
Michaela Koudelková / baroková zobcová 
flauta, Katarzyna Cichoń / barokové 
violončelo, Richard Závada / baroková 
gitara a theorba, Jan Baciak / čembalo (ČR 
/ Poľsko)   
19. októbra o 18.00 hod.
JOSEF SUK PIANO QUARTET
Radim Kresta / husle, Eva Krestová / husle, 
Václav Petr / violončelo, Václav Mácha / 
klavír  
(ČR)
23. októbra o 18.00 hod.
BONBON TRIO
Petra Humeňanská / spev, Katarína 
Kozelková / violončelo, Marcela Vilhanová 
/ akordeón, saxofón   
26. októbra o 18.00 hod.
SIEMPRE NUEVO
Matěj Freml / gitara, Patrick Vacik / gitara   
(ČR)                            
usporiadateľ: Mesto Nitra, Súkromné 
konzervatórium v Nitre, vstupné: 4,-€ deti, 
študenti, seniori od 62  a držitelia ZŤP 2,- €, 
predpredaj: NISYS
  XXXI. Cithara aediculae 2014 
  i. m. Pavol Sika        

22. októbra o 18.00 hod.
Ján Labant / gitara SR   
24. októbra o 18.00 hod.
András Csáki / gitara  Maďarsko              
25. októbra o 18.00 hod.
Juana La Tobala / spev, Pedro Sierra / 
gitara, flamenco  Španielsko                                          
usporiadateľ: Mesto Nitra, Originál, o. z., vstupné: 
3,-€ deti, študenti, seniori od 62  a držitelia ZŤP 
2,- €, predpredaj: NISYS

11. októbra                                                                              
DEŇ JAPONSKA
14.00 – 15.00
Ukážka japonského aranžovania kvetov 
IKEBANA 

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.

29.10. o 19.00 hod.
SHERLOCK HOLMES Štúdio Tatra

KinoKlub TaTra
STARé DIVADLO K. SPIŠáKA – ŠTúDIO 

TATRA NITRA

www.kinoklubnitra.sk / kinoklubnitra@
gmail.com / info: 0948 050 010 , 0907 680 
702

PULP FICTION (PROJEKT 100)  
pondelok 22.9., 19.00 hod.
Gaunerská kultová kriminálna komédia 
Quentina Tarantina, v ktorej si Bruce Willis, 
John Travolta a Uma Thurmanová zahrávajú 
s osudmi seba i druhých. (Obnovená premiéra! 
USA, 1994, 153 min., 2 € / 4 €)

DETI  (PROJEKT 100)  pondelok  6.10., 19.30 
hod.
Život nie je to, čo chceme, ale to, čo máme...  
Prvý hraný film dokumentaristu Jara Vojteka 
autenticky nahliada do pokrivených rodinných 
vzťahov. Štyri poviedky vytvárajú jeden pohľad 
na rôzne podoby vzťahu rodičov a detí. Otec sa 
vyrovnáva s nedostupným autistickým svetom 
svojho syna ; mladý muž nezvláda odlúčenie 
od rodiny ; chlapec žijúci s necitlivým otčimom 
; zradená žena starajúca sa o zomierajúceho otca  
-  každá z postáv rieši svoju situáciu po svojom...                         
(Cyklus: DETI, DETI!?; PREMIéRA! SR-ČR, 2014, 
100´, 3 € / 4 €)
Hostia večera slovenského filmu: režisér JARO 
VOJTEK ; producent MáTYáS PRIKLER a ďalší 
tvorcovia 

7.10. o 18.30 hod.
KTO JE TU RIADITEĽ? Veľká sála
Divadelná komédia o tom, čo si myslia muži o 
ženách. Réžia: Peter Mankovecký.

8.10. o 18.30 hod.
TISÍCROČNá VČELA Veľká sála 
Pôvodný slovenský muzikál podľa literárnej 
predlohy Petra Jaroša.

10.10. o 18.30 hod.
SKROTENIE ZLEJ ŽENY Veľká sála 
Jedna z najznámejších a najobľúbenejších 
Shakespearových komédií hovorí o premenlivosti 
a zložitosti vzťahov medzi mužom a ženou, o 
súboji pohlaví. O vzájomnej manipulácii medzi 
ľuďmi. V hre sa miešajú prvky renesančnej 
romantickej komédie s intenzívnou energiou 
commedie dell´arte. Réžia. Svetozár Sprušanský

11.10. o 17.00 hod.
FERDO MRAVEC Veľká sála

13.10. o 10.00 a 18.30 hod.
BOLA RAZ JEDNA TRIEDA Štúdio

13.10. o 19.00 hod. 
JAREK NOHAVICA. Koncert  Veľká sála

14.10. o 18.30 hod.
POTKANY Štúdio

15.10. o 9.30 a 12.00 hod. 
FERDO MRAVEC Veľká sála

16.10 o 10.00 hod.
FERDO MRAVEC Veľká sála

16.10. o 18.30 hod.
PLEŠATá SPEVáČKA DERNIéRA Štúdio

17.10. o 18.30 hod. 
SUDCOVE STAROSTI Veľká sála

18.10. o 18.00 hod. 
SUDCOVE STAROSTI Veľká sála Organizované

20.10. o 18.30 hod.
POTKANY Štúdio

3.10. o 9.30 hod.
DANKA A JANKA Veľká sála. 

