
Obloha trochu inak             
Usporiadateľ: Mesto Nitra, výstava potrvá do 4. 9. 2014                                         
26.6. o 10.30
Slávnostné vyraďovanie absolventov vyššieho 
odborného štúdia Strednej zdravotníckej školy 
v Nitre  
Usporiadateľ: Stredná zdravotnícka škola v Nitre, vstup 
na pozvánky
2. , 16., 23. a 30. 6. 
Deň bez umenia  
www.nacoumenie.sk

Výstavy

Vzťahy v perspektíve večnosti           
Mária Berecová                                                   

olejomaľba a kombinovaná technika   

Stále výstavy
OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV

expozícia holokaustu / SNM – Múzeum židovskej kultúry

Shraga Weil: GRAFIKA

Nitrianska synagóga  1911 - 2011
Usporiadateľ: Mesto Nitra, výstava potrvá do 15. 6. 2014                                         

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

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, NITRA; č. tel: 037/ 65 79 641 
Otvorené denne okrem pondelka: 
ut – ne: 10.00 – 18.00 

Reprezentačné sály
7. 5. – 29. 6. Odcudzená identita
Alena Adamíková (SK), Mária Čorejová (SK)
Autorská výstava predstaví tvorbu dvoch slovenských 
súčasných umelkýň Aleny Adamíkovej a Márie Čorejovej, 

Nosorožec
Réžia: Š. Spišák
Absurdná dráma o tom, že niekde na juhu Francúzska, 
v zapadnutom mestečku sa začínajú z ničoho nič 
objavovať v meste nosorožce. Sled nasledujúcich 
udalostí odkrýva charaktery a čudné nelogické, 
absurdné reakcie obyvateľov na ich narastajúci počet.
Inscenácia pre mladých ľudí od 12 rokov.
Dĺžka predstavenia: 40 min
18.00  Študovňa SDKSvN
M. Solce
Pozor los! 
Réžia: M. Solce
Vitajte na púšti studeného Laponska! Stretnete sa tu s 
chudobným losom, ktorý sa snaží uniknúť pred lovcom 
a jeho psom. Ale budete si musieť dať pozor, aby ste 
nerozdrvili trpaslíka, ktorý zbiera černice pre svojich 
blízkych. Tu, kde deň trvá pol roka, už dávno žijú aj 
dvaja priatelia – sliepka a stará dáma... Jednoduchý 
príbeh o porozumení medzi zvieratami a ľuďmi a 
krutosti života, čo znamená, že niekto sa môže narodiť 
ako sliepka a iný ako lovec.  Predstavenie od 7 rokov bez 
obmedzenia. Dĺžka predstavenia: 45 min.
20.00 Štúdio Tatra
Katedra alternatívneho a bábkového divadla DAMU, 
Praha, Česká republika
J. Dark, P.Tejnorová a kol.
J. Sinclair: Umenie braku on air
Réžia: P. Tejnorová
Umenie braku on air vysiela čerstvo naporcovanú 
zvrhlú literatúru – hrôzostrašnú kriminálku o lovcovi 
duchov. Táto divadelná rozhlasová hra pod názvom 
John Sinclair vznikla zo zošitovej brakovej literatúry a je 
rozhlasovou hrou, ktorú jednoducho musíte vidieť.!
Inscenácia je určená pre divákov od 15 rokov.
Dĺžka predstavenia: 60 min.

MUSICA SACRA

XXIV. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL SAKRÁLNEJ HUDBY
8.6. – 29.6.2014

nedeľa 8.6. o 19.00 h
Kostol sv. Ladislava
Otvárací koncert festivalu 
BRUNO  WALTER  CHAMBER  ORCHESTRA
Barbara de Menezes Galante husle(Rakúsko)
Daniel Auner husle (Rakúsko) 
Eva Šušková soprán
Jack Martin Händler dirigent (SK, Luxemburg)
Program: J. S. Bach,  J. L. Bella, H. Bingen, Š. Németh – 
Šamorínsky, M. Schneider – Trnavský, H. Eder

širšom kontexte. Bohužiaľ je stále aktuálna. 

26. 6. o 9.30  TRI PRASIATKA ŠTÚDIO TATRA

27. 6. o 9.30 JANKO A MARIENKA ŠTUDOVŇA
 

FESTIVAL „STRETNUTIE, SETKÁNÍ, 
SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS“  

(9.-11. 6. 2014) 
Pondelok  9.6.
10.00 Štúdio Tatra
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Nitra, Slovensko
Š.Spišák a kol.
Tri prasiatka
Réžia: Š.Spišák
Takmer puncková rozprávka o troch prasiatkach, vlkovi 
a „tajomnom neznámom“ pre všetkých, ktorí nezabudli 
byť deťmi. Dĺžka predstavenia: 55min.
11.00 Veľká sála SDKSvN
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko, 
Nitra, Slovensko, N. Uherová
Janko Hraško, Palculienka
Réžia: N.Uherová
Príbehy o dvoch najmenších hrdinoch na svete, ktoré 
cez miniatúrnu optiku približujú to, čo je zdanlivo našim 
očiam neviditeľné a súčasne nám nastavuje zrkadlo 
nášmu skutočnému veľkému svetu.  Inscenácia pre deti 
predškolského veku. Dĺžka predstavenia:  40min.
16.00 Veľká sála SDKSvN
Katedra alternatívneho a bábkového divadla DAMU, 
Praha, Česká republika, V. Havel
Antikódy
Réžia: J. Adámek
Voice-bandová kompozícia gra� ckých básní Václava 
Havla. Osem hercov ponúka rôznorodé asociácie na 
tuhé päťdesiate, sľubné šesťdesiate a sivé sedemdesiate 
roky v komunistickom Československu. Polhodinová 
skratka, založená na hre s jazykom a na detailnej, 
extrémne precíznej forme. Inscenácia pre mladých 
a dospelých divákov. Dĺžka predstavenia: 30min.
17.00 Študovňa SDKSvN
Mim-duo “Next Step”, Ukrajina-Slovensko
N.Kozel, N. Huc
 “ZVESŤ“
Réžia: N.Kozel, N. Huc
Experimentálne  ethno  pohybové predstavenie s 
prvkami pantomímy, voľného pohybu, ľudového tancа.  
Predstavenie o žene, ktorá  začína a končí cyklus života: 
smrti – obrodenia – života v súčasnej spoločnosti.
Inscenácia je určená pre mladých a dospelých divákov.
Dĺžka predstavenia: 40 min.

Réžia: L. Pavlikovský
Neobyčajný príbeh celkom obyčajného muža, ktorý sa 
stal legendou, národným hrdinom a bezdným zdrojom 
inšpirácie. Inscenácia pre mladých a dospelých divákov
Dĺžka predstavenia:  90min.
14.00 Veľká sála SDKSvN
Mesebolt Bábszínház, Mesebolst, Maďarsko
M. Boráros
Svetoznámy cirkus Dobronka
Réžia: M. Boráros
„Keby sme nejako vedeli vrátiť tú chvíľu, keď do 
nášho ospalého mestečka zavítal svetoznámy cirkus...
rozmýšľa dobronský hodinár Aladár Vogeltanz. Vtedy 
všetkým ženám žiarili oči, chlapom sa vykrútili fúzy 
a celé mesto so zatajeným dychom krúžilo okolo 
svietiaceho stanu...Ten cirkus už dávno odišiel, po zemi 
sa naháňajú útržky plagátov a Dobronka znova zaspáva 
vo svojej každodennosti... „ Inscenácia je určená pre 
deti od 5 rokov. Dĺžka predstavenia: 60 min.
16.00 Štúdio Tatra
Divadlo z Pasáže, Banská Bystrica, Slovensko
B.Brecht – Š.Spišák
Dobrý človek zo Sečuanu
Réžia: Š. Spišák
Divadlo z Pasáže je profesionálne komunitné divadlo, 
ktoré ako jediné svojho druhu na Slovensku pracuje s 
ľuďmi so zdravotným postihnutím. Vo svojej činnosti 
prepája kultúrnu, umeleckú a sociálnu oblasť.  
Inscenácia o večnej otázke dobra a zla. Otázke, ktorá 
riadi samotnú ľudskú existenciu. Je možné konať iba 
dobro? Prečo pre dobro jedného je nutné ublížiť viac 
či menej priamo niekomu inému? Ako vôbec konať 
dobré veci, dobré skutky? ... Inscenácia pre mladých a 
dospelých divákov. Dĺžka predstavenia: 60 min.
17.00 Študovňa SDKSvN
M.Solce a S.E. Brown 
Pavliha Revival 
M.Solce a S.E. Brown 
Svet potrebuje hrdinu! A tu prichádza. Našli sme ho pod 
Alpami, spí v malom hrobe, mysliac si, že druhá svetová 
vojna ešte neskončila. Nie je príliš šikovný, nie je príliš 
silný, ani krásny len natoľko, aby prilákal slovenskú 
(pardón Slovinskú ) kačicu...Môžete očakávať veľa 
bitiek, primitívnych vtipov, pár milostných príbehov a 
nečakaný koniec. Inscenácia je určená pre dospelých, 
deti len na vlastné nebezpečenstvo. 
Dĺžka predstavenia: 45 min 

