
20. 2. – 13. 4.  
Sinimun
Autorky: Petra Lelláková (CZ), Vladimíra Večeřová (CZ)
Kurátorka: Alžběta Cibulková (CZ)
Výstava predstaví súbor prác vytvorených v období 
rokov 2010–2013, ktoré vznikli behom zahraničnej 
stáže v juhokórejskom Soule. Autorky tu reflektujú 
kórejskú kultúru a porovnávajú ju s prostredím,  
z ktorého pochádzajú a v ktorom žijú.

Bunker
6. 3. – 13. 4. 
Československo
Autori: Lucie Kordáčová (AVU, ČR), Jan Hrubeš 
(FUD, UJEP, ČR), Miroslav Hašek (FUD, UJEP, ČR), Jan 
Martinec (VŠUP, ČR), Tomáš Beňadik (FU, OSU, ČR/SR),  
Lucie Kotvanová (VŠVU, SR), Zuzana Sabová (VŠVU, 
SR), Juraj Starovecký (VŠVU, SR)
Otvorenie výstavy: 6. 3. 2014 o 17.00 hod.
Kurátorky: Eva Nováková (Kurátorská studia FUD), 
Lucie Kordáčová (Nová média, AVU) 
Hlavnou ideou česko-slovenského výstavného projektu 
je prezentácia diel umelcov mladšej generácie, ktorí 
reflektujú tému Československa, v ktorom sa síce 
narodili, no vyrastali a žili už na území iného štátu. 
Základné heslá výstavy sú: rozdelenie, hranice, 
vzájomnosť, uvedomenie, identita.

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

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

Hradné námestie 7, 950 50 Nitra,
 č. tel. 037 – 772 17 47
Otv. denne okrem po: 10.00 – 18.00   

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 fidei, ukážky z hlaholík)

ponitrianske múzeum

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 
unikátnych archeologických nálezov od doby kamennej 
až po 18. storočie z územia celého Slovenska
14.1. – 27.3.  SPOZNÁVAJ HISTÓRIU NITRY
- spoločenská náučná hra
každý utorok, stredu a štvrtok v čase 9.30 - 15.30 h
6.2. – 28.2.    „INÉ ČINNOSTI“
Výstava prezentuje vnímanie nášho bytia očami 
detí predškolského a mladšieho školského veku 
prostredníctvom malieb a kresieb.
21.3. – 20.4. Trofeje poľovnej zveri
vernisáž o 15.00
XXVIII. ročník výstavy trofejí poľovnej zveri ulovenej  
v revíroch v pôsobnosti Obvodnej poľovníckej komory 
Nitra v poľovníckej sezóne 2013/2014 a ich odborné 
hodnotenie z hľadiska správnosti selektívneho lovu.
Klub paličkovanej čipky 
každý pondelok o 14.30 hod.
Stretnutie členov Slovenskej numizmatickej spoločnosti 
každú nedeľu v párnom týždni o 10.00 hod.
Klub filatelistov 
každú prvú nedeľu v mesiaci o 10.00 hod.

slovenské poľnohospoDárske 
múzeum

Dlhá ul. 52, Nitra, areál AX
muzeum@agrokomplex.sk, www.spm.sk, 
tel. 037/65 72 573, 65 72 577
Výstava
Do 12. 9. Po stopách fajkárskych majstrov
Expozície: 
Najstaršie dejiny poľnohospodárstva na Slovensku do 
konca stredoveku, vývoj sejby, zberu a mlatby obilia, 
vývoj poľnohospodárskych strojov a hnacích agregátov, 
poľnohospodárske letectvo, história spraco- vania 
potravín.
Skanzen: 
Málotriedna katolícka škola, pekáreň, mliečnica, mlyny, 

kinokluB tatra

štúdio TATRA NITRA   o.z. VERTIGO 
www.kinoklubnitra.sk 
kinoklubnitra@gmail.com
 info: 0948 050 010 ; 0907 680 702 
pondelok   3.3. o 19.30
POZÍCIA DIEŤAŤA  
Má materská láska svoje hranice? Mladý muž spôsobí 
tragickú nehodu, pri ktorej zomiera malé dieťa. Mužova 
matka je presvedčená, že môže svojho syna zachrániť 
pred krutým trestom pomocou úplatkov a krivých 
výpovedí. Režisér Călin Peter Netzer rekonštruuje 
udalosti jednej noci. Nekompromisný pohľad na 
bezútešný a skorumpovaný stav polície a súdnictva. 
Jeden z najlepších európskych filmov minulého roku 
získal Zlatého medveďa a Cenu FIPRESCI na MFF Berlín 
2013. 
(Rumunsko, 2013, 112 min., rumunčina, čes. tit., 3 € / 4 €)
utorok  4.3. o 19.30
RIVALI 
Skutočný príbeh Nikiho Laudu. Režisér Ron Howard 
nás pozýva do zlatých čias Formuly 1. Príbeh dvoch 
brilantných pretekárov a odvekých rivalov Nikiho Laudu 
(Daniel Brühl) a Jamesa Hunta (Chris Hemsworth)              
v profesionálnom aj v osobnom živote. Lauda sa 
spamätáva z takmer smrteľnej nehody a vracia sa 
späť do hry, aby si to s britským playboyom rozdal  
v pretekoch za titulom svetového šampióna.
(USA – Nemec.- V. Brit., 2013, 123 min., čes. tit., 3 € / 4 €)

Créme de la Créme  //  10. - 11.marca
Prehliadka súčasného francúzskeho filmu

pondelok   10.3. o 18.00 
ČIERNA VDOVA             
Na mnohých festivaloch oceňovaná filmová adaptácia 
známeho bestselleru (autor predlohy Yasmina 
Khadra) sugestívne vykresľuje morálnu dilemu 
arabsko-izraelského chirurga... Keď objaví manželkin 
list na rozlúčku, zrúti sa mu celý doterajší svet. Stráca 
doterajšie ilúzie a začína si uvedomovať, že žil v umelo 
vytvorenej realite, ktorej súčasťou bola neznáma žena. 
Libanonský režisér Ziad Doueiri zobrazuje palestínsko-
izraelské vzťahy a fenomén teroristických útokov.       
(Francúzsko – Belgicko – Libanon , 2012, 102 min., čes. 
tit., 2,50 € / 4 €) 
pondelok   10.3. o 20.00 
MOJA VLASŤ                    
Režisér Mohamed Hamidi vo svojom debute 
balansuje na pomedzí komédie a drámy a rozohráva 
príbeh mladého Francúza, ktorý preniká k vlastným 
koreňom. Otec ho posiela do Alžírska, aby zachránil 

pondelok   24.3. o 19.30 
ROZBITÝ SVET                        
Silná, podmanivá i dojemná štúdia lásky v jej mnohých 
podobách. Najlepší britský film roku 2012 je filmovým 
debutom divadelného režiséra Rufusa Norrisa. Prináša 
príbeh jedenásťročnej Skunk, ktorá je diabetička a je 
pekne nad vecou. Začali sa jej letné prázdniny a jej dni 
vypĺňajú chvíle zdanlivo bezstarostných nádejí... Popri 
pôsobivej kamere a výraznej hudbe herecky potešili 
Tim Roth v úlohe otca a najmä neherečka Eloise 
Laurence ako Skunk. 
(PREMIÉRA!, Broken, V.Británia, 2012, 90 min., 
angličtina, čes. tit., 3  € / 4 €)
utorok   25.3. o 19.30  
BORGMAN   
Pulzujúci holandský triler s prvkami temnej komédie 
prináša viacvrstvovú satiru na súčasné spoločenské  
neduhy ako konzum, či rasizmus. Borgmanov 
nečakaný príchod do exkluzívnej štvrte odštartuje sériu 
znepokojivých, až bizarných udalostí okolo starostlivo 
budovanej fasády majetného manželského páru, ich 
troch detí a opatrovateľky.
Režisér a scenárista Alex van Warmerdam súťažil so 
svojim filmom na MFF Cannes 2013 a bol uvedený aj 
na MFF Toronto.
(PREDPREMIÉRA!, Holandsko – Belg. – Dán., 2013, 
113 min., holandčina, čes. tit., 3 € / 4 €)
pondelok   31.3. o 19.30
WALESA, ČLOVEK  Z  NÁDEJE      
Nový film Andrzeja Wajdu...                            
(PREMIÉRA!, Poľsko, 2013, 127 min., poľština, slov. 
tit., 3 € / 4 €)
utorok   1.4. o 20.00
ŠTVOREC V KRUHU   
Nový slovenský film Ľubomíra Štecka...       
(PREMIÉRA!, Slovensko-Česko, 2013, 70 min., 3 € / 4 €)