3.10. o 19.00 hod.
DRACULA. Štúdio Tatra.

5.10. o 15.00 a 17.00 hod.
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. 
6. 10.  o 9.30 hod. 
DANKA A JANKA Veľká sála. 

7.10. o 9.30 hod. 
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.

8.10. o 9.30 a 19.00 hod.
TRI PRASIATKA. Štúdio Tatra. 
Réžia: Šimon Spišák Slovenská ľudová rozprávka. 
Kde bolo, tam bolo, za siedmimi 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.

9.10. o 9.30 hod. 
TRI PRASIATKA. Štúdio Tatra. 

9.10. o 19.00 hod. 
JáNOŠÍK. Štúdio Tatra

1.10. – 19.12.   2014
Objavte s nami rímsku civilizáciu
Vzdelávací program vhodný pre žiakov II. st. ZŠ 
je spojený s prehliadkou expozície. Nadväzuje na 
učebné osnovy vyučovacieho predmetu dejepis. 
Cieľom programu je oboznámenie žiakov s 
rímskymi pamiatkami prezentovanými v expozícii 
múzea, poznávanie archeológie prostredníctvom 
lektorského výkladu, získavanie nových poznatkov 
a upevňovanie nadobudnutých poznatkov 
formou pracovného listu. Súčasťou vzdelávacieho 
programu je spoločenská hra pexeso. 
Každý ut., str. a štv. v čase od 9.30 – 15.30 hod.                      

1.10. – 19.12.    2014
,,Poznáš naše zvieratá?“
Vzdelávací program vhodný pre žiakov I. st. ZŠ je 
spojený s prehliadkou výstavy Život v lesných a 
vodných biotopoch. V rámci programu si žiaci môžu 
vyfarbiť omaľovánku a zahrať sa spoločensko-
náučnú prírodovednú pomocou, ktorej sa naučia 
rozoznávať zvieratá Úlohou je hľadať živočícha, 
územie, kde žije a jeho potravu. Pri hre  sa otáčajú 
3 kartičky a hľadá sa trojica, ktorá patrí k sebe. 
Hráč, ktorý nájde najviac trojíc, vyhráva. Cieľom 
spoločenskej hry je oboznámenie žiakov s druhmi 
živočíchov, získavanie nových poznatkov a ich 
upevňovanie formou zábavy.
Každý ut., str. a štv. v čase od 9.30 – 15.30 
hod.                      
Klub paličkovanej čipky – každý pondelok 
o 14.00 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.
Aktuálne informácie: www.muzeumnitra.sk
http://www.facebook.com/ponitrianskemuzeum

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)

30.9.- 3.10. 2014
LES, 15. MEDZINáRODNá LESNÍCKA VýSTAVA

15.-16.10. 2014
GAUDEAMUS – EURóPSKY VEĽTRH 
POMATURITNéHO A CELOŽIVOTNéHO 
VZDELáVANIA

16.-19.10. 2014
AUTOSALóN – AUTOSHOW NITRA 2014
PREHLIADKA OSOBNýCH, úŽITKOVýCH 
A NáKLADNýCH AUTOMOBILOV, DOPRAVNEJ 
TECHNIKY, AUTOPRÍSLUŠENSTVA A SERVISNEJ 
A GARáŽOVEJ TECHNIKY

25.-26.10. 2014
NOVá VETERINáRIA 2014

FajKový Klub niTra

Kupecká ulica, www.pipeclub.sk
Verejné posedenie členov Fajkového klubu. 
Každý prvý štvrtok v mesiaci o 18.00 hod. -  2.10. 
2014
The Irish Times Pub Nitra, Kupecká ulica. 

Galéria TraFačKa

Ul. Janka Kráľa, Nitra. www.trafačka.sk
Otvorená denne: 11.00 - 22.00 hod., 
cez víkendy: 15.00 – 24.00 hod.
Každý týždeň zaujímavé výstavy a 
vzdelávanie

divadlo andreja baGara

Svätoplukovo námestie č. 1, 949 01 Nitra, 
www.dab.sk

2. 10. o 17.00 hod.
SUDCOVE STAROSTI Veľká sála 
Klasická komédia s pesničkami Réžia. Svetozár 
Sprušanský. Organizované predstavenie

4. a 6. 10. o 18.30 hod.
TISÍCROČNá VČELA Veľká sála 
Pôvodný slovenský muzikál podľa literárnej 
predlohy Petra Jaroša.