19.00 Veľká sála SDKSvN
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko, 
Nitra, Slovensko
Len nech je to zdravé

20.6. o 18.30 
Sudcove starosti Veľká sála
Klasická komédia s pesničkami 
Réžia. Svetozár Sprušanský..
21.6. o 18.30 
Prefíkaná vdova  Veľká sála DERNIÉRA
Rozmarná komédia talianskeho klasika tohto žánru 
odhalí pozadie lásky a princíp fungovania mužsko-
ženského vábenia. V slnečnom Taliansku, niekde na 
pobreží mora, už nie najmladšia vdova Rosaura využije 
ženské zbrane, aby veľmi ra� novane vyriešila svoju 
bytovú otázku. Prečo nie, keď o mladších nápadníkov 
nie je núdza. 
23.6. o 10.00
Lavv Štúdio
Pravdivá správa o svete a témach dnešných 
–násťročných. Réžia: Svetozár Sprušanský.
23.6. o 18.30 
Testosterón Veľká sála
24.6. o 10.00
Lavv Štúdio
Pravdivá správa o svete a témach dnešných 
–násťročných. Réžia: Svetozár Sprušanský.
25.6. o 18.30
Potkany Štúdio
Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Gerhart Hauptmann 
napísal príbeh o obyčajných ľuďoch. Príbeh krutý 
a dojímavý zároveň. Okrem hlboko ľudského príbehu 
o materstve je Hauptmannova hra aj silnou sociálnou 
drámou. Obyvatelia nájomného domu sú ľudia na 
okraji záujmu, ich vzťahy a životy podliehajú rozkladu 
morálnemu, spoločenskému aj ekonomickému. 
Z tohto kvasu, v ktorom hnijú zvyšky starého života, sa 
destiluje stopercentný extrémizmus, ktorý ich nakoniec 
všetkých zmetie ako víchor.
26.6. o 18.30
Plešatá speváčka Štúdio Absurdná groteska 
francúzskeho dramatika. Réžia: Ľubomír Vajdička.
DERNIÉRA
28.6. o 19.00 
Potkany
DAB hosťuje na festivale Dotyky a spojenia Nositeľ 
Nobelovej ceny za literatúru Gerhart Hauptmann 
napísal príbeh o obyčajných ľuďoch. Príbeh krutý 
a dojímavý zároveň. Okrem hlboko ľudského príbehu 
o materstve je Hauptmannova hra aj silnou sociálnou 
drámou. Obyvatelia nájomného domu sú ľudia na 
okraji záujmu, ich vzťahy a životy podliehajú rozkladu 
morálnemu, spoločenskému aj ekonomickému. 
Z tohto kvasu, v ktorom hnijú zvyšky starého života, sa 

ako to už býva v skutočnom živote je všetko trochu 
inak...Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.
16.6. o 9.30 JANKO A MARIENKA ŠTUDOVŇA 
Réžia: Ondrej Spišák Jedna z najznámejších klasických 
rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. Strastiplný 
príbeh najznámejších rozprávkových súrodencov. 
Janko a Marienka sa ocitajú v nebezpečných situáciách, 
ale svojim umom, odvahou a schopnosťou pomáhať 
si navzájom sa im podarí prekonať všetky nástrahy, 
ktoré im kladie do cesty macocha, strašidelný les a zlá 
ježibaba. Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.
17. – 18. 6. o 9.30  TRI PRASIATKA ŠTÚDIO TATRA
17. – 18. 6. o 9.30 JANKO A MARIENKA ŠTUDOVŇA
18. 6. o 19.00 CHRÁM MATKY BOŽEJ V PARÍŽI
Réžia: Jakub Nvota a. h. Klasický román Victora Huga, 
základ romantizmu, povinné čítanie, mnohokrát 
s� lmované a dramatizované. Jedna z jeho ústredných 
postáv hrbáč Quasimodo už prerástla hranice diela. No aj 
osudy ďalších – kňaza Clouda Frolla, cigánky Esmeraldy, 
básnika Gringoira a strážnika Phoeba, spoznávame už 
v mladosti v školských laviciach. Tragicko-groteskná 
dramatizácia ponúka nové rozšírenie si pohľadu na toto 
pozoruhodné dielo.
20. 6. o 9.30 DANKA A JANKA  ŠTÚDIO TATRA
20.6. o 19.00 DOGVILLE ŠTÚDIO TATRA
Réžia: Šimon Spišák. Naša inscenácia je divadelnou 
adaptáciou kultového � lmu Larsa von Triera Dogville, 
ktorý jedným z výrazných medzníkov dejín � lmu. 
Dej hry je krutý,  forma inscenácie originálna svojim 
minimalizmom, sugesciou, stavbou scén a hereckým 
konaním. Je to alegória postoja ľudstva k morálke, 
idealizmu, súcitu a milosrdenstvu.  Krutá pravda o zle 
v každom z nás. Moderné memento pred zrodením 
a eskaláciou pocitu nadradenosti a moci večne sa 
opakujúcom v histórii ľudstva i konaní každého človeka
 
20. 6. o 15.00 DANKA A JANKA  ŠTÚDIO TATRA
25. 6. o 9.30 DANKA A JANKA  ŠTÚDIO TATRA
25. 6. o 19.00 NOSOROŽEC  ŠTUDOVŇA
Réžia: Šimon Spišák. Niekde na juhu Francúzska, 
v zapadnutom mestečku sa začínajú z ničoho nič 
objavovať v meste nosorožci. Sled nasledujúcich udalostí 
odkrýva charaktery a čudné nelogické, absurdné reakcie 
obyvateľov na ich narastajúci počet. Nepochopiteľne 
pasívne prijímajú túto skutočnosť a nie sú schopní jej 
vzdorovať. V čase vzniku hry (v r. 1958) ju kritika vnímala 
ako podobenstvo na politiskú situáciu, predovšetkým na 
narastajúce politické napätie a vznikajúce mocenské 
diktatúry hlavne v Európe. Môžeme ju však chápať v 

Otvorené: po: 9.00 – 15.00, ut – pi: 9.00 – 17.00, 
so – ne: 10.00 – 17.00                         
Stála výstava:      
Skvosty dávnovekého Slovenska  
Expozícia klenotnicového typu predstavuje vyše 2300 
zlatých, strieborných i kovových a z ďalších materiálov 
zhotovených predmetov, ktoré dokumentujú 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 historického 
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
Takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov a cicavcov z 
okolia Nitry prezentujú druhovú pestrosť  živočíchov 
obývajúcich prevažne lesné a vodné prostredie. 
Zaujímavé sú najmä adaptácie na prostredie, ktoré 
sa prejavujú nielen vo sfarbení živočíchov, ale i v 
morfologických odchýlkach jednotlivých druhov. 
Na výstave je možné vidieť aj nášho najväčšieho 
živočícha – zubra hrivnatého, ako i najväčšie dravce, 
ktoré vládnu v povetrí -  orla skalného a výra skalného. 
Výstavu dopĺňajú obrazy hmyzu, ktorý sa v uvedených 
biotopoch bežne vyskytuje.

Nové výstavy:
12.6. – 29.6. Dobrý deň, Nitra 
Krajská výstava výtvarnej tvorby Združenia na pomoc 
ľuďom s mentálnym postihnutím SR prezentuje kresby, 
maľby, práce z textilu, maľby na hodváb, výšivky, 
diela z hliny, dreva a iných prírodných materiálov 
ľudí s rôznym stupňom mentálneho postihnutia 
spojená s odovzdávaním cien v rôznych kategóriách.
Vernisáž 12.6. o 15.00 h
Iné aktivity:    
1.4. – 26.6.
Poznáš naše zvieratá?
Každý ut, str a št: 9.30 - 15.30 h
Spoločenská prírodovedná hra pre žiakov ZŠ/deti 
pomocou, ktorej sa naučia rozoznávať  zvieratá. Úlohou 
je hľadať živočícha, územie, kde žije a jeho potravu. 
Klub paličkovanej čipky – každý pondelok o 14.00 h
Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti 
každú nedeľu v párnom týždni o 10.00 h
Klub � latelistov – každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 h
Aktuálne informácie: www.muzeumnitra.sk

6.- 8.6. ADRENALIN WEEKEND 2014: Najväčšia a 
najlepšia adrenalínová show

MOTOEXPO NITRA 2014 Výstava, predaj motocyklov, 
skútrov, štvorkoliek, oblečenia a motoristická 
výmenná burza

FAJKOVÝ KLUB NITRA

Kupecká ulica, www.pipeclub.sk
Verejné posedenie členov Fajkového klubu. 
Každý prvý štvrtok v mesiaci o 18.00 h
The Irish Times Pub Ntra, Kupecká ulica. 

GALÉRIA TRAFAČKA

Ul. Janka Kráľa
Otvorená denne: 
11.00 - 22.00, cez víkendy: 15.00 – 24.00
Do 6.6. 
PREMENY Anna Kolářová Chudá. Výstava 
fotoobrazov a fotogra� í nitrianskej výtvarníčky 
Anny Kolářovej - Chudej. 
Kurátorka: PhDr. Anna Jarmila Koprdová. 