DivaDlo anDreja Bagara

Svätoplukovo námestie, Nitra. www.dab.sk

1., 3., 4. 3. o 18.30
TISÍCROČNÁ VČELA 
Veľká sála Veľká scénická muzikálová freska, ktorá vznikla 
na základe románu Petra Jaroša. Jedno  najvýznamnejších 
románových diel 20. storočia v slovenskej literatúre,  
s výrazným vplyvom magického realizmu a nadrealizmu. 
Divadelná  metafora o Slovensku a Slovákoch. O našich 
životoch, snoch, snaženiach, trápeniach, túžbach.  
O schopnosti vzdorovať osudu, slobodne a naplno žiť, 
ľúbiť... Vstupné 20 €

mali od seba patričný odstup, ale aj vzájomný obdiv a 
úctu. Spoločenské konvencie a sociálne rozdiely ich síce 
delili – ale ich vzájomne opätovaný a naplnený cit zvaný 
láska ich dokázal spojiť. Scénická freska nádherných 
dobových kostýmov, citmi aj dramatickým napätím 
nabitých situácií, šťastného konca a nezabudnuteľných 
hereckých výkonov. V postave pána Darcyho hosťujúci 
Tomáš Maštalír – člen Činohry SND. Réžia: Ľubomír 
Vajdička Vstupné 13 € 
13.3. o 18.30
KOREPETÍTOR 
Štúdio Tragikomédia plná napätia a prekvapivých 
zvratov ironickým spôsobom spracováva tému lásky 
a veľkej vášne. Sprevádza ju množstvo nádhernej 
hudby a ešte viac absurdného humoru. Je príležitosťou 
pre herecký koncert mužsko – ženskej dvojice 
protagonistov inscenácie. Vstupné 9 €
14.3. o 18.30 
DIEVČA BEZ VENA Veľká sála
15.3.  o 18.30
PREFÍKANÁ VDOVA Veľká sála
Dnešná prefíkaná vdova pravidelne sleduje Sex  
v meste, topánky nosí jedine s platformou  a isto 
drukuje nejakému futbalovému klubu... Keď ide  
o vlastné pohodlie,všetky prostriedky sú dovolené. 
Vstupné 13 €
17.3. o 18.30 
DNA Veľká sála
Derniéra
17.3. o 18.30
LÁSKA A PENIAZE 
Štúdio Britský dramatik Dennis Kelly trhá chronológiu 
príbehu – v siedmich zľahka prepojených epizódach – 
a ponúka tak záhadnú panorámu spoločnosti otrávenej 
proroctvami kapitalizmu. Spoločnosti, v ktorej erotická 
príťažlivosť konzumu určuje hodnotu ľudského života. 
Vstupné 5 €
18.3. o 11.00
KTO JE TU RIADITEĽ Veľká sála
18.3. a 19.3. 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. Réžia Roman Polák. Vstupné 9 €
19.3. o 18.30 

5.3. o 19.00, Štúdio Tatra
6.3. o 9.30, Štúdio Tatra
7.3. o 9.30, Štúdio Tatra
9.3. o 15.00 a 17.00, Štúdio Tatra
10.3. o 9.30, Štúdio Tatra
11.3. o 9.30, Štúdio Tatra
Tri prasiatka
Štúdio Tatra. Kde bolo tam bolo, na úpätí kopca, ktorý 
Zoborom volajú, v hustom lese, ktorý sa na hraniciach 
mesta Nitra rozprestiera, ako áno ako nie, žili či ešte 
žijú tri prasiatka – bračekovci - Puco, Muco a Buco. A s 
nimi v susedstve na dosah i Vlk, Dunčovia a bocian Fero. 
Hrajú: Andrea Ballayová, Agáta Solčianska, Katarína 
Petrusová, Miloš Kusenda a bocian Fero.
12.3. o 9.30, Veľká sála
JÁNOŠÍK
Réžia: O. Spišák
Inscenácia, ktorá pred vami odhalí pozadie vzniku 
legendy o slovenskom národnom hrdinovi –  
zbojníckom kapitánovi Jurajovi Jánošíkovi, ktorý vraj „ 
bohatým bral a chudobným dával“ , a ktorý vo veku 23 
liet v Liptovskom Mikuláši za rebro na šibenici odvisol.
Inscenácia vznikla s finančnou podporou MK SR a je pre 
deti od 10 rokov.
12.3.  o 19.00, Veľká sála
Egon Gnoth uvádza koncert pre Karola Spišáka 
Hudobný večer s kapelou E.G.O. Group. Na významnú 
osobnosť slovenskej kultúry Karola Spišáka budú 
spomínať Egon Gnoth, herci Starého divadla a vzácni 
hostia herečka, šansonierka Emília Došeková a herec 
František Kovár. 
13.3. o 9.30, Štúdio Tatra
Janko a Marienka - Verejná generálka
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.
13.3. o 18.00, Štúdio Tatra
Janko a Marienka - Premiéra
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 

sYnagÓga

Ulica pri Synagóge 3, 949 01 Nitra

9. 3.  / nedeľa o 18.00
Podaj mi rúčku
nestarnúce slávne evergeeny slovenskej populárnej 
scény z prvej polovice 20. storočia
Slovak Tango
www.slovaktango.com
Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstupné: 5,- € ; deti, 
študenti, seniori od 62 r. a držitelia ZŤP preukazu: 3,- €, 
predpredaj NISYS
11. 3. / utorok o 17.00
Slávnostné ocenenie športovcov mesta Nitry 
za rok 2013
Usporiadateľ: : Mesto Nitra, vstup na pozvánky
14. 3. / piatok o 17.00
Via Dommus / Cesta domov
umelecké predstavenie a výstava bývalých 
absolventov Tralaškoly ( potrvá do 27. 4. 2014)
usporiadateľ: Súkromná základná umelecká škola, 
vstup na predstavenie voľný
18. 3. / utorok a 25. 3. / utorok  o 18.00
Musica da camera
záverečné koncerty študentov Katedry hudby PF UKF 
v Nitre, www.kh.pf.ukf.sk
Usporiadateľ: Katedra hudby PF UKF v Nitre, 
vstup voľný

41. Nitrianska hudobná jar 2014
14. 3. / piatok o 17.00
Via Dommus / Cesta domov
umelecké predstavenie a výstava bývalých 
absolventov Tralaškoly ( potrvá do 27. 4. 2014)
23. 3. / nedeľa o 18.00
ARCHI DI SLOVAKIA
Komorný súbor ŠKO Žilina
František Figura / umelecký vedúci
27. 3. / štvrtok o 18.00
Operné soirée
Miriam Garajová / soprán, Martin Gyimesi / tenor, 
Róbert Pechanec / klavír
30. 3. / nedeľa o 18.00
COLLEGIUM WARTBERG
Dalibor Karvay / husle, Zuzana Bouřová / viola, 
Jozef Podhoranský / violončelo, 
Ján Krigovský / kontrabas,  Eva Cáhová / klavír

1. 4.  / utorok  o 18.00
Brigitte Buxtorf / flauta, 
Dominique Guignard / flauta (Švajčiarsko)
Viera Bartošová / klavír
Koncert podporili: Bryndziareň a syráreň Zvolenská 
Slatina, Hotel LOFT Bratislava
13. 4.  / nedeľa o 18.00
TRIO MARTINŮ   (ČR)
Peter Jiříkovský / klavír, Pavel Šafařík / husle, 
Jaroslav Matějka / violončelo
Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstupné: 4,- € ; deti, 
študenti, seniori od 62 r. a držitelia ZŤP preukazu: 2,- €, 
predpredaj NISYS