Bunker

Stroj-Destroy-Hyöty
Autorky: Mira Podmanická (SK), 
Nina-Anneli Kaarnamo (FI)
Hlavnou myšlienkou spoločnej výstavy slovenskej  
a fínskej umelkyne je vytvorenie šiestich 
procesuálnych site-specific inštalácií pre každú 
z miestností Bunkra, ktoré budú počas trvania 
výstavy pretvárané, až sa na jej úplnom konci 
zničia a výstavný priestor sa vráti do pôvodného, 
„čistého“ stavu.
Trvanie výstavy: 25. 9. – 9. 11. 2014. 
Kurátor: Andrej Ruman

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

Galéria hudby
Cyklus komorných koncertov  historickej a 
súčasnej vážnej hudby v Koncertnej sale 
Župného domu / 9. ročník
8. 10. 2014 o 18.00 hod.
Ivan Gajan – klavír
Program: P. I. Čajkovskij, F. Chopin

22. 10. 2014 o 18.00 hod.
Štefan Kocán – bas
Dagmar Duždová – klavír
Program: ruské romance P. I. Čajkovského, M. P. 
Musorgského, S. V. Rachmaninova
Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk
4-3-2-1… / Cyklus besied so súčasnými 
slovenskými spisovateľmi
9. ročník obľúbeného literárneho projektu, 
moderátor: DADO NAGY
2. október 2014 o 18.00 hod. Katarína Kucbelová 
23. október o 18.00 hod. Tomáš Varga 
Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk

PostmutArt Fest 04
4. ročník intermediálneho festival súčasného 
umenia a nekonvenčnej hudby
Program:
16. 10. 2014, 18.00 Nitrianska galéria 
Ladislav ŽELEZNÝ (CZ) – elektroakusticko-
sónický event 

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 fidei, 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

Otvorené: po: 9.00 – 15.00 hod.,, ut – pi: 9.00 
– 17.00 hod.,, so – ne: 10.00 – 17.00 hod.,    
Stála výstava:          
Skvosty dávnovekého Slovenska                          
Expozícia klenotnicového typu predstavuje 
vyše 2300 zlatých, strieborných i kovových a z 
ďalších materiálov zhotovených predmetov, ktoré 
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
Výstava takmer 100 kusov preparátov rýb, vtákov  
a cicavcov z okolia Nitry obývajúcich prevažne 
lesné a vodné prostredie. Výstavu dopĺňajú obrazy 
hmyzu, ktorý sa v uvedených biotopoch bežne 
vyskytuje.

17.9. – 17.11. 2014
Castrum Novum Anno 1663, 

15.15 – 16.15
Workshop japonskej kaligrafie 
16.30 – 18.15
Premietnutie filmu After the Flowers 
* anglické titulky 
18.30 – 19.15
Koncert japonskej hudby pre husle a klavír 
usporiadateľ: Veľvyslanectvo Japonska v 
Slovenskej republike v spolupráci s Mestom Nitra, 
vstup voľný    

Výstavy 

Kalvárie a krížové cesty na Slovensku
  potrvá do 2. 10. 2014

Stále výstavy                                                                     

OSUDY SLOVENSKýCH ŽIDOV 
expozícia holokaustu / SNM – Múzeum 

židovskej kultúry 

Shraga Weil: GRAFIKA 

Nitrianska synagóga1911-2011

Prehliadky

utorok 13.00 – 18.00
streda, štvrtok 9.00 – 12.00, 13.00 - 18.00

sobota, nedeľa 13.00 -18.00 
V 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

Dimenze teatrality
Autori: András Cséfalvay (SK), Josef Daněk 
& Blahoslav Rozbořil (CZ), Mira Gáberová 

(SK), Michal Murin (SK), Klaus Richter (DE),  
Olja Triaška Stefanovič (SK/SRB), Barbara Steppe 
(DE), Jiří Surůvka (CZ), Peter Wächtler & Andreas 
Wegner (DE), Zuzana Žabková (SK)
Medzinárodná výstava sa pokúša prostredníc-
tvom konceptu teatrality nazrieť na hranicu 
medzi performanciou  a divadlom. 
Trvanie výstavy: 11. 9. – 2. 11. 2014. 
Kurátorka: Vendula Fremlová (CZ) 
Spolukurátorka: Barbora Geržová

Salón

Na/čo je scénografia
Divadelný ústav v Bratislave už niekoľko rokov 
participuje svojimi výstavami na medzinárodnom 
podujatí Divadelná Nitra. Aj v roku 2014 DÚ 
pripravil výstavu významného, medzinárodne 
uznávaného scénografa a kostýmového 
výtvarníka, prof. Jozefa Cillera. 
Trvanie výstavy: 5. 9. – 5. 10. 2014

Ľudovít Jelenák (1920 – 1999)
Nitrianska galéria a kultúrna verejnosť si 
pripomenie 15. výročie úmrtia akad. maliara 
a výtvarného pedagóga Ľudovíta Jelenáka, 
zakladateľa Katedry výtvarnej výchovy na PgF v 
Nitre. Výstava bude mapovať predovšetkým jeho 
voľnú maliarsku tvorbu.
Trvanie výstavy: 8. 10. – 2. 11. 2014. 
Kurátorka: Marta Hučková

Galéria mladých

User unfriendly
Autor: Richard Kitta. Autorský projekt je založený 
na interaktivite a bude pozostávať z viacerých 
bežných spotrebných objektov, ktorých pôvodná 
funkčnosť bude uspôsobená na nové účely. 
Autor sa vo svojich humorných, interaktívnych, 
elektrokinetických objektoch snaží poukázať 
na definovanie problému „nových“ médií a ich 
„oživenia“ (sprístupnenia) pre bežného diváka.
Trvanie výstavy: 9. 10. – 23. 11. 2014. 
Kurátorka: Ivana Kohlhammer