DIVADLO ANDREJA BAGARA

Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, 
www.dab.sk
2.6. o 9.00, 12.00 
Ferdo Mravec Veľká sála 
Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca sú určené pre 
našich najmenších divákov a ich rodičov, ktorí sa aspoň 
na chvíľu chcú vrátiť do detstva. Réžia: Jakub NVOTA
3.6. o 9.00 a 12.00
Ferdo Mravec Veľká sála  
Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca sú určené pre 
našich najmenších divákov a ich rodičov, ktorí sa aspoň 
na chvíľu chcú vrátiť do detstva. Réžia: Jakub NVOTA
4. ,6., 7. 6. o 18.30
Tisícročná včela Veľká sála 
Pôvodný slovenský muzikál podľa literárnej predlohy 
Petra Jaroša.
10.6. o 11.00 a 18.30
Prefíkaná vdova
DAB hosťuje v DJZ Prešov
12.6. o 18.30
Sudcove starosti Veľká sála 
Klasická komédia s pesničkami 
Réžia. Svetozár Sprušanský.

ktoré vo svojej tvorbe mapujú motív odcudzenej 
identity. Napriek tomu, že ich spája príbuzný spôsob 
uvažovania, každá pristupuje k zvolenej problematike 
rozdielne.

Salón

4. 6. – 22. 6. Diplom 2014
Výstava obhájených vybraných diplomových 
praktických prác študentov KVTaV PgF UKF
v Nitre, ktoré tvorili pod vedením svojich pedagógov 
uvedenej katedry.

Galéria mladých
30. 4. – 15. 6. Stupeň spochybnenia
Autori: Lucie Mičíková (CZ), Juraj Gábor (SK) 
Oslovená dvojica výtvarníkov vytvorí diela priamo 
pre priestory Galérie mladých. Budú tak reagovať 
na samotný priestor a ďalej v širších súvislostiach 
budú skúmať hranice medzi telesnosťou a 
artefaktom, procesom a jeho � xáciou v diele, časom a 
nemennosťou.

26. 6. – 31. 8. 
Slovensko – krajina, v ktorej sa dá žiť
Illah van Oijen (NL), Olja Triaška Stefanović (SK/SRB) 
Vernisáž: 26. 6.  o 17.00 Spoločným menovateľom 
tvorby oboch autoriek je skutočnosť, že hoci sa obe 
narodili, a časť života prežili vo svojich materských 
krajinách (Štefanovič v Srbsku, Oijen v Holandsku), 
nakoniec sa rozhodli pre Slovensko. Svojimi 
fotogra� ckými prácami prinášajú taký pohľad na 
krajinu, v ktorej sa rozhodli žiť, ktorý nás zaujímavo 
konfrontuje s našimi vlastnými predstavami o 
Slovensku.

Bunker
30. 4. – 1. 6. 
Núdzový program spracovania odpadu
Autori: Jakub Pišek, Beáta Kolbašovská, Erik Sikora, 
Ľubomír Štec, Richard Kitta
Výstava predstaví diela mladých mediálnych umelcov, 
pracujúcich s témou produkcie odpadu, ktorý nie je 
v tomto kontexte vnímaný len ako smeti a fyzický 
odpad, ktorými zaťažujeme našu planétu, ale v 
súčasnej technologickej dobe aj ako nadprodukcia dát 
a zahlcovanie priestoru virtuálnym smogom.

A K T I V I T Y  /  A K C I E  /  P R O J E K T Y

Galéria hudby
4.6. o 18.00 Cyklus komorných koncertov 
v Koncertnej sále Župného domu / 9. ročník
Klavírny recitál víťaza 2. ročníka národnej súťaže 

Musica slovacca – Banská Bystrica 2014
Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk

afterpARTy
Neformálne diskusie o umení a tvorbe s vystavujúcimi 
výtvarníkmi a kurátormi po vernisáži výstavy diskusia 
k výstave Slovensko - krajina, v ktorej sa dá žiť
26. 6. 2014 o 17.30 s autorkami Illah van Oijen 
(NL), Olja Triaška Stefanovič (SK/SRB) a kurátorkou 
Barborou Geržovou na tému: identita krajiny, médium 
fotogra� e, dokumentárna fotogra� a, súkromný, 
verejný priestor

Ateliér NG
Výtvarný ateliér Nitrianskej galérie s bohatou ponukou 
výchovno-vzdelávacích programov, tvorivých dielní a 
iných zaujímavých aktivít pre MŠ, ZŠ, SŠ a VŠ. 
Bližšie informácie na webovej stránke alebo u 
galerijného pedagóga Eleny Tarábkovej / pedagog@
nitrianskagaleria.sk, 037/657 96 41.

Ateliér mladých 
Výtvarná tvorba k aktuálnym výstavám v ateliéri pre 
jednotlivcov od 8 do 25 rokov každý štvrtok od 
15.00 do 18.00 hod.  Vstupné: 1 EUR
Bližšie informácie na webovej stránke alebo 
u galerijného pedagóga Eleny Tarábkovej / 
pedagog@nitrianskagaleria.sk, 037/657 96 41

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, 
november  – marec: so – ne: 10.00 – 15.00

Diecézne múzeum ponúka faksimile rôznych 
dokumentov (úryvok spisu O obrátení Bavorov 
a Korutáncov, diplomatík, ako napr. potvrdenie 
Pribinovej donácie Ľudovítom Nemcom, list pápeža 
Jána VIII. Svätoplukovi, odpoveď toho istého pápeža 
Metodovi, ukážky z buly Industriae tuae a Quia te 
zelo � dei, ukážky z hlaholík). V druhej časti múzea je 
sprístupnená klenotnica s liturgickým pokladom. 

PONITRIANSKE MÚZEUM

Štefánikova trieda č. 1,  949 01 Nitra
Č. tel.: 037/ 741 97 71, 651 424 55
www.muzeumnitra.sk
https://www.facebook.com/ponitrianskemuzeum
www.twitter.com

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)
Ot.hod.: po: zatvorené, ut – so:  9.00 – 17.00, 
vstupy s lektorom o 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 
ne: 13.00 – 17.00 , vstupy s lektorom o 13.00 a 15.00 
hod., Tel.: 0911 404 001

Do 12. 9. 2014
Po stopách fajkárskych majstrov.
Výstava sa venuje fajkám a ich príslušenstvu. 

MISIJNÉ MÚZEUM

Adresa: Kalvária, č. tel.: 037/ 772 21 83
Misijné múzeum ponúka bohatú zbierku umeleckých 
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 telefonicky. 

VIVÁRIUM SPU

Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 
č. tel.: 037/ 65 08 791 
V univerzitnom viváriu nájdete 70 chránených 
druhov 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 14.00 
do 16.00 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  SPU
Areál SPU, Trieda A. Hlinku, 
č. tel.: 037/ 65 11 751, kl. 
Skleníky, otv. celoročne okrem po. a pia.  9.00 – 16.00
Park, otv. denne 9.00-16.00, okrem zimných mesiacov   
Skupinové návštevy vopred telefonicky dohodnúť.

AGROKOMPLEX

Výstavná 4, Nitra, č. tel.: 037/ 65 22 989, 
www.agrokomplex.sk

31.5.- 1.6. MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA PSOV 

13.6. o 19.00
Potkany
DAB hosťuje v SND Bratislava

14.6. o 10.00 
Deň otvorených dverí v DAB.
Celodenný program  pre milovníkov divadla 
(autogramiáda, piesne, súťaže, prehliadka divadla, 
divadelná kvapka života)

14.6. o 18.30  
Testosterón Veľká sála
Divadelná komédia o tom, čo si myslia muži o ženách. 
Réžia: Peter Mankovecký.

15.6. o 15.00 a 18.30
Kubo Veľká sála

16.6. o 18.30 
Parazit – Umenie preraziť Štúdio 
Príbeh bleskovej politickej kariéry dvorného intrigána 
Selicoura.

17.6. o 10.00 
Dievča bez vena Veľká sála
Dievča bez vena sa odohráva v podmanivej atmosfére 
ruského leta pri Volge, kde sa všetci chcú len zabávať 
a naplno prežiť svoj život. Počasie je ako stvorené na 
slnečné kúpele, popoludnia strávené na terasách 
bulváru, člnkovanie alebo bujaré cigánske zábavy až 
do bieleho rána.

18.6. o 9.00 a 12.00
Ferdo Mravec Veľká sála 
Úsmevné dobrodružstvá Ferda Mravca sú určené pre 
našich najmenších divákov a ich rodičov, ktorí sa aspoň 
na chvíľu chcú vrátiť do detstva. Réžia: Jakub NVOTA

19.6. o 10.00 
Kto je tu riaditeľ? Štúdio
Komédia zo súčasnosti. V počítačovej � rme sa po rokoch 
zjaví sám veľký riaditeľ. Je to najvyšší boss z Ameriky, 
malý boh, ktorého síce nikto nikdy nevidel, zato každý 
pocítil jeho  dotyk vo svojom živote.  Jedného vyhodil 
z práce, druhého pripravil o majetok, s citmi tretej 
sa chladnokrvne zahrával. A zrazu, bez toho, aby to 
ktokoľvek očakával, je tu!  Réžia: Ján Luterán

20.6. o 10.00 
Bola raz jedna trieda Štúdio
Komédia zo súčasnosti. 
Zaspomínate si na príkazy a nariadenia, ktoré ste 
museli plniť od ôsmej hodiny rannej až do obeda v 
školskej jedálni. Réžia: Ján Luterán