Nitrianska hudobná jar ZUŠ Jozefa Rosinského 
festival mladých interpretov zo základných 

umeleckých škôl

3. 4. / štvrtok o 17.00
Koncert žiakov – sólistov ZUŠ J. Rosinského v Nitre

6. 4. / nedeľa o 17.00
Komorný koncert ZUŠ J. Rosinského v Nitre

10. 4. / štvrtok  o 17.00
Koncert ZUŠ J. Kresánka Bratislava
Usporiadateľ: Základná umelecká škola J. Rosinského 
v Nitre v spolupráci s Mestom Nitra,  vstup voľný,  
s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

28. 3. / piatok  o 10.00
Slávnostné ocenenie pedagogických zamestnancov 
škôl a školských zariadení Mesta Nitry 
pri príležitosti Dňa učiteľov
Usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup na pozvánky

Výstavy

HODNOTA „Ukáž, čo dokážeš ty“
prezentácia diel mladých autorov
výstava potrvá do 11. 3. 2014

Stále výstavy

OSUDY SLOVENSKÝCH ŽIDOV
expozícia holokaustu / SNM – Múzeum židovskej kultúry

Shraga Weil: GRAFIKA

Nitrianska synagóga  1911 - 2011

5.3. o 10.00 a 18.30 
LAVV 
Štúdio Inscenácia pre –násťročných. Inscenácia 
zrkadlí horúcu súčasnosť dnešných mladých ľudí. 
Ich pocity, vnútorné obavy, rozhovory v šatni a na 
žúroch. Ich slovník, humor, hudbu... Postavy tejto hry 
spoločne prežijú neuveriteľné okamihy; zažijú pri tom 
sklamanie aj kopec zábavy. Vzájomné stretnutia, lásky, 
kamarátstvo, zložitosť vzťahov, hľadanie sa...Štúdio 
Vstupné 6 a 8 €
6.3. o 10.00
MÁTOHY
Veľká sála Príďte sa pozrieť na strašné trampoty a 
protivenstvá, ktoré musí hrdina Matej pri hľadaní 
ideálnej manželky podstúpiť! Na to, aby našiel manželku, 
ktorá má všetkých „päť pé“, musí strašný boj so strigami 
vybojovať, preťažké hádanky uhádnuť a všetky priľahlé 
planéty obletieť! A to všetko len za pomoci bicykla, i to 
hrdzavého! Vstupné 3,5 €
7.3. o 18.30 
TESTOSTERÓN  
Veľká sála Divadelná komédia o tom, čo si muži myslia 
o ženách. Manifest mužskej prapodstaty. Svadobná 
oslava, na ktorej chýba nevesta! Ale prečo?... Záhada, 
ktorá čaká na vaše rozlúštenie. 
Réžia: Peter Mankovecký Vstupné 15 €
8.3. o 18.30
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA  
Štúdio Vstupné 6 € Obnovená premiéra vtipnej, priam 
kultovej a v mnohom výnimočnej inscenácie bývalých 
poslucháčov bratislavskej Vysokej školy múzických 
umení. Autorský projekt  tých, ktorí školu len pred 
nedávnom opustili a všetko majú v čerstvej pamäti. 
Príďte si ju osviežiť i Vy! Réžia: Ján Luterán
11.3. o 10.00
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA  
Štúdio Vstupné 6 € Obnovená premiéra vtipnej, priam 
kultovej a v mnohom výnimočnej inscenácie bývalých 
poslucháčov bratislavskej Vysokej školy múzických 
umení. Autorský projekt  tých, ktorí školu len pred 
nedávnom opustili a všetko majú v čerstvej pamäti. 
Príďte si ju osviežiť i vy! Réžia: Ján Luterán
11.3. o 18.30 
AJ KONE SA STREĽAJÚ Veľká sála
Slovenské národné divadlo Bratislava
12.3. o 18.30
13.3. o 10.00
PÝCHA a PREDSUDOK
Veľká sála Javiskovo príťažlivý výlet do sveta minulosti, 
do prostredia elegancie a vznešenosti, keď muž a žena 

KTO JE TU RIADITEĽ Veľká sála
20.3. o 18.30
21.3. o 18.30
TISÍCROČNÁ VČELA Veľká sála 
22.3. o 18.30
NÁVŠTEVA STAREJ DÁMY Štúdio Vstupné 10 €
25.3. o 10.00
PLEŠATÁ SPEVÁČKA 
Štúdio Absurdná groteska...hra... ne-hra... bláznivý 
príbeh o tom, čo sa stalo, keď manželia Martinovci 
navštívili manželov Smithovcov...typický anglický 
interiér, kde typický manželský pár konverzuje...alebo 
aj nie...pani Smithová vypúšťa z úst eskapády slov... 
hovorí o všetkom možnom... j...jej manžel pán Smith   
nezúčastnene pomľaskáva do rytmu odbíjajúcich 
hodín...  Vstupné 8 €
26.3. o 18.30
KOREPETÍTOR  Štúdio Vstupné 8 €
27.3. o 18.30 
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ 
Organizované predstavenie Friedrich Schiller 
nám v príbehu bleskovej politickej kariéry dvorného 
intrigána Selicoura zanechal komédiu, ktorá 
svojou rafinovanosťou, výbornými charaktermi a 
vycizelovanou formou v ničom nezaostáva za jeho 
vzorovými a slávnymi drámami. Vstupné 3,5 €

31.3. o 10.00 a 12.30 a 18.30
ZACHRÁŇ SI SVOJHO AFRIČANA 
Štúdio Organizované predstavenie
 

staré DivaDlo karola spiŠáka  

Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra
e-mail: sdn@stare divadlo.sk, reklama@sdn.sk
Tel.:037/ 658 50 03 

2.3. o 15.00, Štúdio Tatra
4.3. o 9.30, Veľká sála
5.3. o 9.30, Veľká sála 
Ako šlo vajce na vandrovku
Réžia: Z. Zubková
Vtipná a hravá inscenácia na motívy klasickej ľudovej 
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 zbojníkov vám 
za výraznej pomoci bábok vyrozprávajú dve sliepky 
a jeden kohút. Predstavenie je určené pre deti od 3 
rokov.

určená pre deti od 3 rokov.
16.3. o 15.00, Štúdio Tatra
17.3. o 9.30, Študovňa
18.3. o 9.00 a 11.00, Študovňa
19.3. o 9.00 a 11.00, Študovňa
Janko a Marienka
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.
19.3. 19.00, Štúdio Tatra
Žena, Pánboh, Čertisko a sedem zakliatych
Réžia: J. Nvota
Hororovo smiešny príbeh o tom, že žena a láska môžu 
všetko. Inscenácia na motívy niekoľkých Dobšinského 
rozprávok vo forme pouličného predstavenia pre deti 
od 10 rokov a dospelých.
20.3. o 9.30, Študovňa
Janko a Marienka
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.
21.3. o 9.30, Veľká sála
Bolo nás päť
Réžia: Kamil Žiška
Dramatizácia románu významného medzivojnového 
českého spisovateľa, novinára a humoristu židovského 
pôvodu Karla Poláčka. Humorné rozprávanie o 
každodennom „dobrodružnom“ živote, snoch, túžbach 
či prvých láskach piatich obyčajných kamarátov.
Predstavenie pre deti od 6 rokov.
Sir Arthur Connan Doyle
21.3. o 19.00, Štúdio Tatra
U Temnej Irmy a Chromej krásky
Réžia: : Kamil Žiška
Nefalšovaná parížska „bohéma“ pre Vás prostredníc-
tvom príbehových, situačných, výtvarných, hudob-
ných a poetických „škvŕn“ v kabaretnom „svetlotieni“   
namaľuje obraz „ prekliateho“ Paríža na prelome  
19. a 20. storočia voňajúceho čiernou kávou, absintom, 