Pocta Adamčiakovi:
Prezentácia kníh: M. Adamčiak (M. Murin – ed.): 
„ARCHIV I. – IV.“
Milan ADAMČIAK (SK) – perfomancia 
“Nôty” – Grafické partitúry a notácie M. 
Adamčiaka naživo: trio NE:BO:DAJ & hostia 
a TV film: „Muzikológ a tvorca“ (A. Kojnok, 2008)

17. 10. 2014, 18.00 Koncertná sála Župného 
domu
Juraj VAJÓ & František KIRÁLY & Boris VAITOVIČ 
(SK) – hudobno-intermediálne vystúpenie 
Sára MEDKOVÁ (CZ) – klavír a videoart 
LOS AMARGADOS:
George CREMASCHI (USA) kontrabas, elektronika 
Petr VRBA (CZ)- trúbka, elektronika 
Audrey CHEN (USA) – violončelo, spev, 
elektronika 
Viac informácií na www.nitrianskagaleria.sk

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 euro
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 hod. 
a november  – marec: so – ne: 10.00 – 
15.00 hod.

Po stopách Turkov
Múzeum Jána Thaina v Nových Zámkoch pripravilo 
pri príležitosti 350. výročia dobytia pevnosti Nové 
Zámky výstavu s využitím zbierkových materiálov 
zo slovenských  i maďarských múzeí. Ponitrianske 
múzeum túto výstavu prevzalo ako pripomienku 
350. výročia oslobodenia Nitry od tureckej 
nadvlády. Dobovú atmosféru tureckých nájazdov 
približujú panely so sprievodným textom.

Nové výstavy:
9. 10. – 24. 10.  2014
Za cisára pána
Interaktívna výstava študentov muzeológie sa snaží 
priblížiť autentické prostredie 1. svetovej vojny. 
Návštevník sa po príchode „stane“ vo vysielacom 
stanovisku vojakom a prostredníctvom zážitkovej 
formy „prežije“ život na fronte. Oboznámi sa nielen 
so životom 
v zákope, ale i voľným časom vojaka, stravovaním, 
výbavou, ktorú nosil a princípom boja. 
Súčasťou výstavy je poľná nemocnica a vojnové 
zázemie.
Vernisáž 9 .10. 2014 (štvrtok) o 16.00 hod

Vzdelávacie programy pre ZŠ:     
Účasť na vzdelávacích programoch je potrebné 
nahlásiť aspoň 5 dní dopredu na tel. č. 
037/6514253      

1.10. – 19.12. 2014
Vtáky a cicavce na území nitrianskeho 
regiónu
Vzdelávací program určený pre žiakov I. a II. 
st. ZŠ je spojený s prehliadkou vystavených   
dermoplastických preparátov cicavcov a vtákov z 
nitrianskeho regiónu. Nadväzuje na učebné osnovy 
vyučovacieho predmetu prírodoveda, prírodopis, 
biológia. Cieľom vzdelávacieho programu je 
oboznámenie žiakov s druhmi vodných a lesných 
živočíchov, ktoré žijú v nitrianskom regióne, 
získavanie poznatkov prostredníctvom lektorského 
výkladu, poznávanie prírody a upevňovanie 
nadobudnutých poznatkov formou pracovných 
listov.           
Každý ut., str. a št. v čase od 9.30 – 15.30 hod.                      

21.10. o 18.30
PARAZIT – UMENIE PRERAZIŤ Štúdio Fried-
rich Schiller nám v príbehu bleskovej politickej 
kariéry dvorného intrigána Selicoura zanechal 
komédiu, ktorá svojou rafinovanosťou, výborný-
mi charaktermi a vycizelovanou formou v ničom 
nezaostáva za jeho vzorovými a slávnymi dráma-
mi. Razantným príchodom šikovného naničhod-
níka Selicoura, ktorý parazituje na plodoch práce 
iných ľudí. Réžia: Lukáš Brutovský

22.10. o 18.30  hod.
PýCHA A PREDSUDOK Veľká sála

23.10. o 10.00 hod. 
SMRŤ MINISTRA Štúdio

23.10. o 10.00 hod. 
PýCHA A PREDSUDOK Veľká sála

24.10. o 10.00 hod. 
SKROTENIE ZLEJ ŽENY Veľká sála

25.10. o 18.30 
SKROTENIE ZLEJ ŽENY Veľká sála 
Jedna z najznámejších a najobľúbenejších 
Shakespearových komédií hovorí o premenlivosti 
a zložitosti vzťahov medzi mužom a ženou, o 
súboji pohlaví. O vzájomnej manipulácii medzi 
ľuďmi. V hre sa miešajú prvky renesančnej 
romantickej komédie s intenzívnou energiou 
commedie dell´arte. Réžia. Svetozár Sprušanský

28.10. o 18.30 hod. 
3 ČESKé KVARTETY Veľká sála

29.10. o 10.00 hod.
KTO JE NA SVETE NAJMOCNEJŠÍ Veľká sála

30.10. o 18.30 hod.
PLNé VRECKá PEŇAZÍ Veľká sála

312.10. o 18.30 
TESTOSTERóN Veľká sála

STaré divadlo K. SpiŠáKa

Ulica 7. pešieho pluku, 949 01 Nitra, 
www.sdksp.sk

SYnaGÓGa

Koncertná a výstavná sieň mesta Nitry, 
Ulica pri Synagóge
č. tel.: 037/ 6525 320, 6502 388, 
e-mail: synagoga@nitra.sk