Salón

Galéria mladých

Bunker

A K T I V I T Y  /  A K C I E  /  P R O J E K T Y

Reprezentačné sály

FAJKOVÝ KLUB NITRA

PONITRIANSKE MÚZEUM

DIECÉZNE MÚZEUM

MISIJNÉ MÚZEUM

SLOVENSKÉ POĽNOHOSPODÁRSKE 
MÚZEUM

AGROKOMPLEX

DIVADLO ANDREJA BAGARA

GALÉRIA TRAFAČKA

VIVÁRIUM SPU

BOTANICKÁ ZÁHRADA  SPU

19.00 Štúdio Tatra
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Nitra, Slovensko
L.v.Trier 
Dogville
Divadelná adaptácia: Ch. Lollike
Réžia: Š. Spišák
Divadelná adaptácia kultového � lmu Larsa von Triera 
o hraniciach ľudského altruizmu a zle v každom z nás. 
Najaktuálnejšia inscenácia SDKSvN. Inscenácia pre 
mladých a dospelých divákov. 
Dĺžka predstavenia : 90min.
21.00 Mestská tržnica – stan
Divadlo Líšeň, Brno, Česká republika
P. Dombrovská na motivy knihy A. Politkovské Ruský 
deník
Putin lyžuje
P. Dombrovská
Inscenácia o nástupe Putina k moci a smerovaní 
Ruska k totalite inšpirovaná knihou zavraždenej ruskej 
novinárky Anny Politkovskej Ruský denník a webovými 
stránkami pozostalých po teroristických útokoch. 
Montáž príbehov, politických súvislostí a obyčajných 
ľudských osudov.  Inscenácia pre mladých a dospelých 
divákov. Dĺžka predstavenia:  60min.
22.30 Veľká sála SDKSvN 
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko, 
Nitra, Slovensko, V. Sigarev
Čierne mlieko
Réžia:  A. Kubištová Máčiková
..niekedy je to ťažké. Kde končí láska a začína zvyk, 
potreba až závislosť... A čo tá láska je? A čo nie je? 
Potrebujeme ju vôbec k životu? Alebo to je práve jediné, 
čo k nemu potrebujeme, čo stále hľadáme? Love is all 
you need. Inscenácia  pre mladých a dospelých divákov. 
Dĺžka predstavenia: 60 min.
Utorok 10. 6.
9.30 Veľká sála SDKSvN
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko, 
Nitra, Slovensko
V. Oravský, K.P.Larsen
Vtákoviny
Réžia:  N. Uherová
Príbeh o hľadaní blízkosti, priateľstva a seba samého na 
pozadí situácií, v ktorých sa bežne ocitáme. Inscenácia 
je určená deti od 10 rokov. Dĺžka predstavenia: 50min.

11.00 Štúdio Tatra
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko, 
Nitra, Slovensko
J. Mokoš
Jánošík? Jánošík! Jánošík...

SYNAGÓGA

Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, 
Ulica pri Synagóge
č. tel.: 037/ 6525 320, 6502 388, 
e-mail: synagoga@nitra.sk
5. 6. o 17.00
Stretnutie pri strunách koncert študentov 
gitarových škôl nitrianskeho regiónu 
Usporiadateľ: Komunitné centrum, Apropó Gitara, 
ZUŠ J. Rosinského v Nitre, vstup voľný

9. 6. o 11.00
Slávnostné odovzdávanie maturitných 
vysvedčení absolventom Strednej zdravotníckej 
školy v Nitre 
Usporiadateľ: Stredná zdravotnícka škola v Nitre, 
vstup na pozvánky
10. 6. o 17.00
Koncert víťazov súťaží ZUŠ Jozefa Rosinského 
v Nitre   
Usporiadateľ: Základná umelecká škola J. Rosinského 
v Nitre, vstup voľný 
11.6. o  9.00                                                                                                                   
Cisárove nové šaty - 
detské divadelné predstavenie                                  
usporiadateľ: OZ Clipperton, organizované podujatie 
11. 6.o 18.00                                                                                                                   
Záverečný program študentov SZUŠ Art Pegas  
Usporiadateľ: SZUŠ Art Pegas, vstupné: 2,- € 
15.6. o 10.00                                                                                                                   
Nedeľné matiné 
- prezentácia mladých umelcov a Komorného 
orchestra Collegium Cantorum                                                          
Usporiadateľ: OZ Collegium Cantorum, vstup voľný  
20.6. o 20.00                       
Noc hudby 
ZUZANA LAPČÍKOVÁ KVINTET
Zuzana Lapčíková – cimbal, spev / Josef Fečo 
– kontrabas / Marián Ševčík  – bicie nástroje / 
Ondrej Krajňák – klavír / 
Rostislav Fraš – saxofón
Balady a Janáčkove parafrázy  elementy jazzu a folku 
v kombinácii so súdobou klasickou hudbou významne  
inšpirovanou Janáčkovým prístupom k moravskému 
folklóru
www.zuzanalapcikova.com
Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstupné: 5,- €, predpredaj: 
NISYS        
24. 6. o 18.00  
vernisáž                                                               

destiluje stopercentný extrémizmus, ktorý ich nakoniec 
všetkých zmetie ako víchor.

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra, 
www.sdksp.sk
4.6. o 19.00 DOGVILLE ŠTÚDIO TATRA 
5.6. o 19.00 DOGVILLE - I. PREMIÉRA ŠTÚDIO TATRA 
6.6. o 19.00 DOGVILLE - II. PREMIÉRA ŠTÚDIO TATRA 
Réžia: Šimon Spišák Inscenácia je divadelnou adaptáciou 
kultového � lmu Larsa von Triera Dogville, ktorý jedným 
z výrazných medzníkov dejín � lmu. Dej hry je krutý,  
forma inscenácie originálna svojim minimalizmom, 
sugesciou, stavbou scén a hereckým konaním. Je to 
alegória postoja ľudstva k morálke, idealizmu, súcitu 
a milosrdenstvu.  Krutá pravda o zle v každom z nás. 
Moderné memento pred zrodením a eskaláciou pocitu 
nadradenosti a moci večne sa opakujúcom v histórii 
ľudstva i konaní každého človeka
8.6. o 15.00 TRI PRASIATKA ŠTÚDIO TATRA 
Réžia: Šimon 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...Lenže všetko trochu inak...Inscenácia je určená 
pre deti od 3 rokov.
13.6. o 9.30 DANKA A JANKA ŠTÚDIO TATRA 
Réžia: Kamil Žiška Danka a Janka sú sestričky dvojčence, 
navlas rovnaké. Danka  má oči celkom ako Janka, hnedé 
a veselé ani gaštančeky a Janka má vlasy celkom ako 
Danka, plavé a ostrihané na o� nu. A majú tiež rady 
rozprávky. 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.
15.6. o 15.00 JANKO A MARIENKA ŠTUDOVŇA
Réžia: Ondrej Spišák Jedna z najznámejších klasických 
rozprávok zo zbierky bratov Grimmovcov. Strastiplný 
príbeh najznámejších rozprávkových súrodencov. 
Janko a Marienka sa ocitajú v nebezpečných situáciách, 
ale svojim umom, odvahou a schopnosťou pomáhať 
si navzájom sa im podarí prekonať všetky nástrahy, 
ktoré im kladie do cesty macocha, strašidelný les a zlá 
ježibaba. Inscenácia je určená pre deti od 3 rokov.
16.6. o 9.30  TRI PRASIATKA ŠTÚDIO TATRA 
Réžia: Šimon Spišák Slovenská ľudová rozprávka. Kde 
bolo, tam bolo, za siedmymi 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 

Semestrálna práca 1. ročníka KBT VŠMU
Pedagogické vedenie: Ľubomír Piktor a Markéta 
Plachá
Odkiaľ prichádzame a kam ideme? Kým sme  a kým 
sa staneme? Sme  dobrí, či zlí ? Potrebujeme dlhý bič 
a krátky dvor, či naopak ? Prečo bič plieska na konci?Aj 
takýmito otázkami si kráti chvíľu malá skupinka 
bičíkovcov -  čakateľov na život. 
Dĺžka predstavenia: 30 min.

21.00 Štúdio Tatra SDKSvN
Katedra bábkarskej tvorby VŠMU, Bratislava, Slovensko, 
Nitra, Slovensko
Ja, Don Quijote!
Réžia: Mgr. art. P.Palik ArtD.
Autorská inscenácia Ja, Don Quijote ponúka osobné 
pohľady tvorcov na tému „donkichotstva“ a za 
pomoci sugestívnych divadelných prostriedkov ich 
tlmočí divákom. Prostredníctvom energickej hudby, 
pohybu, animácie materiálu, bábky, či objektu pocit 
Cervantesovho hrdinu na javisku zovšeobecňujú a 
vytvárajú paralelu s každodenným životom, v ktorom 
každý bojuje s vlastnými veternými mlynmi.
Inscenácia pre mladých ľudí od 12 rokov.
Dĺžka predstavenia: 60 min. 
Streda 11.6.
11.00  Štúdio Tatra
Vroclavské bábkové divadlo, Vroclav, Poľsko
M. Majewska
Fľak
Réžia: M. Majewska
Inscenácia pôvodnej súčasnej rozprávky o krásnej a 
dobrej princeznej,  ktorú zlá a namyslená čarodejnica 
premení na fľak. Príbeh je rozprávaný prostredníctvom 
moderného javiskového jazyka s využitím 
multimediálnych prostriedkov. Inscenácia je určená pre 
deti predškolského veku.  Dĺžka predstavenia: 60 min.
14.00 Veľká sála SDKSvN
Divadlo Drak, Hradec Králové, Česká republika
Posledný trik Georgesa Méliésa
Réžia: J.Havelka
Ako sa stať nesmrteľným? Existuje na to trik! 
Divadelná inscenácia, ktorá je poctou svetu kúziel, 
� lmu a imaginácie. Táto inscenácia je inšpirovaná 
pozoruhodným životným príbehom a dielom 
priekopníka kinematogra� e George Méliésa. 
Inscenácia je určená pre divákov od 7 rokov.
Dĺžka predstavenia: 50 min.
O�  program
15.00 Študovňa SDKSvN
DS Slúchadlo, DS ZASESMELENDVE
E. Ionesco