umením a všadeprítomnou chudobou. Autorský kaba-
ret Kamila Žišku o láske, umení a živote v Paríži na kon-
ci 19-steho storočia. Inscenácia je určená pre stredné  
školy a dospelého diváka.
23.3. o 15.00, Veľká sála
24.3. o 9.30, Veľká sála
Bolo nás päť
Réžia: Kamil Žiška
Dramatizácia románu významného medzivojnového 
českého spisovateľa, novinára a humoristu židovského 
pôvodu Karla Poláčka. Humorné rozprávanie o každo-
dennom „dobrodružnom“ živote, snoch, túžbach či 
prvých láskach piatich obyčajných kamarátov.
Predstavenie pre deti od 6 rokov.
Sir Arthur Connan Doyle
25.3. o 9.30, Veľká sála
26.3. o 9.30, Veľká sála
O psíčkovi a mačičke
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 podporou 
mesta Nitra.
26.3. o 19.00, Štúdio Tatra
Solitaire.sk
Réžia: Michal Spišák
Súčasná slovenská divadelná hra. Dej hry sa odohráva 
v novostavbe bytového domu, na pozadí príbehov 
štyroch diametrálne odlišných postáv, ktoré spája 
existenciálny pocit vykorenenosti a totálnej samoty. 
Avšak hra nie je drásavá, ale díva sa na ľudí láskavým 
okom a v sebairónií akou sa jej postavy reflektujú je 
veľmi veľa humoru. Veríme, že naše nové predstavenie 
o mladých a pre mladých si nájde svojho diváka, ktorý 
ocení ľudskosť a tragikomiku hry. 
Predstavenie určené pre študentov SŠ a starších.
27.3. o 9.30, Veľká sála
28.3. o 9.30, Veľká sála 
Ako šlo vajce na vandrovku
Réžia: Z. Zubková
Vtipná a hravá inscenácia na motívy klasickej ľudovej 
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 zbojníkov vám 
za výraznej pomoci bábok vyrozprávajú dve sliepky 
a jeden kohút. Predstavenie je určené pre deti od 3 
rokov.
28.3. o 19.00, Štúdio Tatra
Sherlock Holmes 

Réžia: Jakub Nvota 
Porozprávame vám o pánovi Sherlockovi Holmesovi, 
ktorého vlastná genialita privedie až k stretu so 
„samotným Napoleónom zločinu“ - profesorom 
Moriarthym.  A kto je Moriarthy? To uvidíte v našom 
predstavení. Čaká vás naozajstné prekvapenie, 
v rámci ktorého pochopíte tragicko-smiešnu podstatu 
akejkoľvek geniality.
Pavol Dobšinský – Roman Polák
30.3. o 15.00
Danka a Janka, Veľká sála
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 ofinu. A majú tiež rady rozprávky. Chytia 
sa za ruky, spravia hop – a sú v rozprávke. Alebo sa ani 
nemusia chytiť za ruky, ani hop nemusia povedať, len 
si zaželajú a sú v rozprávke. A niekedy si nemusia ani 
zaželať – zrazu len, sami len nevedia ako – ako sú v 
rozprávke. 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.
31.3. o 9.00 a 11.00, Študovňa
Janko a Marienka
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.

galéria FoYer

do 6.4. Peter Hitzinger. SIVÁ. 
Autor sa prezentuje expresívnou polohou, ktorá narába 
s väčšou dávkou abstrakcie, osobitou farebnosťou, 
tvarovou redukciou a so silnými tmavými líniami 
rozdelujúcimi plochu na akési segmenty pospájané v 
usporiadanom chaose. Autor je absolventom Akadémie 
výtvarných umení v B. Bystrici. Pedagogicky pôsobí na 
Strednej umeleckej škole úžitkového výtvarníctva v 
Topoľčanoch. Autor žije a tvorí v Prievidzi.

krajské osvetové streDisko

KOS v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra
Tel./fax: 037/6531546
e-mail: kosnr@kosnr.sk     www. kosnr.sk 

pálenica, lisovne oleja, čistička osív, voštinársky záboj, 
včelíny, vinohradnícky dom, salaše a senníky.
Nitrianska úzkokoľajná parná poľná železnica: 
Vozenie počas avizovaných podujatí návštevníckej 
sezóny. 

misijné múzeum

Misijný dom na Kalvárii, 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  predme- 
ty pochádzajúce zo zberateľskej činnosti misionárov. 
Návštevy hláste vopred telefonicky. 

VIVÁRIUM SPU

Areál SPU, Tr. A. Hlinku, tel.: 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, tel: 65 11 751, kl. 743
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, tel. č.: 037/ 65 22 989
11.03. – 16.03. NÁBYTOK A BÝVANIE  
22medzinárodný veľtrh nábytku a bytových doplnkov.
13. – 18.3. FÓRUM DIZAJNU
15. medzinárodná výstava nábytkového dizajnu
24. – 25.3. Medzinárodná výstava psov
30.3. a 1.4. RYBÁRSKY VÍKEND 
3. kontraktačná a predajná výstava 

Fajkový kluB nitra

Verejné posedenie fajkového klubu
6. 3. 2014
The Irish Times Pub Nitra
www.pipeclub.sk

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
27. 2. – 27. 4. 
Nahotou tela aj mysle
Kurátorka: : Barbora Geržová
Monografická výstava predstaví výber z tvorby 
Doroty Sadovskej, jednej z najvýraznejších osobností 
súčasnej domácej scény. Originalita jej autorských 
stratégií pohybujúcich sa od maľby cez fotografiu až po 
performanciu ju posúva medzi rešpektovaných umelcov 
pôsobiacich v rámci stredoeurópskeho umeleckého 
priestoru. Na výtvarnú scénu vstúpila v polovici 90. 
rokov 20. storočia, kedy začala programovo pracovať 
predovšetkým s maľbou, v tom čase stojacou mimo centra 
záujmu, ktorú zaujímavým spôsobom revitalizovala, a 
to rovnako prostredníctvom ikonografických tém, ako aj 
prepájaním s inými médiami.
Dorota Sadovská (1973) študovala v rokoch 1991 – 1997 
na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktorú 
ukončila v Otvorenom ateliéri Rudolfa Sikoru na Katedre 
maľby. V štúdiu pokračovala v rokoch 1997 – 1999 na 
École Nationale des Beaux Arts v Dijone vo Francúzsku u 
Orlan, Yan Pei-Ming, Pat Bruder.

Salón
12. 2. – 30. 3. 
Dark Memory
Autori: Autori: Petr Bařinka (CZ) – Michal Bôrik (SK)
Kurátor: PhDr. Michal Tošner
Výstavný projekt DARK MEMORY rozvíja vizuálne pole 
pamäti a spomienok. Autori skúmajú vzťah medzi 
existenciou a pamäťou. Danú tému spracovávajú 
rôznymi technikami, v ktorých však dominuje maľba.

Galéria mladých

jeho rodný dom pred demoláciou. Farid v zdanlivo 
zaostalej krajine spoznáva jedinečných ľudí, ktorých 
humor a priamočiarosť ho prekvapí a hlboko zasiahne. 
Medzi nimi je aj jeho mladý bratanec s rovnakým 
menom ako on a s túžbou emigrovať do bohatého 
Francúzska... (PREDPREMIÉRA!, Francúzsko - Alžírsko, 
2013, 87 min., čes. tit., 3 € / 4 €)

utorok 11.3. o 20.00 
S MOLIÉROM NA BICYKLI   
Úspešný herec Gauthier je hlavnou hviezdou v divákmi 
obľúbenom televíznom seriáli, ktorý mu prináša 
dostatok peňazí aj slávy. Do cesty sa mu však pripletie 
ambiciózny divadelný projekt a jeho herecký sen stvárniť 
postavu Moliérovho Mizantropa. Vedľajšiu postavu hry 
chce získať pre svojho priateľa Serga. Ten však pred 
niekoľkými rokmi odišiel z mesta a žije v zapadnutom 
kúte Francúzska na brehoch Atlantiku. Emócie a pocity 
oboch postáv sú v komédii režiséra Philippe Le Guaya 
vyjadrené prostredníctvom citovaných replík zo známej 
Moliérovej hry a prelínajúci príbeh postáv so samotnou 
divadelnou hrou.
(PREDPREMIÉRA!, Francúzsko, 2013, 104 min., čes. 
tit.,3 € / 4 €)

pondelok   17.3. o 19.30 
VŠETKO, ČO MILUJEM
Totalita láske, slobode a šťastiu nepraje. Poľský režisér 
Jacek Borcuch zobrazuje 80. roky, kedy sú boje 
progresívnej mládeže s konzervatívnym komunistickým 
režimom v plnom prúde. V poľskom pobrežnom meste 
zakladá osemnásťročný Janek v roku 1981 punkovú 
kapelu, aby mohol nahlas spievať o veciach pre 
neho najdôležitejších...  V tom čase ale „Solidarność“ 
(Solidarita) bojuje za slobodu a demokraciu a v zemi 
rastie napätie...
(Poľsko, 2009, 95 min., poľština, čes. tit., 2,50 € / 4 €)

