok 
Organizované vstupy do depozitárov Nitrian-
skej galérie
10.00 – 11.00   Nitrianska galéria  
14.00 – 15.00  

18.9. /piatok 
Nitriansky hrad vo svetle lampáša
20.00 a 21.00 komentovaná prehliadka hradného 
areálu / Diecézne múzeum a kazematy spolu s výstu-
pom na vežu Katedrály sv. Emeráma/ Nitriansky hrad

výstava
22.9. /utorok Ľudovít Štúr - Stredoeurópan
17.00 vernisáž Synagóga

27.9. /nedeľa Svetový deň cestovného ruchu
Synagóga, Svätoplukovo námestie