Výstavy

Stále výstavy

Prehliadky

NITRIANSKA GALÉRIA

STARÉ DIVADLO K. SPIŠÁKA

FESTIVAL „STRETNUTIE, SETKÁNÍ, 
SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS“  

FESTIVAL „STRETNUTIE, SETKÁNÍ, 
SPOTKANIE, TALÁLKOZÁS“  

FESTIVAL „STRETNUTIE, SETKÁNÍ, 

MUSICA SACRA



“problémami“, ktoré s ňou prichádzajú. Film ponúka 
vizuálne opojný � lmový zážitok s precíznou obrazovou 
štylizáciou a podmanivým hudobným soundtrackom. 
Bol nominovaný na Zlatú palmu v Cannes a je držiteľom 
niekoľkých talianskych národných � lmových cien.  
(PREMIÉRA!, Taliansko, 2004, 100 min., 3 € / 4 €)
Veľká nádhera          utorok  24.6., 19.30 hod. 
„Magická a čistá krása sa skrýva až pod povrchom.“ 
Režisér Paolo Sorrentino prináša vizuálne podmanivú 
komediálnu drámu o hľadaní zmyslu vlastnej 
existencie a zmierení sa s večne plynúcim časom a 
starnúcim telom. Príbeh spisovateľa a novinára Jepa 
(Toni Servillo) je zasadený do “trblietajúcej” sa vysokej 
smotánky podmanivého Ríma a po vzore � lmových 
velikánov Felliniho a Antonioniho podáva kritiku 
súčasnej spoločnosti, žijúcej v povrchnosti, pretvárke 
a zaslepenosti. Obrazy zo života drobných, často krát 
bizarných a exotických postáv, nám cez dvojpólovosť 
života a umenia ponúkajú hľadanie skutočnej krásy. 
Okrem množstva európskych cien � lm získal aj 
OSCARa v kategórii NAJLEPŠÍ CUDZOJAZYČNÝ FILM.        
(Taliansko - Francúzsko, 2013, 141´, 3 € / 4 €)  

KNIŽNICE V NITRE

Krajská knižnica K. Kmeťka

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.
Klokočina – Jurkovičova ul., tel. 651 98 61: 
po. – pia.: 9.00 – 17.00 h. 
Úsek regionálnej bibliogra� e, Samova 1, 
tel. 6410 156: po. – pia.: 8.00 – 15.30 h. – ponúka 
regionálnu literatúru.
Okrem odbornej a krásnej literatúry pre dospelých 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 slabozrakých. 
V ponuke knižnice sú i výchovno-vzdelávacie podujatia 
pripravujúce čitateľa na prácu s knihou. Organizujú ich 
pracovníčky knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 i v pobočke 
na Klokočine. 
Svojimi aktivitami bude knižnica reagovať aj na 
významné dni mesiaca ako sú Medzinárodný 
deň detí, Deň otcov, na výročia slovenských i 
svetových spisovateľov, ale zapojí sa aj do 6. ročníka 
Najpočetnejšieho detského čitateľského maratónu s 
názvom Čítajme si, ktorý sa uskutoční v priestoroch 
knižnice na Ul. Fraňa Mojtu 18 štvrtok 5. júna 2014 v 
čase od 9.00 do 15.00. Podujatie, ktorého hlavným 
cieľom je podporiť čítanie u detí, podporiť návštevy 

knižníc a zároveň poukázať na význam literatúry pre 
detského čitateľa, je určené pre deti od 6 do 15 rokov 
navštevujúcich základné školy, osemročné stredné 
školy a gymnáziá. Hlavným organizátorom projektu je 
Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF. 

Knižnica AGROINŠTÚTU 

Akademická ulica 4, Nitra
Špecializovaná odborná knižnica v oblasti manažmentu 
poľnohospodárstva, pedagogiky a psychológie prístup- 
ná pre verejnosť. Tel. číslo: 037/ 79 10 211
Výpožičné hodiny: po - pi 8.00 – 15.00 h  

Univerzitná knižnica UKF

Dražovská cesta 4, 949 11 Nitra
Tel. výpožičné oddelenie: Tel.: 037 6408 106
Web: www.uk.ukf.sk
Výpožičné hodiny: Po. - št.: 9.00 – 18.00,  
Pia.: 9.00 – 16.00,  So.: 8.00 – 13.00
Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre je vedecko-informačné, bibliogra� cké, koor-
dinačné a poradenské pracovisko Univerzity Konštan- 
tína Filozofa v Nitre (ďalej len „UKF“, ktoré slúži na 
podporu pedagogického a vedecko - výskumného 
procesu UKF. Poskytuje knižnično-informačné služby
pedagogickým a vedeckým pracovníkom, doktoran- 
dom, študentom všetkých foriem štúdia a ostatnej 
odbornej verejnosti, uchováva a bibliogra� cky registruje
 kvali� kačné práce študentov a vedecko-pedagogických 
pracovníkov UKF, zabezpečuje bibliogra� ckú registráciu 
publikačnej činnosti pedagogických a vedeckých pra-
ovníkov, doktorandov UKF, odborne buduje, ochraňuje 
a sprístupňuje fondy UK a zúčastňuje sa na tvorbe, 
udržiavaní a sprístupňovaní súborných katalógov 
knižníc.

Slovenská  poľnohospodárska knižnica

Pri SPU, 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 časopisov 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. - št.:  8.30 - 18.00 
pia.:  8.30 – 17.00 h

BOHOSLUŽBY V NITRE 

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - 
Nitriansky hrad: po. - so. 7,00; ne. - 7.00, 9.00 h

Kostol sv. Ladislava – piaristi: po. – pia. 7.00, 
12.15, 18.00, so. 7.00, 18.00; ne. 7.00, 8.30, 10.00, 
11.15-deťom, 18.00 h 

Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej ulici, 
Kláštor: po. – so. 6.00, 7.00, 16.15; ne. 6.00, 7.30, 
9.00, 10.30 detská a 16.15 h 

Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni: 
po - so. 6.30, 18.30 h; ne. 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 v 
maďarskej reči, 18.30 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária: 
Zimný čas: po - so. 6.30 h a 18.00; ne. 7.00, 9.00, 10.30 h 
Letný čas: po - so. 6.30 h a 19.00; ne. 7.00, 9.00, 10.30 h 

Kaplnka v nemocnici: 
po. - pia. o 15.30 h; ne o 10.30 h

Kostol sv. Gorazda, Klokočina: 
Zimný čas: pondelok – sobota: 6.30 a 18.00 h 
Letný čas: pondelok – sobota: 6.30 a 18.00 h
Nedeľa: 6.30, 8.00, 9.30, 11.15 a 18.00 h

Kostol sv. Martina Chrenová: po. - so. 6.30, 17.30; 
ne. 6.30, 8.00, 9.30 detská, 11.00 a 17.30 h

Kostol sv. Urbana Čermáň: 
ut. - pi. 18.00; so 8.00, ne 10.00 h

Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce: 
št – so: 7.00; denne o 17.00;  ne. 8.00 a 10.00 h

Kostol sv. Petra a Pavla, Janíkovce: po. - pia. v zime 
o 17.00, v lete o 18.00; so. o 7.30; ne. o 7.30 a 11.15 h

Kostol Narodenia Panny Márie, Horné Krškany: 
po. - pi. 6.30; denne o 18.30; ne 9.00 h 

Kostol sv. Ondreja, Dolné Krškany: 7.30, 10.30 h

Kostol Vš. svätých, Kynek: št. 18.00; ne. 9.15 h

Kostol sv. Cyrila a Metoda, Mlynárce : po., str., pi. o 
18.00; ne. 8.00, 10.30 h

Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Párovské 
Háje: ne 11.00 h, str. 17.00 h, v každý prvý pia. v 
mesiaci 16.30 h

Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka (Marianum): 
po. - so. 6.25; ne. 9.00 h

Kostol sv. Imricha, Štitáre: 
st. 19.30 h, ne. 9.00 h alebo 10.30 h podľa vyhlásenia

Kostol sv. Urbana, Zobor: 
p.p. 16.30; ne. 8.00, 11.15 h

Kaplnka sv. Svorada, Liečebný ústav Zobor
str. 15.45; ne. 11.00 h

Starokatolícka cirkev na Slovensku: v ne. a v 
prikázané sviatky o 9.00 h v Kaplnke sv. Gorazda na 
Chrenovskej ul. 15.

EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY

Ul. Andreja Sládkoviča č. 12 –  Evanjelický kostol 
Ducha Svätého: V nedeľu o 10.00 h s detskými 
službami Božími a vo št. o 18.00 h, ut. o 19.00 h - 
biblická hodina pre staršiu mládež, pi o 17.00 h pre 
dorast.

GRÉCKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY

Párovce – Kostol sv. Štefana 
iba v nedeľu o 10.00 h. 

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV

V nedeľu o 8.30 h v modlitebni za starým kalvínskym 
kostolom na Ulici Fraňa Mojtu 10.

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA  

Bohoslužby v každú sobotu o 9.45 h v modlitebni za 
kostolom na Ulici Fraňa Mojtu č. 10. Kontakt: www.
casd.sk 

CIRKEV BRATSKÁ

V nedeľu o 10.00 h v Kostole Ducha Svätého na Ul. A. 
Sládkoviča.