utorok   18.3. o 19.30
ŽIVOT TEJ DRUHEJ   Film café Európa ~ téma: ŽENA 
Tematická projekcia európskeho filmu s následnou 
debatou Juraja Kušnierika a jeho hosťami. 
Lahodná romantická komédia herečky a režisérky 
Sylvie Testud je ako správne namiešaný drink s 
tajomstvom, zľahka prikorenený dávkou mystéria i 
drámy. Láska na prvý pohľad, výlet na pláž, vášnivá 
noc... Ráno si však Marie (Juliette Binoche) nedokáže 
spomenúť na posledných 15 rokov svojho života... 
Jej príbeh sledujeme až do momentu, keď si začne 
uvedomovať, akou bola kedysi slobodnou dievčinou, 
letiacou svetom s ľahkosťou motýľa, a akou ženou sa 
postupne po rokoch manželstva a materstva stala.
(Francúzsko – Belgicko - Luxembursko, 2012, 97 min., 
čes. tit., VSTUP VOĽNÝ)



ne. 6.30, 8.00, 9.30 detská, 11.00 a 17.30 h
Kostol sv. Urbana Čermáň
po. - pi. 18.00; ne 8.00 a 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 Všetkých 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. 18.00 h, 
v každý prvý pia. v mesiaci 19.00 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
po. - p.ia 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.

program Domu matice slovenskej

3.3. 
Tvorivé dielne – Fašiangy v minulosti a dnes
Miesto konania: Základná škola Sľažany

17.3. 
1120.Výročie smrti kráľa Svätopluka – výlet do 
Bratislavy

26.3. 
Tvorivé dielne – Maľovanie vajíčok
Miesto konania : Dom MS Nitra

Krúžky pri DMS: utorok 14:30 Filatelisti

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

André Dussollier, Audrey Lamy, Sara Giraudeau
Píše sa rok 1810. Zámožný kupec si žije v bohatstve 
a hojnosti. Jedného dňa však príde o všetko a musí 
opustiť mesto aj so svojimi šiestimi deťmi. Je medzi 
nimi aj pôvabná Bella, najmladšia dcéra plná života 
a radosti. Pri jednej z dlhých a úmorných ciest Kupec 
objaví nádherné kráľovstvo Zvieraťa, ktoré ho odsúdi na 
smrť za krádež ruže. Bella, viniac sa za nešťastný osud 
rodiny, chce obetovať svoj život výmenou za otcov. Na 
zámku ju však nečaká smrť, ale vcelku nevšedný život 
plný kúziel, potešenia a melanchólie.

Need for Speed   /od 13.3.2014/                                                                                                                                       
akčný/krimi/dráma, USA, tento fi lm je nevhodný pre 
maloletých do 12r 
Hrajú: Aaron Paul, Dominic Cooper, Imogen Poots, 
Michael Keaton, Dakota Johnson, Rami Malek, Kid 
Cudi, Ramon Rodriguez
Aaron Paul je pouličným jazdcom, ktorý prevádzkuje 
autodielňu za účelom upravovania drahých áut, aby v 
pretekoch svojou rýchlosťou  predbehla ostatné vozidlá. 
Všetko sa ale zmení vo chvíli, keď je jeho najlepší priateľ 
zavraždený počas automobilového závodu a tento 
trestný čin je nesprávne prisudzovaný práve Paulovi. Po 
prepustení z väzenia chce hrdina sprisahania prísť na 
kĺb a pomstiť smrť svojho priateľa.

10 pravidiel   /od 20.3.2014/                                                                                                                                       
komédia, ČR, tento fi lm je nevhodný pre maloletých 
do 12r 
Hrajú: Matouš Ruml, Jan Dolanský, Jakub Prachař, 
Miroslav Donutil, Tereza Nvotová, Petr Buchta, Kristína 
Svarinská, Alena Mudrová, Gérard Robert Gratadour 
Hlavný hrdina novej fi lmovej komédie Marek je 
typickým príkladom  mladého „mimoňa“, žijúceho 
vo vlastnom vesmíre. Je to šikovný a milý študent 
astrofyziky, ktorého najväčšou láskou sú nielen 
hviezdy, ale aj horoskopy. Jeho dráhu mu však jedného 
dňa prekríži dievča snov a Marek sa zamiluje tak 
beznádejne, že v škole nie je schopný ani urobiť skúšky. 
V tento moment sa do veci obúvajú jeho odhodlaní 
priatelia. Rozhodnú sa povolať na pomoc a zasvätiť do 
Markových problémov jeho otca, ktorý je úspešným 
vydavateľom radu bestsellerov na tému: ako získať 
ženu.

Pompeje 3D  /od 20.3.2014/                                                                                                                                       
akčný/dobrodružný/dráma/romantický, USA/Nemecko, 
102 min., tento fi lm je nevhodný pre maloletých do 12r 
Hrajú:  Emily Browning, Kit Harington, Kiefer 
Sutherland, Carrie-Anne Moss, Jessica Lucas, Hlavný 
hrdina Milo, otrok, ktorý sa stal gladiátorom, čaká na 
svoj posledný boj, aby zničil svojich súperov a dostal sa 
na slobodu. S výhľadom na slobodný život sa zamiluje 
do dcéry bohatého obchodníka, ktorá však má byť proti 
svojej vôli vydatá za skorumpovaného a zhýralého 
senátora (Kiefer Sutherland). Ich skutočný problém 
sa ale pripravuje v hlbinách Zeme. V osudových 
hodinách po erupcii Vezuvu, vo chvíľach totálneho 
chaosu a desivej skazy sa musí Milo prebojovať von z 

BohosluŽBY v nitre 

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.  www.casd.sk 

CIRKEV BRATSKÁ

Ne. 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 

RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - 
Nitriansky hrad: po. - so. 7,30; 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 
po - so. 6.30 h a 18.00; ne. 7.00, 9.00, 10.30 d 

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

Kostol sv. Gorazda, Klokočina 
po. - pia. 6.30 h a 18.00 h  – po-pi; v so. 6.30; ne. 6.30, 
8.00, 9.30, 11.15 a 18.00 h
Kostol sv. Martina Chrenová: po. - so. 6.30, 17.30; 
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60. ročník Hviezdoslavovho Kubína

Koncerty v Synagóge v Nitre

Zaujímavé aktivity vo voľnom čase

Recitačná súťaž v Krajskom osvetovom 
stredisku v Nitre

Zážitkové balíč
ky 

Nitria
nskej o

rganizácie cestovného ru
chu 

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ SPRIEVODCA

Marec 2014                                    Samostatne nepredajné

NITRA

knižnica
air hockey
šípky
wifi  
spoločenské hry

a

300:Vzostup impéria  /od 6.3.2014/                                                                                                                                        
akčný, USA,  tento fi lm je nevhodný pre maloletých do 15r
Hrajú: Lena Headey, Eva Green, Rodrigo Santoro, 
Sullivan Stapleton, David Wenham, Jack O‘Connell, 
Hans Matheson, Callan Mulvey
Akčná snímka 300: Vzostup impéria je nakrútená 
podľa najnovšieho grafi ckého románu Franka Millera 
Xerxes. Začína sa nová kapitola veľkého epického 
dobrodružstva na ďalšom bitevnom poli – na mori. 
Generál Themistokles sa pokúsi zjednotiť celé Grécko 
a v čele vojska sa vydá bojovať proti perzskej armáde. 
Na jej čele stojí boh Xerxes, ktorý bol kedysi človekom, 
a Artemisia, pomstychtivá veliteľka perzského 
námorníctva.