4. október / sobota 19.00
Hudba a víno 
Iwona Kowalkowska / soprán, Stefe 
Massicotte / klavír, Nadia Monczak - husle /
Mariusz Monczak / husle, Mikolaj Monczak 
- husle, počas prestávky degustácia vín z 
mesta Zielon Góra 
usporiadateľ: Mesto Nitra, vstup voľný 

7. október  / utorok  17.00 
vernisáž             
DNI EURóPSKEHO KULTúRNEHO DEDIČSTVA 
V NITRE
17.00
vernisáž 
FDC štátu Izrael 
výstava obálok prvého dňa vydania od 
roku 1948
potrvá do 13. 11. 2014
usporiadateľ: Klub filatelistov 52-51 v Nitre, 
Klub filatelistov 52-15 v Nitre, SNM – Múzeum 
židovskej kultúry, Slovenská pošta, a.s. v 
spolupráci s Mestom Nitra 

 NITRIANSKA HUDOBNá JESEŇ 
pod záštitou primátora mesta Nitry 
Jozefa Dvonča  

9. októbra o 18.00 hod.
MUCHA QUARTET
Juraj Tomka / husle, Andej Baran / husle, 
Veronika Prokešová / viola, 
Pavol Mucha / violončelo

12. októbra o 18.00 hod.
VOKáLNY KONCERT
Martina Zaťková / soprán, Ján Vaculík / 
tenor, Mária Blesáková / klavírny sprievod  

16. októbra o 18.00 hod.

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

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 hod.. 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 hod.
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

30.9.- 3.10. 2014
LIGNUMEXPO 19. MEDZINáRODNý VEĽTRH 
STROJOV, NáSTROJOV, ZARIADENÍ, A 
MATERIáLOV PRE DREVOSPRACUJúCI PRIEMYSEL

10.10. o 19.00 hod.
JáNOŠÍK. Štúdio Tatra

12.10. o 15.00 hod.
AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU. Štúdio Tatra

13.10. o 9.30 hod. 
AKO ŠLO VAJCE NA VANDROVKU. Štúdio Tatra

15.10. o 19.00 hod.
ŽENA, PáNBOH, ČERTISKO A 7 ZAKLIATYCH 
... Štúdio Tatra

19.10. o 15.00 hod.
DANKA A JANKA Veľká sála

20. – 21. – 22. 10. o 9.30 hod.
KEDY BUDú VIANOCE? Veľká sála 
VEREJNÁ GENERÁLKA

22. 10. o 19.00 hod.
DOGVILLE Štúdio Tatra
Naša inscenácia je divadelnou adaptáciou 
kultového filmu Larsa von Triera Dogville, ktorý 
jedným z výrazných medzníkov dejín filmu. 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. Réžia: 
Šimon Spišák

23. 10. o 9.30 hod.
KEDY BUDú VIANOCE? Veľká sála 
VEREJNÁ GENERÁLKA

24. 10. o 18.00 hod.
KEDY BUDú VIANOCE? Veľká sála PREMIÉRA

26.10. o 15.00 hod.
KEDY BUDú VIANOCE? Veľká sála

27. – 28. – 29. 10. o 9.30 hod. 
JANKO A MARIENKA. Študovňa
Réžia: Ondrej Spišák Jedna z najznámejších 
klasických rozprávok zo zbierky bratov 
Grimmovcov. Strastiplný príbeh najznámejších 



ší taliansky tenorista súčasnosti Andrea Bocelli. 
Hovorená bibliografia spojená s hudobnými 
ukážkami a videoprojekciou. Miesto konania: 
Fraňa Mojtu 18
13. 10. o 14.00 hod. Môj čas Hovorená biblio-
grafia o českej speváčke a textárke Hane Zagoro-
vej spojená s hudobnými ukážkami. 
22.10. o 10.00 hod. Prelet sťahovavých 
vtákov Autorská beseda s Jozefom Heribanom 
určená pre študentov SŠ Miesto konania: 
22.10. o 10.00 hod. Milan Augustín 
a Vladimíra Komorovská. Autorská beseda 
určená pre 2. stupeň ZŠ. 
22.10. o 17.00 hod. Jozef Heriban, 
Milan Augustín a Vladimíra Komorovská
Autorská beseda určená pre širokú čitateľskú 
verejnosť. 
Podujatia sú určené väčšinou pre organizované 
návštevy zo škôl všetkých stupňov a druhov. V 
prípade záujmu si treba dohodnúť termín osobne 
alebo telefonicky na vyššie uvedených číslach.