KRESŤANSKÝ ZBOR

Podzámska ul. 17, Nitra, uto. 18.30, ne. 9.30, 16.00, pi. 
10.00 h
 

CIRKEV JEŽIŠA KRISTA 
SVATYCH NESKORŠÍCH DNÍ

Štefánikova trieda 84, č.107, Nitra, 
Každú nedeľu o 10.00 h, www.mormoni.sk

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

12. 6. o 17.00 h  Zasadnutie astronomickej rady 
             o 18.00 h  Astronomická poradňa                             

Každú stredu a štvrtok  o 9.00 h,  10.30 h, 13.00 h  
Exkurzie do astronomickej  pozorovateľne  pre  skupiny 
zo škôl.  
Návštevy treba  vopred  dohodnúť 
na č.t. :  037 / 653 74 49, resp. e-mailom
na adrese : nihvezd@kosnr.sk.    

CVČ DOMINO 

Štefánikova tr. 63 , 949 0 1 Nitra, 
tel.: 037/65 24 325, www.cvcdomino.com

4.6. o 8.00 Rastliny a zvieratá našich lesov - CVČ 
Domino - hlavná budova – okresná súťaž pre žiakov 
4. a 5. ročníka ZŠ – na pozvánky
 
8.6. o 15.30 Srdiečko z lásky – CVČ Domino - hlavná 
budova, Štefánikova tr. 63, Nitra – galaprogram – 
vystúpenie súborov, a klubov CVČ Domino
 
Jún 2014 - Nitra moje mesto – CVČ Domino - 
hlavná budova, Štefánikova tr. 63, Nitra - slávnostné 
vyhodnotenie okresnej súťaže v literárnej, výtvarnej a 
vedomostnej časti – na pozvánky
 
V mesiacoch júl a august 2014: Mestské detské 
tábory  CVČ Domino - hlavná budova, Štefánikova 
tr. 63, Nitra a CVČ Domino, Topoľová 1, Nitra - Chrenová 
– informácie na t.č. 037/65 24 325, 
www.cvcdomino.com

FÓRUM MLADÝCH

Ulica Fr. Mojtu, budova Mediahaus, 949 01 Nitra
www.forummladych.sk, fm@msunitra.sk 

č. tel.: 037/64 22 834
Príďte sa realizovať v našich priestoroch podľa 

vašich predstáv.

pondelok a streda 17.00 hod.

Pravidelné aktivity vo Fóre mladých

Stenka – ruský štýl  boja
Techniky armády a Specnaz, slovanské bojové umenie, 
boj proti presile, bojové hry, zoceľuje telo i ducha
pondelok 17.30, streda 17.00
CA PO EI RA
Brazílske bojové umenie a tanec
utorok 19.00, nedeľa 18.00

Zároveň má však nespochybniteľný morálny kredit, 
neskutočnú charizmu a dlhé roky skúseností. Divadelnú 
hru na doskách londýnskeho národného divadla 
režíroval � lmový režisér Stephen Daldry (Billy Elliot, 
Hodiny) a do hlavnej úlohy obsadil Helen Mirren. 
(V. Británia, 2013, 150 min., angličtina / české titulky, 
vstupné: dôchodcovia, študenti a členovia FK: 6 € / 
ostatní: 8 €) 
Veľké preteky        utorok 17.6., 19.30 hod.
 „Nádej umiera posledná a žltý dres už nie je len snom.” 
Športová komédia Laurenta Tuela. Rovnako ako 
milióny iných po celom svete aj François je nadšeným 
fanúšikom Tour de France. Trávi na bicykli toľko 
času, koľko sa len dá, bicykel je pre neho únikom z 
každodenného života. V práci aj v súkromnom živote je 
obmedzovaný – jeho syn si myslí, že je smoliar, jeho 
manželka mu zas nadáva, že je zbabelec... Prihlási sa 
do práce pre Tour a stretáva Rémiho, depresívneho 
bývalého športového manažéra, ktorý tiež prepadol 
životnej dezilúzii. (PREMIÉRA!, Francúzsko, 2013, 98 
min., 3 € / 4 €)

* CINE VITAJ * PREHLIADKA TALIANSKEHO FILMU
* PAOLO SORRENTINO – minipro� l *

Namotajte sa s nami na talianske � lmy ako na špagety
Tu to musí byť       pondelok 23.6., 18.00 hod.
„Nikdy nie pre peniaze. Vždy iba pre lásku.” Paolo 
Sorrentino ponúka netradičnú, vizuálne atraktívnu 
road-movie a komediálnu drámu o hľadaní vlastnej 
identity a zmierení sa so svojou minulosťou i so 
sebou samým. Kedysi veľmi slávny rocker Cheyenne 
(Sean Penn) žije so svojou dlhoročnou partnerkou 
v Dubline, stále sa oblieka ako za starých dobrých 
čias a jeho jedinou priateľkou je dospievajúce mladé 
dievča. Otcova smrť ho privedie do New Yorku. Na 
ceste naprieč USA Cheyenne stretáva rôznych ľudí, ktorí 
mu pomáhajú zmieriť sa s otcovou smrťou i so svojím 
vlastným životom. Film s presvedčivým hereckým 
výkonom Seana Penna a so skvelou hudbou Davida 
Byrnea, zakladateľa avantgardnej novej hudby 70. 
rokov, získal v Cannes Cenu ekumenickej poroty a je 
držiteľom niekoľkých talianskych národných � lmových 
cien. (PREMIÉRA!, Talian.- Franc.- Írsko, 2011, 118 
min., 2,50 € / 4 €)
Následky lásky       pondelok 23.6., 20.15 hod. 
„Každý z nás má nejaké tajomstvo. Avšak Titta 
ich má viac.“ Režisér Paolo Sorrentino  podáva 
ra� novanou kombináciou motívov kriminálneho 
žánru a drámy pôsobivú analýzu starnúceho človeka. 
Život päťdesiatnika Tittu (Toni Servillo) bez práce, 
plný samoty, ticha, vyfajčených cigariet a prázdnych 
pohárikov v hotelovom bare sa zrazu naruší láskou a 

KINOKLUB TATRA

štúdio TATRA NITRA   o.z. VERTIGO 
www.kinoklubnitra.sk 
kinoklubnitra@gmail.com
 info: 0948 050 010 ; 0907 680 702 
danubeStory          pondelok   2.6., 19.30 hod.
Desať príbehov, desať krajín – jedna rieka, jeden � lm. 
Príbehy ľudí a druhej najdlhšej rieky v Európe. Jana 
Čavojská a Vladimír Kampf niekoľkokrát precestovali 
celý Dunaj a hľadali postavy charakterizujúce desať 
krajín, ktorými rieka preteká. Od Čierneho lesa v 
Nemecku po Čierne more na hraniciach Rumunska 
a Ukrajiny. Bohatstvo, bieda. Skalnaté kaňony aj 
nekonečné roviny. A okolo jedinečného toku kopa 
príbehov. Veselých aj smutných. Tečú životom, ako 
Dunaj.  (PREDPREMIÉRA!, Slovensko, 2014, 2x52 min., 
3 € / 4 €)
PROJEKCIA  ZA  OSOBNEJ ÚČASTI TVORCOV!!! 
Veľký Gatsby        utorok   3.6., 19.30 hod. 
Leonardo DiCaprio, Carey Mulligan a Tobey 
Maguire v milostnom príbehu Baza Luhrmanna 
(Moulin Rouge, Romeo a Julia) podľa románu 
F.S.Fitzgeralda. Je jar 1922 a éra uvoľnených mravov, 
iskriaceho jazzu, nelegálneho obchodu s alkoholom a 
do nebies siahajúcich akcií. Vitajte! Film získal OSCARov 
za najlepšie kostýmy a výpravu.  (Austrália - USA, 2013, 
143 min., 3 € / 4 €)
KINOKLUB TATRA pondelok   9.6.
      

 
KINOKLUB TATRA         utorok   10.6.

 

AUDIENCIA / The Audience pondelok   16.6., 19.30 hod.
NATIONAL THEATRE LONDON uvádza
HELEN MIRREN ako kráľovnú Alžbetu II. 
Britská kráľovná udeľuje tradične každý týždeň svojmu 
premiérovi prísne súkromnú audienciu, o ktorej je 
zakázané kdekoľvek a akokoľvek hovoriť. Divadelná hra 
Petera Morgana tento zákaz imaginárne porušuje. 
Dáva nahliadnuť do Buckinghamského paláca práve 
počas súkromných rozhovorov medzi ministerským 
predsedom a Jej Veličenstvom. Hra mapuje éru 
Alžběty II. Rozhovorov sa účastnia britskí premiéri 
od Churchilla, cez Edena, železnú lady Margaret 
Thatcherovú až po Davida Camerona. Kráľovná 
má v systéme britskej konštitučnej monarchie čisto 
ceremoniálnu funkciu a žiadne skutočné právomoci. 