Dobrodružstvá Pána Peabodyho a Shermana  
/od 6.3.2014/  
animovaný/komédia,  USA,  92 min.,  tento fi lm je vhodný 
pre všetky vekové kategórie
Pán Peabody je geniálny ako Einstein, vtipný ako Oscar 
Wilde, odvážny ako Indiana Jones, má deduktívne 
schopnosti Sherlocka Holmesa a štýl ako James Bond. 
Je svetovo známa celebrita, držiteľ Nobelovej ceny, 
olympijský víťaz v skoku a desaťboji. A naviac je pes. 
Vďaka svojim schopnostiam si pán Peabody adoptoval 
malého chlapca Shermana, ktorého od plienok 
vychováva tak, ako najlepšie dokáže. Ale niekedy si 
musí priznať, že je snáď jediná vec, ktorá mu tak úplne 
nejde a že má čo robiť, aby so Shermanom udržal krok

Fair Play  /od 13. 3.2014/                                                                                                                                          
dráma, ČR,100min.,  tento fi lm je nevhodný pre 
maloletých do 12r 
Hrajú: Judit Bárdos, Anna Geislerová, Roman Luknár, 
Eva Josefíková, Ondřej Novák, Roman Zach
Praha 1983. Mladučká bežkyňa Anna (Judit Bárdos), 
členka Strediska vrcholového športu, je aj napriek 
svojmu „zlému kádrovému profi lu“ zaradená do 
Programu špecializovanej starostlivosti. Jej matka 
(Anna Geislerová) a tréner (Roman Luknár) dúfajú, že 
splní kvalifi kačný limit a postúpi na olympijské hry. 
Vybočením zo sveta tvrdého športového drilu je pre 
Annu len milostný vzťah s Tomášom (Ondřej Novák). 
Anne začnú byť bez jej vedomia podávané anabolické 
steroidy. Jej výkonnosť stúpa, ale objavujú sa prvé 
zdravotné problémy. Anna sa o prípravku dozvedá 
pravdu a napriek tomu, že je v stávke jej účasť na 
olympiáde, plánuje ďalej trénovať bez neho. Jej matka 
však dúfa, že Anna účasť na olympijských hrách využije 
k emigrácii a rozhodne sa podávať jej anaboliká tajne, 
ako neškodné vitamíny.

Kráska a zviera   /od 13.3.2014/                                                                                                                                       
romantický, Francúzsko,  tento fi lm je nevhodný pre 
maloletých do 12r 
Hrajú: Léa Seydoux, Eduardo Noriega, Vincent Cassel, 

alebo telefonicky na vyššie uvedených číslach. 
Tréning pamäti pre seniorov – 2. – 5. stretnutie
4., 11., 18. a 25. 3. o 10.00 
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
Mafi áni alebo všetko je inak?
5. 3. o 10.00
Autorská beseda s Gustávom Murínom. Určené pre 
stredné školy. Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
Klára a mátohy, Klára a iglu 
5. 3. o 14.00
Autorská beseda s Petrou Nagyovou-Džerengovou. 
Určené pre 1. stupeň ZŠ
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
Ide o život
5. 3. o 17.00
Autorská beseda s Petrou Nagyovou-Džerengovou. 
Určené pre širokú čitateľskú verejnosť
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
JAZYKOVÝ KVET – LINGUAGE FLOWER
10. a 11. 3. o 8.00 
Krajské semifi nálové kolá celoslovenskej akreditovanej 
postupovej súťaže v cudzích jazykoch v dvoch vetvách 
Poézia & próza a Dráma. Určené pre súťažiacich od 4 
do 19 rokov 
Hlavný organizátor: IALF – Jazykovevzdelavanie.sk
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
Potomkyňa
12. 3. o 17.00
Autorská beseda s Vojtechom Czoborom. Určené pre 
širokú čitateľskú verejnosť
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
Všetko alebo nič
20. 3. o 10.00
Autorská beseda s Evou Urbaníkovou. Určené pre 
stredné školy a širokú čitateľskú verejnosť
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
Zabudnutí hrdinovia protitureckých bojov
26. 3. o 10.00
Autorská beseda s Miroslavom Eliášom. Určené pre 
stredné školy
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18
Mariotovi dediči
31. 3. o 10.00
Autorská beseda s Marjou Holécyovou. Určené pre 2. 
stupeň ZŠ. Miesto konania: pobočka Klokočina
Vieš sa postarať o svojho psíka?
31. 3. o 10.00
Beseda s chovateľkou psíkov Júliou Ptáčkovou. Určené 
pre 1. stupeň ZŠ. Miesto konania: Fraňa Mojtu 18

PODUJATIA - KLUBY - KURZY

3., 10., 17., 24. a 31.3. o 16.00  
JOGOVÉ CVIČENIA – kurz
4., 11., 18. a 25.3. o 14.15 
RELAXAČNÉ CVIČENIA – kurz
4., 11., 18. a 25.3. o 15.30  ŠACH (NŠK) – klub   
4., 11., 18. a 25.3. o 16.00 a 17.30   
JOGOVÉ CVIČENIA – kurz
5., 12. a 19.3. o 17.00   
KURZ MAKROBIOTICKEJ VÝŽIVY – teória prepojená 
praktickými ukážkami a ochutnávkami, lektorka 
Ing. Renata Nováková, vložné 15 € / kurz
5., 12., 19. a 26.3. o 17.00  FOTOKLUB APF
5. a 19.3. o 17.00  GRAFOLÓGIA, začiatočníci  – klub
6.3. / 9.00   BUDOVANIE KORPORÁTNEJ IDENTITY 
KULTÚRNEJ INŠTITÚCIE V 21. STOROČÍ – II. časť 
cyklu školení, lektorka PaedDr. Ivona Fraňová, PhD.
6.3. o 16.30  ART KLUB – klub, 
téma Umenie blízkeho východu 
6. a 20.3. o 17.00  FOTOKLUB Nitra
7., 14., 21. a 28.3. o 15.30  ŠACH (AŠK) – klub   
12. a 26.3. o 17.00  GRAFOLÓGIA, pokročilí – klub
13.3. o 16.00  DIA KLUB - poradenstvo nielen pre 
diabetikov s Klaudiou Šugrovou 
12.3. a 17.3. o 9.00   ČO VIEŠ O HVIEZDACH? 
– okresné kolá vedomostnej súťaže žiakov ZŠ a SŠ 
(12.3. / Zlaté Moravce – CVČ Spektrum, 
17.3. / Šaľa – KS Večierka)

17.3. o 9.00  JAVISKOVÝ ŠKRIATOK – regionálna 
postupová prehliadka a súťaž detskej dramatickej 
tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, 
v Starom divadle K. Spišáka v Nitre
19.3. o 8.30   K PRAMEŃOM TRADÍCIÍ - seminár 
pre vedúcich DFS, lektori: Agáta Krausová, Slavomír 
Ondejka, Margita Jágerová, vložné 3 €
21.3. o 9.00  DOBRÉ SLOVO - prednes poézie a prózy 
detí s vyučovacím jazykom maďarským
22.3., 29.3., 5.4., 12.4. o 9.00 – 14.00  
KURZ GRAFOLÓGIE, vložné 40 € / kurz prihlásenie 
a info: Peter Bakay, peter.bakay@kosnr.sk, 
0911 784 563, 037/653 15 46
27.3. o 16.00  ČESKO-SLOVENSKÝ 
POZNÁVACÍ KLUB, téma Zatmenie slnka v Šanghai,
lektor Peter Poliak

SRDCE - program Podzoborských balád v Kultúrnom 
dome Žirany, hlavný organizátor Obec Žirany, 
spoluorganizátori OZ Kultúra Podzoboria, KOS v Nitre

NITRIANSKA HVEZDÁREŇ 

13.3. o 18.00  VEČERNÉ POZOROVANIE OBLOHY 
pre verejnosť                                    
27.3. o 9.00    ČO VIEŠ O HVIEZDACH? 
– vedomostná súťaž žiakov základných 
a stredných škôl okresu Nitra Každú stredu a štvrtok 
o 9.00, 10.30 a 13.00 exkurzie do astronomickej 
pozorovateľne pre skupiny zo škôl. Návštevy, prosíme, 
dohodnúť vopred 037/653 74 49, nihvezd@kosnr.sk

cvČ Domino 

Karneval – 04.03. o 15.00 
CVČ Domino Na Hôrke 30, Nitra-Klokočina
Pexeso mánia – 14.03. o 14.00
CVČ Domino Topoľová 1, Nitra-Chrenová- súťaž 
v preverení postrehu, pamäti a šťastia pri hľadaní 
rovnakých dvojíc obrázkov v hre pexeso – pre deti 
2,3 roč. ZŠ
STORY – 26.03. o 8.00
CVČ Domino, hl. budova Štefánikova tr. 63, Nitra 
súťaž v prednese v AJ – pre ZŠ a Gym.-na pozvánky
STORY – 27.03. o 8.00
CVČ Domino, hl. budova Štefánikova tr. 63, Nitra  
súťaž v prednese v NJ, RJ– pre ZŠ a Gym.-na pozvánky
Výstava plastových modelov –28.03.
CVČ Domino, hl. budova Štefánikova tr. 63, Nitra
súťaž v prezentácii svojich prác pre ZŠ
o 9.00 hod-preberanie modelov do súťaže, 
o 13.00 hod-vyhodnotenie súťaže
ZUMBA Kids Párty - 29.03. o 14.00 
CVČ Domino, hl. budova Štefánikova tr. 63, Nitra
príďte si s nami zatancovať v detskej Zumba Párty

FÓrum mlaDých

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  
037 6422834

FM jam 7.3., 14. 3. o 17.00 
Chceš ukázať, čo vieš zahrať alebo zaspievať?
Jam session na pódiu Fóra mladých.
Nemusíš si nič nosiť, stačí, keď prídeš.