Knižnica AGROINŠTúTU 
Akademická ulica 4, Nitra
Špecializovaná odborná knižnica v oblasti 
manažmentu poľnohospodárstva, pedagogiky  a 
psychológie prístupná 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, 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, bib-
liografické, koordinačné a poradenské pra-
covisko Univerzity Konštan- tína Filozofa v 
Nitre (ďalej len „UKF“, ktoré slúži na podporu 
pedagogického a vedecko - výskumného proce-
su UKF Poskytuje knižnično-informačné služby 
pedagogickým a vedeckým pracovníkom, dok-
torantom, študentom všetkých foriem štúdia a 
ostatnej odbornej verejnosti, uchováva a biblio-

graficky registruje kvalifikačné práce študentov 
a vedecko-pedagogických pracovníkov UKF, za-
bezpečuje bibliografickú registráciu publikačnej 
činnosti pedagogických a vedeckých pracovníkov, 
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 kniž-
nicou SPU v Nitre a zároveň verejnou vedeckou 
knižnicou špecializovanou na poľnohospodár-
stvo a príbuzné oblasti. Ponúka však aj literatúru 
z iných vedných odborov - viac ako 500 000 kníh, 
700 titulov časopisov a zbierku technických no-
riem. Čitatelia majú k dispozícii elektronický 
katalóg, elektronické plnotextové dokumenty, 
internet a široký okruh informačných služieb.
Otváracie hodiny:  
Po. - štv.:  8.30 - 18.00 h, pia:  8.30 – 17.00 h

dom maTice SlovenSKej 

Dolnočermánska ul., 949 01 Nitra. 
Úradné hodiny: denne od  9.00 do 15.00 h
Viac informácií na www.dms.nitra.sk, 
t.č. 037/6566228

Zapojte sa aj vy! Máte chuť niečo zorganizovať, 
ale chýba vám priestor, spolupráca? 
Radi vám pomôžeme.

bohoSlužbY v niTre 
RÍMSKOKATOLÍCKE BOHOSLUŽBY:

Katedrálny chrám - bazilika sv. Emeráma - 
Nitriansky hrad: 
pondelok – sobota: 7.30;  nedeľa: 7.00, 9.00 h
Kostol sv. Ladislava – piaristi: 
pondelok – piatok: 7.00, 12.15, 18.00, 
sobota: 7.00, 18.00; 
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 - deťom, 18.00 h 
Kostol Navštívenia Panny Márie na Farskej 

ulici, Kláštor: 
pondelok – piatok: 6.00, 7.00  a 16.15; 
nedeľa 6.00, 7.30, 9.00, 10.30 detská a 16.15 h 
Počas letných prázdnin nebýva sv. omša v nedeľu 
o 10.30 a v pracovný deň o 7.00.

Kostol sv. Petra a Pavla, františkáni: 
pondelok – sobota: 6.30, 18.30 h; 
nedeľa: 7.00, 8.30, 10.00, 11.15 v maďarskej reči, 18.30 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, Kalvária: 
pondelok- sobota: 6.30 h a 18.00; 
nedeľa: 7.00, 9.00, 10.30 d 
Kaplnka v nemocnici: 
pondelok  - piatok: 15.30 h;  nedeľa: 10.30 
Kostol sv. Gorazda, Klokočina
pondelok – piatok: 6.30 h a 18.00 h, sobota: 6.30; 
nedeľa: 6.30 h, 8.00 h, 9.30 h, 11.15 h a 18.00 h
Kostol sv. Martina Chrenová: 
pondelok – sobota: 6.30 h, 17.30 h;  nedeľa: 6.30 h, 
8.00 h, 9.30 h, 11.00 h a 17.30 h, detská, 9.30 h
Počas letných prázdnin sv. omša o 11.00 nebýva a 
sv.omša o 9.30 vtedy nie je detská.
Kostol sv. Urbana Čermáň: 
pondelok – piatok: 18.00 h;  nedeľa: 8.00 h a 10.00 h
Kostol sv. Františka Xaverského, Dražovce: 
štvrtok – sobota: 7.00 h; denne o 17.00 h;  
nedeľa: 8.00 h a 11.00 h
Kostol sv. Petra a Pavla, Janíkovce: 
pondelok – piatok: v zime: 18.00 h, v lete o 19.00 
h;  sobota: 7.00 h;  nedeľa: 8.00 a 10.45 h
Kostol Narodenia Panny Márie  Horné 
Krškany: 
pondelok - piatok: 17.00, nedeľa: 9.00

Kostol sv. Ondreja Dolné Krškany:  
pondelok, utorok, štvrtok, piatok o 18.00 h
streda a sobota o 7.00 h, nedeľa o 7.30 a 10.30 h
Kostol Všetkých svätých Kynek: 
štvrtok: 18.00; nedeľa: 9.15 h
Kostol sv. Cyrila a Metoda Mlynárce : 
pondelok, streda, piatok: 18.00 h; nedeľa: 8.00, 10.30 h
Kostol Nanebovzatia Panny Márie, 
Párovské Háje:

Nedeľa: 11.00 h, Streda: 18.00 h, 
v každý prvý piatok v mesiaci: 19.00 h
Kaplnka sv. Vincenta, Šindolka (Marianum): 
pondelok – sobota: 6.25 h; 
nedeľa: 9.00 h
Kostol sv. Imricha, Štitáre: 
Streda: 19.30 h;
Nedeľa: 9.00 h alebo 10.30 h podľa vyhlásenia
Kostol sv. Urbana, Zobor: 
Utorok – sobota: 18.00;  Nedeľa: 8.00, 11.00 h
Kaplnka sv. Svorada, Špecializovaná 
nemocnica sv. Svorada, n.o. Zobor
Streda: 15.15, Nedeľa: 10.30
Starokatolícka cirkev na Slovensku: 
nedeľa a v prikázané sviatky: 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. V ut. o 19.00 h - biblická hodina 
pre staršiu mládež, v pia. 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 17.00 h v Kostole Ducha Svätého na 
Ul. A. Sládkoviča.