KINOKLUB TATRA
www.nitra.sk marec 2014
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Musica sacra 

Ferdo Mravec

XXIV. medzinárodný festival sakrálnej hudby 

Premiéra v Divadle A. Bagara

Dogville
Premiéra v Starom divadle K. Spišáka

Medzinárodný deň detí 
1.júna v mestskom parku na Sihoti 14.30 – 18.00
Vydajte sa s nami na cestu do Krajiny detskej fantázie

Zážitkové balíč
ky 

Nitria
nskej o

rganizácie cestovného ru
chu 

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ SPRIEVODCA

Jún 2014                                    Samostatne nepredajné

KAM V NITRE

Divozel
Slovenské ľudové tance
Joga 
Organizátor: Spoločnosť Joga v dennom živote OZ
štvrtok 16.45 - začiatočníci,
18.30 – pokročilí
vstupné: 2,50 € , študenti :2 €

 Stále aktivity voľného času

stolný tenis
stolný futbal
biliard
telocvičňa so zrkadlami
bežiaci pás, cyklotrenažér

Vstupné do FM:  
Ročná klubová karta : 7 EUR
Jednorazový vstup:     0,50 EUR

Príďte sa realizovať v našich priestoroch podľa vašich 
predstáv.
Po – Pi 13.00 – 21.00
Ne         17.00 – 21.00 
www.forummladych.sk, fm@msunitra.sk 
Tel.: 037 6422834

AMFITEÁTER NITRA

28.6.               Koncert Saragossa band       
Lístky sú v predaji v sieti Ticketportal, iba do konca 
mája za zvýhodnenú cenu 10,99 eur, od 1. 6. si ich 
budete môcť zakúpiť za 12,99 eur a na mieste za 
14,99 eur.

NISYS

Mestské informačné stredisko,
Štefánikova trieda č. 1, 949 01 Nitra
INFOTEL.: 0042137/161 86, 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 � rmách v meste Nitra, 
o kultúrnych podujatiach, o športe a relaxe, o služ-
bách všetkého druhu, o pamätihodnostiach a zaují- 
mavostiach,
- zabezpečuje predaj máp, predaj publikácií o Nitre a 
Slovensku, predaj kultúrno-spoločenského mesačníka 
NITRA, predaj spomienkových a darčekových pred- 
metov, tričiek, znakov, pohľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie služby, 
vylepovanie plagátov, spracovanie fotomateriálov...

štvrtok 12.6. o 19.00
Kostol sv. Ladislava
Lucie  Sedláková – Hulová – husle (ČR)
Robert Hugo- organ (ČR)
Program: J. I. Linek, H. I. F. Biber, J. N. Seger, J. K. 
Vaňhal, A. Dvořák, 
J. S. Bach
nedeľa 15.6.  o19.00
Kostol sv. Ladislava
CONCILIUM  MUSICUM  WIEN (Rakúsko) 
Lavinia Dames - soprán
Christoph Angerer - husle
Robert Neumann - husle
Ute Groh - violončelo
Walter Bachkönig- kontrabas
Paul Angerer -  organ
Program: G. J. Werner, P. Esterházy, W. A. Mozart, 
A. Caldara, J. Haydn
štvrtok 19.6. o 19.00
Kostol sv. Ladislava
MÁRIA BUDÁČOVÁ – organ, SLOVENSKÝ  SPEVÁCKY  
ZBOR  ADOREMUS
Dušan Bill- dirigent. Program:  M. Duru� é                           
nedeľa 22.6. o 19.00
Kostol sv. Ladislava
SLOVENSKÝ  KOMORNÝ  ORCHESTER 
Ewald Danel umelecký vedúci a dirigent
SLOVENSKÝ  FILHARMONICKÝ  ZBOR 
Jozef Chabroň- zbormajster
Program:  M. Charpentier, J. S. Bach, Ch. Gounod, 
J. Massenet, J. Suk, 
A. Dvořák
štvrtok 26.6. o 19.00
Kostol sv. Ladislava
KOMORNÝ  ORCHESTER  ZOE
Program:  A. Vivaldi
nedeľa 29.6. o 19.00
Kostol sv. Ladislava
DANUBIUS  OCTET  SINGERS 
Daniel Simandl - zbormajster
Marian Olszewski - tenor
Jaroslav Pehal -  bas
Program:  N. Kedrov, N. Grečaninov, F. Liszt, L. Janáček, 
E. Suchoň
VSTUP VOĽNÝ

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 2014

1.6. 2014, Mestský park na Sihoti, 14.30 – 18.00 
Vydajte sa s nami na cestu do Krajiny detskej 
fantázie

14.40 Borinka 
   Borinôčka
   Lienky
15.00 Agility klub Nitra 
   klauniáda ARS Studio
   Street Dance Nitra 
16.00 Agility klub Nitra - divadielko
   spev Laura Ilečková
16.20 Divadielko Svetielko
   O kozliatkach a vlkovi
17.00 Agility klub Nitra 
17.10 Itcho Pčelár 
17.45 vyhodnotenie podujatia
18.00 ukončenie podujatia

VIAC INFO NA WWW.CINE-MAX.SK
Filmové premiéry 
5.6. Khumba
Žáner: animovaný, dobrodružný, rodinný. MP. 
Stopáž: 85 min. Obsah: Zebra Khumba bol už od 
narodenia terčom posmeškov od svojho stáda, pretože 
sa narodil z polovice pruhovaný a z druhej biely. Naviac, 
keď začalo obdobie sucha, príbuzní Khumbu obvinili, že 
je prekliaty a že je príčinou všetkých nepríjemmností. 
Stádo na čele s jeho otcom ho teda vyhnalo. Odvážna, 
polopruhovaná zebra sa vydáva za nebezpečným, 
ale zároveň zábavným dobrodružstvom, aby našiel 
chýbajúce prúžky a získal späť rešpekt svojej rodiny...
5.6. Na hrane zajtrajška
Žáner: akčný, sci-� . MP od 12 rokov. Stopáž: 113 min
Hrajú: Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton, Jeremy 
Piven, Lara Pulver, Charlotte Riley, Jonas Armstrong, 
Marianne Jean-Baptiste, Kick Gurry, Dragomir Mrsic, 
Lee Asquith-Coe, Madeleine Mantock. Obsah: Epické 
dobrodružstvo “Na hrane zajtrajška” sa odohráva v 
blízkej budúcnosti, kedy mimozemská rasa tvrdým 
útokom zasiahne Zem, a nevie ju poraziť žiadna zo 
svetových armád. Podplukovník William Cage (Cruise), 
ktorý sa nikdy nezúčastnil ani jedinej bitky, je náhle 
degradovaný a následne bez prípravy a s mizernou 
výzbrojou nasadený do takmer samovražednej akcie. 
5.6. Bony a klid II.
Žáner: komédia. MP od 12 rokov. Stopáž: 90 min. 
Hrajú: Roman Skamene, Jakub Prachař, Josef Nedorost, 
Jan Potměšil, Veronika Jeníková, František Švihlík, 
Gabriela Kratochvílová, Simona Chytrová, Miloslav 
Kopečný. Obsah: Čo po 25-tich rokoch robí partička 
bývalých vekslákov? Zmizol ich svet kšeftov s valutami 
a tzv. bonmi, čo boli tajne vekslované poukážky do 
Tuzexov s inak nedostupným západným tovarom. 

26.6. Transformers 4
Žáner: akčný, dobrodružný, sci-� , MP. Hrajú: Mark 
Wahlberg, Jack Reynor, Nicola Peltz, Stanley Tucci, 
Kelsey Grammer, Sophia Myles, T.J. Miller, Peter Cullen, 
Titus Welliver, Bingbing Li, Victoria Summer, Heather 
Danner, Cleo King, Michael Wong, Ray Lui
Obsah: Akčný fenomén Michael Bay natočil ďalšiu 
časť sci-�  Transformers. Časť so zlovestným podtitulom 
„Zánik“ je síce priamym pokračovaním úspešnej 
série, v mnohých ohľadoch však bude úplne iná než 
predchádzajúce časti. Predovšetkým zmenou ľudských 
hrdinov.

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

2., 9., 16., 23., 30.6. o 16.00  
JOGOVÉ CVIČENIA – kurz
3., 10., 17., 24.6. o 14.15  
RELAXAČNÉ CVIČENIA – kurz
3., 10., 17., 24.6. o 15.30  ŠACH (NŠK) – klub   
3., 10., 17., 24.6. o 16.00 a 17.30   
JOGOVÉ CVIČENIA – kurz
4., 11., 18. a 25.6. o 17.00  FOTOklub APF   
4. a 18.6. o 17.00 GRAFOLÓGIA, pokročilí – klub 
5. a 19.6. o 17.00  FOTOklub Nitra 
6., 13., 20., 27.6. o 15.30  ŠACH (AŠK) – klub   
8.6. o 15.00   SPEV NÁS SPÁJA - 14. ročník prehliadky 
speváckych zborov v Kostole sv. Klementa v Močenku
11.6. o 16.00  ZÁHRADA PLNÁ ZDRAVIA - exkurzia 
v záhrade liečivých rastlín v lokalite Zobor, stretnutie 
v KOS v Nitre
11. a 25.6. o 17.00 GRAFOLÓGIA, začiatočníci – klub  
12.6. o 15.00   AKO TO CELÉ ZAČALO... spomienky na 
Zlatu Dônčovú a 10 rokov literárno-výtvarnej súťaže 
Zlaty Dônčovej
12.6. o 16.00  ČESKO-SLOVENSKÝ POZNÁVACÍ klub, 
Zážitky z ciest, E. Antalová
12.6. o 16.00  DIAklub – poradenstvo nielen pre 
diabetikov s Klaudiou Šugrovou 
19.6. o 16.30  ARTklub, Umenie Indie včera a dnes
19.6. o 17.00   VIANOCE A SILVESTER V RAJI - 
Indonézia, Singapur, Kambodža, Malajzia, Bangkok 
- beseda s cestovateľkou Luciou Šišovskou-Karakovou, 
vstupné 1 €
29.6. o 16.00   ZNIE PIESEŇ Z PODZOBORIA - 
prehliadka folklórnych skupín v kultúrnom  dome v 
Babindole
  

ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ  

tvorivé dielne pre organizované skupiny detí, vložné 

Sú vonku z basy a prispôsobili sa dobe. Sú všade tam, 
kde sa dajú (tak ako kedysi) zarobiť „rýchle prachy“: 
kšeftíky, podfuky, úplatky, dotácie. A do nich nechcene 
spadne aj „nový“ Martin, ktorý rovnako, ako v minulosti 
prichádza z Boleslavi do Prahy, zarobiť peniaze. 
5.6. Na vine sú hviezdy
Žáner: dráma, romantický. MP od 12 rokov. Stopáž: 
125 min Hrajú: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Willem 
Dafoe, Laura Dern, Nat Wol� , Sam Trammell. Obsah: 
Film podľa knižnej predlohy Johna Greena sa točí okolo 
príbehu šesťnásť ročnej Hazel Grace Lancaster, ktorej 
pred tromi rokmi diagnostikovali rakovinu štítnej žľazy. 
Hazel sa na stretnutí podpornej skupiny zoznámi s 
Augustom Watersom, vyliečeným pacientom leukémie, 
ktorý tam chodí ako podpora svojho kamaráta. Keď sa 
ich vzťah začne prehlbovať z obyčajného priateľstva 
snaží sa Hazel zachovať si odstup, pretože sa bojí, že 
zomrie a Gusa to poznamená. Ale Guse sa jej snaží 
splniť jej najväčšie želanie a to je letieť do Amsterdamu 
a stretnúť sa s jej obľúbeným spisovateľom Petrom van 
Houtom.
12.6. Grace: Kňažná z Monaka
Žáner: biogra� cká dráma. Stopáž: 103 min. Hrajú: 
Nicole Kidman, Tim Roth, Milo Ventimiglia, Parker 
Posey, Paz Vega, Frank Langella, Derek Jacobi, 
Geraldine Somerville, Robert Lindsay, Nicholas Farrell, 
Olivier Rabourdin, Roger Ashton-Gri�  ths, Jeanne 
Balibar, André Penvern. Obsah: Filmová biogra� a 
pojednávajúca o živote hollywoodskej legendy a 
zároveň monackej kňažnej Grace Kelly (Nicole Kidman). 
Snímok zobrazuje obdobie, v ktorom sa Grace vzdáva 
svojej hereckej kariéry, aby sa stala vládkyňou na plný 
úväzok. V tieni svojho manžela, kniežaťa Rainera III. 
(Tim Roth), využíva svoje politické schopnosti na to, 
aby zachránila Monako.

12.6. Všetky cesty vedú do hrobu
Žáner: western, komédia. Hrajú: Charlize Theron, 
Seth MacFarlane, Amanda Seyfried, Liam Neeson, Neil 
Patrick Harris, Giovanni Ribisi, Sarah Silverman, Wes 
Studi, Evan Jones, Rex Linn, Tatanka Means. Obsah: 
Albert (Seth MacFarlane) je zbabelý farmár, ktorý príde 
o svoju priateľku (Amanda Seyfried) aj česť po tom, čo 
vzdá klasický pištoľnícky súboj muža proti mužovi. 

19.6. Ako si vycvičiť draka 2
Žáner: rodinný, komédia, fantasy, animovaný, 
dobrodružný MP, stopáž: 105 min. Obsah: Od prvého 
dielu ubehlo 5 rokov a Štikút s Bezzubkou sú späť. Celá 
dedina už privykla drakom a tí sa stali nepostrádateľnou 
súčasťou ich životov. Vikingovia vymysleli aj nový a 
obľúbený šport - dračie preteky. 

0,30 € za dieťa, záujem prosíme dohodnúť vopred 
0911 540 023, 037/653 25 44
16. a 18.6. o 14.00   
KVETY Z PRÍRODNÉHO MATERIÁLU
24., 25. a 26.6. o 9.00   
ODKAZ SV. CYRILA A METODA VRYTÝ DO HLINY - 
modelovanie z prírodného materiálu

TVORIVÉ DIELNE PRE VEREJNOSŤ

11.6. o 15.00   FLANDERSKÁ  KRAJKA - háčkovaná 
textilná čipka, vložné 5 €
Letné dielne tradičných ľudových remesiel pre 
dospelých - Ľudové remeslo zachováme
23.6. o 15.00   SUCHÉ PLSTENIE OVČEJ VLNY - 
vyhotovíte si guľkový náhrdelník s korálikmi, 
vložné 5 €
30.6. o 15.00   MOKRÉ PLSTENIE OVČEJ VLNY 
- vyhotovíte si originálny obal na mobil, okuliare, 
vložné 5 €

výstava sprístupnená v pracovných dňoch 10.00 - 
17.00, okrem utorka

5. - 25.6.   LITERÁRNO-VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 
ZLATY DÔNČOVEJ, detí MŠ a žiakov ZŠ a SŠ, 12.6. o 
10.00 vernisáž a vyhodnotenie súťaže 
9. - 30.6.   TVORIVÝ SVET DETÍ práce žiakov 
Spojenej školy internátnej ul. Červeňova, Nitra

KOS v Nitre spoluorganizátor

3.6. o 17.00   TANEČNÝ DOM v kultúrnom dome 
v Čechynciach, hlavný organizátor Združenie 
maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Čechynce
7.6. o 14.00   TURIČNÉ SLÁVNOSTI 
v Tatabányi-Bánhide s ukážkami ľudových remesiel, 
hlavný organizátor Slovenské regionálne kultúrne 
stredisko Tatabánya-Bánhyda, Maďarsko
9.6. o 13.00   TURIČNÉ STRETNUTIE SPEVÁCKYCH 
SKUPÍN A SÓLISTOV v Tatabányi, hlavný organizátor 
Banícke kultúrne stredisko, Tatabánya, Maďarsko

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ 

Fatranská 3,  949 01 Nitra
Tel. :  037/653 74 49 

e-mail :  nihvezd@kosnr.sk, www.suh.sk
 5. 6. od 21.00 h  
Večerné pozorovanie oblohy pre verejnosť
                     

ZÁBAVNÉ STANOVIŠTIA S ODMENAMI:
 CVČ DOMINO
• Huncústva hradného šaša
 O šašovi každý vie, že sa v zámku skrýva,
 s loptičkami čaruje, veselý vždy býva
• Zoborský chodník
 Prírodou sa potúlajme a rastlinky spoznávajme
• Nitriansky pernikár
 Kúpte si perníčky z hlinenej pecičky
• Silák Corgoň
 Silák Corgoň silu má, každému ju rád rozdá
• Nitrianske puzzle
 Nitra tajomstvá skrýva, každá legenda je živá
• Talentárium
 Pesničky, tančeky i básničky predvedú nitrianske  
 detičky
SKAUTI
•  Ako prežiť so skautmi v parku

ZDRUŽENIE STORM
•  Lodičkovanie so STORM-om

Navštív 8 stanovíšť, získaj 8 pečiatok a vyhraj 
krásne ceny!

ATRAKCIE:
 Ukážky služobnej kynológie, sebaobrany 
 a prevencie kriminality s Mestskou políciou
 Beh šťastia
 Bludisko v „Novináriu“
 Agility klub Nitra
 Detské divadelné predstavenie
 Pat a Mat
 Trampolíny
 ČOKOLÁDOVÁ CESTA S MACKOM PÚ
Výlet vláčikom do sveta čokolády a nitrianskych legiend

ÚČINKUJÚ:
ITCHO PČELÁR a JAMESTOWN, Tanečná škola Street 
Dance Nitra, Laura Ilečková, Mažoretky I.INIMA, 
Divadielko Svetielko, Borinka & Borinôčka, Lienky, 
SZUŠ ARS Studio

DETSKÝ RAJ PRED VSTUPOM DO PARKU
• Rodinné fotografovanie s HB studio
• Maľba voskom a žehličkou
• Drevený kolotoč pre najmenších
• Dravce a sokoliari
• Lietadielka
• Nafukovací hrad Raiff eisen Bank
• Osviežujúce nápoje a pochutiny

PROGRAM:
14.30 Mažoretky, otvorenie MDD

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ 

NISYS

AMFITEÁTER NITRA

BOHOSLUŽBY V NITRE 

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:

EVANJELICKÉ BOHOSLUŽBY

GRÉCKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY

REFORMOVANÁ KRESŤANSKÁ CIRKEV

CIRKEV ADVENTISTOV SIEDMEHO DŇA  

CIRKEV BRATSKÁ

KRESŤANSKÝ ZBOR

CIRKEV JEŽIŠA KRISTA 
SVATYCH NESKORŠÍCH DNÍ

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 2014

KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO

CVČ DOMINO 

FÓRUM MLADÝCH

KNIŽNICE V NITRE

Krajská knižnica K. Kmeťka

Knižnica AGROINŠTÚTU 

Univerzitná knižnica UKF

Slovenská  poľnohospodárska knižnica

  
ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ  

Pravidelné aktivity vo Fóre mladých

 Stále aktivity voľného časuTVORIVÉ DIELNE PRE VEREJNOSŤ

KOS v Nitre spoluorganizátor

knižnica
air hockey
šípky
wi�  
spoločenské hry