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 fi 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...

nitrianska  organizácia 
cestovného  ruchu

ZÁŽITKOVÉ BALÍČKY

Cesta sakrálnym dedičstvom
V dopoludňajších hodinách navštívite so sprievodcom 
obec Hronský Beňadik. Tu vás čaká prehliadka kostola 
a jedinečného Benediktínskeho kláštora, ktorý bol 
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Nachádza sa 
tu vzácna Relikvia Kristovej krvi. 
Po chutnom obede budete pokračovať v putovaní po 
religióznych pamiatkach v centre Nitry. Navštívite 
Kostol sv. Ladislava na Piaristickej ulici, Synagógu so 
stálou expozíciou „Osudy slovenských Židov“, Kostol 
Navštívenia Panny Márie z roku 1852, a neďalekú 
Kaplnku sv. Michala z roku 1739.
Na záver putovania absolvujete ochutnávku nitrianskej 
medoviny priamo v 300 ročnej historickej pivnici. 
Cena balíčka je 12 €. /seniori zľava 10 %/

Strieborná turistika pre seniorov
Objavte malebnosť pútnickej cesty po Zobore a vďaka 
nordic walkingu – chôdzi po novom, za pomoci 
špeciálnych palíc, zažijete aktívnu chôdzu posilňujúcu 
činnosť srdca. Cesta začne pri Svoradovom prameni, 
ktorému sa pripisujú zázračné účinky. Po občerstvení 
sa vydáte popri informačných tabuliach o živote 
slovenských svätcov k jaskyni sv. Svorada. Nad jaskyňou 
si prezriete 400 ročný kríž zo zaniknutého nitrianskeho 
Kostola sv. Jakuba. Vydáte sa na vrchol Troch dubov, kde 
sa vám ponúkne pekný výhľad na krajinu s vôňou lúk. 
Pri návrate neobídete ruiny Kamaldulského kláštora. 
Program pokračuje presunom na Nitriansku kalváriu. 

vstupom na kúpalisko je jednotná 7 €. Minimálny 
počet účastníkov je 15 osôb.
Zážitková paleta Park Hotela Tartuf
Návšteva Park Hotela Tartuf v Beladiciach poteší 
každého, kto má rád spojenie histórie, umenia a 
prírody. Priestory útulného zrekonštruovaného kaštieľa 
si budete môcť prezrieť spolu s našim sprievodcom. 
V príjemnom prostredí rozsiahleho parku, ktorý 
obklopuje kaštieľ je zriadená Prírodná galéria umeleckej 
keramiky. Čerstvý vzduch, príroda a skvelé občerstvenie 
vás určite zlákajú na piknik. Samozrejmosťou pre 
návštevníkov je vstup do wellness centra. 
Cena výletu zážitkovým autobusom je 10 € 
dospelí/ 8 € deti. Minimálny počet účastníkov 
je 15 osôb.
Programy je možné časovo prispôsobiť Vašim 
požiadavkam! Počas všetkých prehliadok sa vám 
sprievodcovia predstavia v historických kostýmoch. 
Viac informácií na: info@nocr.eu
www.visitnitra.eu

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. 
št. – pia.: 7.30 – 18.00 
Klokočina – Jurkovičova ul., tel. 651 98 61
po. – pia.: 9.00 – 17.00 
Úsek regionálnej bibliografi e, Samova 1, tel. 
6410 156: po. – pia.: 8.00 – 15.30 
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 č. 18 i v 
pobočke na Klokočine. V marci pokračuje 14. ročník 
čitateľskej súťaže Čítajte s nami určenej žiakom 2. až 
4. ročníkov ZŠ.  
V dňoch 31. marca až 5. apríla 2014 sa v knižnici 
uskutoční 15. ročník Týždňa slovenských knižníc. 
Je to týždeň zvýšenej aktivity a prezentácie knižníc 
smerom k čitateľom, ale aj smerom k odborným 
knihovníckym pracovníkom s ideovým mottom 
Knižnice pre všetkých. 
Podujatia, ktoré knižnica organizuje, sú určené pre 
organizované skupiny zo škôl všetkých stupňov a 
druhov. V prípade záujmu sa treba informovať osobne 

 „Speed dating“ 28.3. o 18.00
Jedinečný, moderný spôsob zoznámenia Speed dating 
/ Rýchle rande, veková hranica 20 – 35 rokov
Skoro v kuse 29.3. o 19.00
Koncert nitrianskej rockovej skupiny
Výstava fotografi í a aranžérskych prác
SOŠ Kalná nad Hronom
stála výstava

PRAVIDELNÉ AKTIVITY VO FÓRE MLADÝCH

Tanečné hodiny UNIDC vo fóre mladých
pondelok:  Pop & Clip Dance: 19.30 - 20.30
utorok:  Zumba: 19.00 -  20.00
streda:  Standard & Latino začiatočníci: 19.00 - 20.30
Organizátor: University Dance Center - StudentsWay 
OZ / www.unidc.sk
Permanentky: 10+1vstup na 9 týždňov: 22 EUR.
VIP permanentka 9 týždňov: 35 EUR
Kurz jogy
Ashtanga a Ajurvedska joga- dychové cvičenia, 
meditácia, relaxácia, jogové pozície. 
Osem 90 minútových cvičení.
Organizátor: Marta Vavrová / www.masazenitra.com
pondelok, utorok, streda 17.30, cena kurzu 68 EUR
CA PO EI RA
Brazílske bojové umenie a tanec
pondelok 18.00 / streda 18.00
Joga 
Organizátor: Spoločnosť Joga v dennom živote OZ
štvrtok 17.00 - začiatočníci ,18.30 – pokročilí / cena 
jedného cvičenia 3 EUR 
Rocková škola
Možnosť hry na akustickej a elektrickej gitare 
,basgitare, bicích nástrojoch, klávesových nástrojoch 
pondelok ,utorok, štvrtok, piatok, nedeľa 
17.00 -20.00
streda 18.00 – 20.30  
sobota 13.00 – 20.00

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

Na vrchol vystúpite popri zastaveniach krížovej cesty. 
Pri Kaplnke Božieho hrobu sa vám ponúkne ideálny 
pohľad na mesto, následne sa presuniete na svätú 
omšu v Kostole Nanebovzatia Panny Márie. 
Cena zážitkového balíčka s občerstvením 
a sprievodcom je 4,50 €.
Po stopách nitrianskych legiend I.
Čaká vás putovanie po Dolnom a Hornom meste. 
Zažijete legendy – o Nitre, kobylkách, zemetraseniach 
a požiaroch, legendu o Laknerových hoteloch, legendy 
O troch prútoch kráľa Svätopluka, Pribinovi, Corgoňovi, 
legendu o sv. Emerámovi, legendu o Vazulovi, legendu 
o strašidlách pod Zoborom. Na Nitrianskom hrade si 
oddýchnete pri kávičke alebo nealkoholickom nápoji 
a objavíte krásu katedrály. Putovanie po stopách 
nitrianskych legiend sa skončí pri Synagóge.
Cena zážitkového balíčka: pre dospelých 3 € a 
pre deti 1,50 €. Minimálny počet účastníkov je 
10 osôb.  
Po stopách nitrianskych legiend II.
V rámci druhej časti putovania Po stopách nitrianskych 
legiend navštívite snáď najmalebnejšie miesto spojené 
s Nitrou, Kostol sv. Michala Archanjela v Dražovciach. 
Vyníma sa na skalnatom kopci a víta návštevníkov 
prichádzajúcich do Nitry. Po prehliadke Dražovského 
kostolíka sa presuniete ku Kláštoru Kamaldulov a k 
ruinám kostola na úpätí Zobora.
Cena za balíček je 5 € dospelí a 2,50 € deti. 
Programy je možné časovo prispôsobiť Vašim 
požiadavkám! Počas všetkých prehliadok sa vám 
sprievodcovia predstavia v historických kostýmoch. 
Viac informácií na: info@nocr.eu
www.visitnitra.eu
Do zážitkových balíčkov je možné doobjednať si podľa 
vlastného výberu degustáciu nitrianskej medoviny s 
prehliadkou  300 ročnej pivnice, ochutnávku čokolády, 
regionálnych vín alebo kávy.

ZÁŽITKOVÝ AUTOBUS

Po stopách mojmírovských strašidiel a návšteva 
Thermal Kesov
Cestou do Mojmíroviec Vás sprievodca oboznámi so 
stručnou históriou obce. Po príchode navštívite krásny 
neskorobarokový kaštieľ, kde vás okrem prehliadky 
čaká aj malé uvítacie pohostenie. Následne sa budú 
môcť všetky deti zapojiť do súťaže v rámci náučného 
chodníka o urmínskych strašidielkach. Po programe 
v Mojmírovciach vás čaká príjemný relax v termálnej 
vode na kúpalisku Thermal Kesov.
Cena za balíček s dopravou, občerstvením, 
maľovanou mapou Mojmíroviec, darčekom a 

gladiátorskej arény a podstúpiť boj s časom, aby svoju 
Cassiu z rozpáleného pekla zachránil.
Grandhotel Budapešť  /od 20.3.2014/                                                                                                                                       
komédia, VB/Nemecko, 120min.,  tento fi lm je nevhodný 
pre maloletých do 12r 
Hrajú:  Ralph Fiennes, Tony Revolori, Saoirse Ronan, 
F. Murray Abraham, Willem Dafoe, Jeff  Goldblum, 
Edward Norton
Hrdinovia komédií Wesa Andersona bývajú svojrázni 
a nevšední. Inak tomu nie je ani v jeho najnovšom 
fi lme Grandhotel Budapešť. Aj keď by sa mohlo zdať, 
že upätý vrchný vrátnik luxusného hotela je svetlou 
výnimkou. Ďalším pravidlom Andersonových fi lmov 
je, že zdanie klame a to platí aj teraz. A keď už sme 
pri režisérových zásadách – býva zvykom, že v jeho 
fi lmoch hrá toľko hviezd koľko ich svieti v auguste na 
nebi. Aj toto Grandhotel Budapešť spĺňa.

Cililing a pirátska víla  /od 20.3.2014/                                                                                                                                       
animovaný,USA,78min.,  tento fi lm je vhodný pre všetky 
vekové kategórie 
Zo sveta Petra Pana prichádza do našich kín snímka 
Cililing a piráti, veľkolepé dobrodružstvo o Zarine, chytrej 
a ambiciózny víle, ktorá je ohromená neuveriteľnými 
možnosťami  modrého čarovného prášku. Keď sa kvôli 
svojim odvážnym  nápadom dostane do problémov, 
utečie zo zeme víl a spojí svoje sily s pirátmi, ktorí z 
nej urobia kapitánku svojej lodi. Cililing sa spoločne so 
svojimi priateľmi musí vydať na dobrodružnú púť, aby 
Zarinu našli a spoločne potom skrížili meče s bandou 
pirátov pod vedením  plavčíka Jamesa, z ktorého sa má 
čoskoro stať legendárny Kapitán Hook.

Noe  /od 27.3.2014/                                                                                                                                       
dráma/fantasy,USA, tento fi lm je nevhodný pre 
maloletých do 12r 
Hrajú:  Russell Crowe, Jennifer Connelly, Logan 
Lerman, Douglas Booth, Emma Watson, Ray Winstone, 
Anthony Hopkins
Noemovými očami“. Znepokojivá vízia smrtiacej 
zápaly prenasleduje Noema (Russell Crowe) v snoch 
stále častejšie. Všetky podivné znamenia mu pomôže 
rozlúštiť múdry Matuzalem (Anthony Hopkins). Zem sa 
ocitla na okraji priepasti, kam ju zaviedla ľudská rasa. 
Najvyšší sa rozhodol pre úplne nový začiatok v podobe 
gigantickej potopy a pre obnovu ľudského druhu si 
vybral práve Noema a jeho početnú rodinu. A pretože 
Noe vie, že skaza príde s vodou, začne stavať archu.
ARTMAX –za zvýhodnené vstupné 3,50€

priame prenosy a záznamy z opery a baletu
Z Royal Opera House v Londýne a Mariinsky theatre 
v Petrohrade
4.3.14 Čarovná fl auta – opera (záznam)
19.3.2014 Spiaca krásavica – balet (naživo) 

Šikovnosť nám nechýba
31. 3. o 10.00 – 16.00 
Výstavka ručných prác klientov mestského Denného 
stacionára pre ťažko zdravotne postihnutých.
Určené pre návštevníkov knižnice
Miesto konania: Fraňa Mojtu 18 

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, bibliografi 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 bibliografi cky registruje
 kvalifi kačné práce študentov a vedecko-pedagogických 
pracovníkov UKF, zabezpečuje bibliografi 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

30.3 o 17.00  PIESEŇ CHRÁMU 
– vystúpenie speváckych zborov v rímskokatolíckom 
kostole v  Piliscsév, v  Maďarsku
60. HVIEZDOSLAVOV  KUBÍN  2014 
– súťaž v detskom a umeleckom prednese poézie 
a prózy detí a detské recitačné kolektívy
4.3.  o  9.00  obvodné kolo Vráble, v ZŠ a MŠ, Lúky,  
Vráble 
11.3. o 9.00  okresné kolo Šaľa, v Dome kultúry Šaľa 
13.3. o  9.00  okresné kolo Zlaté Moravce, v ZŠ 
Pribinova, Zl. Moravce  
26.3. o  9.00  okresné kolo Nitra, v KOS v Nitre
31.3. o  9.00  umelecký prednes mládeže, dospelých 
a divadiel poézie - regionálne kolo Nitra, pre okresy 
Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa, v KOS v Nitre

ĽUDOVÉ A SÚČASNÉ REMESLÁ 

tvorivé dielne pre organizované skupiny detí, 
vložné 0,30 € za dieťa
záujem prosíme dohodnúť vopred 0911 540 023, 
037/653 25 44
3. a  5.3. o 14.00  DARČEKOVÉ  TAŠTIČKY
24. a 26.3. o 14.00  VEĽKONOČNÉ  KRASLICE

TVORIVÉ DIELNE PRE VEREJNOSŤ

19.3. o 15.00  NÁHRDELNÍK S KORÁLIKMI - príďte 
si vyhotoviť moderný doplnok technikou  macramé, 
vložné 5 €

VÝSTAVA 
sprístupnená v pracovných dňoch 9.00 - 17.00

VESMÍR OČAMI DETÍ 
– výtvarné práce detí MŠ, ZŠ a ZUŠ
10. – 14.3. v CVČ - Zlaté Moravce, 
17. – 21.3. v Kultúrnom stredisku Večierka - Šaľa, 
17. – 28.3. v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre 
13.3. – 3.4.   AMFO - najlepšie fotografi e zo súťaže 
amatérskych fotografov, vernisáž 13.3. o 17.00  
v Galérii MLYNY v Nitre
17.3. – 28.3.   PLAGÁT ROKA 2014 
– najlepšie súťažné práce študentov stredných škôl 
Nitrianskeho samosprávneho kraja, 
20.3. o 13.00 – vernisáž

KOS v Nitre je spoluorganizátor

7.3. o 10.00  VANSOVEJ LOMNIČKA – krajské kolo 
súťaže v prednese žien miesto konania KOS v Nitre 

16.3. o 16.00   VYTRHNITE MOJE SPIEVAJÚCE 