KRESŤANSKý ZBOR:

Podzámska ul. 17, Nitra, uto. 18.30, ne. 9.30, 
16.001. (pi) 10.00 hod 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENá!

4., 11., 18. a 25.10. o 9.00 - 14.00 hod.  
GRAFOLóGIA - kurz, vložné 40,00 € 
 info peter.bakay@kosnr.sk, 
0911 784 563, 037/653 15 46
6., 13., 20. a 27.10. o 16.00 hod. 
JOGOVé CVIČENIA

7., 14., 21. a 28.10. o 14.15 hod. 
RELAXAČNé CVIČENIA

7., 14., 21. a 28.10. o 15.30 hod. 
ŠACH (NŠK) – klub 

7., 14., 21. a 28.10. o 16.00 a 17.30 hod.  
JOGOVé CVIČENIA 
8. a 22.10. o 17.00 hod.  GRAFOLóGIA, 
začiatočníci – klub 

9.10. o 16.00 hod. DIAklub, Moderná 
diabetológia

9.10. o 16.30 hod.  ARTklub, 
Umenie Severnej a strednej Ameriky

12.10. o 15.00 hod.  OTVORME SRDCIA 
- prehliadka speváckych zborov v Rímsko-
katolíckom  kostole Všetkých svätých v 
Pohraniciach

15.10. o 16.30 hod.  BYLINKY A PREVENCIA 
srdcovo-cievnych ochorení, prednáška
lektor Július Haringa, vstupné 1 €

16.10. o 9.00 MLADý MODERáTOR – krajská 
postupová súťaž mladých moderátorov a 
hlásateľov - amatérov. Miesto konania: Mediálne 
centrum FF UKF v Nitre, Slančíkovej 1 prihláste 
sa vopred 0911 221 466 
zuzana.pinterova@kosnr.sk

22.10. o 17.00  CESTA podľa Brandon Bays 
– prezentácia metódy oživenia prirodzenej 
schopnosti tela uzdraviť sa pomocou liečenia 
bunkovej pamäte, lektorka Viera Belovičová, 
terapeutka metódy CESTA, vstupné 1 €

23.10. o 9.00 hod. K PRAMEŇOM TRADÍCIÍ – 
seminár pre vedúcich DFS lektori Agáta Krausová 
a Slavomírom Ondejka, vložné 3 €

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 firmách v meste Nitra,  
 o kultúrnych podujatiach, o športe a relaxe,  
 o službách všetkého druhu, o pamätihodnos- 
 tiach a zaujímavostiach,
-  zabezpečuje predaj máp, predaj publikácií o  
 Nitre a Slovensku, predaj kultúrno-spoločen 
 ského mesačníka NITRA, predaj spomienkových  
 a darčekových predmetov, tričiek, znakov,  
 pohľadníc...,
- vykonáva ubytovací servis, faxové kopírovacie  
 služby, vylepovanie plagátov, spracovanie  
 fotomateriálov...

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 bibliografie, 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 
Ulici Fraňa Mojtu 18.
7., 14., 21. a 28. 10.o 10.00 Tréning pamäti 
pre seniorov. 2. – 5.stretnutie 

8.10. o 10.00 hod. 100. výročie narodenia 
Alfonza Bednára. Prezentácia tvorby spisova-
teľa pri príležitosti jeho 100. výročia narodenia v 
rámci mesiaca úcty k starším.
10.10. o 9.30 hod. Žijem pre ňu – najslávnej-

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 hod.
CA PO EI RA
Brazílske bojové umenie a tanec
utorok 19.00 hod., nedeľa 18.00 hod.
Divozel
Slovenské ľudové tance
Joga 
Organizátor: 
Spoločnosť Joga v dennom živote OZ
štvrtok 16.45 hod.- začiatočníci,
18.30 hod. – pokročilí
vstupné: 2,50 € , študenti :2 €
Stále aktivity voľného času:
stolný tenis, stolný futbal, biliard, telocvičňa 
so zrkadlami, bežiaci pás, cyklotrenažér, knižnica
air hockey, šípky, wifi , spoločenské hry
Vstupné do FM:  Ročná klubová karta : 7 EUR
Jednorazový vstup: 0,50 EUR
Po – Pi 13.00 – 21.00 hod. Ne 17.00 – 21.00 hod.
www.forummladych.sk, fm@msunitra.sk 
037 6422834

aGroFilm
30. ročník medzinárodného filmového 
festivalu venovaného potravinárstvu a 
poľnohospodárstvu.  29.9.- 3. 10. 2014
Viac info: www.agrofilm.sk. 
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Nitrianska hudobná jeseň 2014
Medzinárodný hudobný festival

Skrotenie zlej ženy
Premiéra inscenácie v Divadle Andreja Bagara

Október fest 2014
Koncert kapiel Bijouterrier, Zóna A, Chiki liki tu-a, 
Fishing Strip a Lost Souls

KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ SPRIEVODCA

Október 2014                             Samostatne nepredajné
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Koncert kapiel Bijouterrier, Zóna A, Chiki liki tu-a, 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

 Výstava v Synagóge - K
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ĽUDOVé A SúČASNé REMESLá 
6. a 8.10. o 14.00 MAĽOVANIE NA SKLO 
- technika tupovania
15. a 20.10. o 14.00 KVETY Z JESENNýCH 
LISTOV - práca s prírodným materiálom tvorivé 
dielne pre organizované skupiny detí, vložné 
0,30 € za dieťa  záujem dohodnite vopred 0911 
540 023, ludmila.strukova@kosnr.sk, tvorivé 
dielne pre verejnosť
9.10.  o 16.00 ŠúPOLIENKY v obci Močenok
18.10. o 9.00 ZáTIŠIE - tvorivá dielňa pre 
začínajúcich fotografov zameraná na prácu so 
svetlom v interiéri i exteriéri, lektor Peter Rafaj 
vložné 3 €, prihláste sa vopred 0911 540 018, 
zdenka.smreckova@kosnr.sk
22.10. o 15.00 SLAMENé OZDOBY - 
zalamovaná technika, vložné 5 € sprístupnené v 
pracovných dňoch 10.00 - 17.00, okrem utorka
do 30.10. POHĽADY DO KRAJINY - výtvarné a 
fotografické diela medzinárodného 
sympózia neprofesionálnych umelcov
10. - 29.10. ČAS A PRIESTOR - autorská 
výstava Alojza Matunáka, vernisáž 10.10. o 
17.00
tel./fax: 037/653 15 46 e-mail: kosnr@kosnr.
sk www. kosnr.sk, KOS v Nitre, Fatranská 3, 949 
01 Nitra

oKTÓberFeST 2014 
1. október o 18.00 hod.
Amfiteáter
Univerzitná openair party
Zóna A, Chiki Liki Tua, Fishing Strip, Lost 
Souls a Bijouterrier
Viac info www.spuukf.sk
  

cvč domino 
Štefánikova tr. 63 , 949 0 1 Nitra, 
tel.: 037/65 24 325, www.cvcdomino.com
Info: cvcdomino@zoznam.sk 
Začiatok záujmovej činnosti od 5.9. 2014. 

NICK CAVE : 20 000 dní na Zemi  (PROJEKT 
100)        utorok  7.10., 19.30 hod.
Invenčná dokudráma predstavuje austrálskeho 
speváka, textára, príležitostného skladateľa, 
básnika a herca. Aj keď nenosí označenie 
superstar, niet pochýb, že po štyridsiatich rokoch 
na hudobnej scéne je Nick Cave legendou. 
(Cyklus: HUDBA2; PREMIéRA!, V. Británia, 
2014, 97´, 3 € / 4 €) 
PREDFILM: FONGOPOLIS / Animovaný labyrint 
mladého muža a železničnej stanice (SR, 2014, 11́ )

Pelo Malo – nanič vlasy 
pondelok 13.10., 18.30 hod.  
Tisíce rodín žije napchatých v ošumelých 
„panelákoch“ pre nižšie vrstvy v Caracase. 
9-ročný kučeravý Junior sa s kámoškou pripravuje 
na zásadnú chvíľu – fotenie do školskej ročenky. 
Junior sa chce na fotke podobať na obľúbených 
spevákov... Matka sa ho snaží normalizovať, ale... 
detská odvaha byť sám sebou chce byť silnejšia.
(Cyklus: DETI, DETI!?; PREMIéRA!, Venezuela-
Argent.-Peru-Nemecko, 2013, 93´, 2,50 € / 4 €)

ŤAŽKý DEŇ  (PROJEKT 100) 
pondelok 13.10., 20.15 hod. 
Richard Lester vo svojom komediálnom 
hudobnom dokumente zachytáva Johna 
Lennona, Paula McCartneyho, Georga 
Harrisona a Ringa Starra v časoch najväčšej 
beatlemánie a vytvoril jeden z najlepších filmov 
v tomto žánri. Dva dni zo života kapely, ktorá 
prevrátila svet! 
(Cyklus: HUDBA2; A HARD DAY´S NIGHT / 
Obnovená premiéra! V. Británia, 1964, 87´, 3 € 
/ 4 €)

PRVý SLOVENSKý HOROR                    
 utorok  14.10., 18.30 hod.
Róbert Slovák sa už dlhšie úspešne venuje 
reklame, nakrúca videoklipy a produkoval 
celovečerný dokument. Vyprodukovať prvý 
slovenský horor sa mu však nepodarilo. O tom 
všetkom, čo pri svojej snahe vyprodukovať 
fabriku smrti zažil, je tento úsmevný hraný 
„dokument“...  (PREMIéRA! Slovensko, 2014, 

pohŕda, žena jeho snov mu nevenuje pozornosť 
a nič z toho sa mu nedarí zmeniť. Do práce však 
prijmú nového kolegu. James je po fyzickej 
stránke Simonovým dvojníkom.PREMIéRA 
V.Británia, 2013, 93´, 2,50 € / 4 €)

V TICHU  pondelok 27.10., 20.00 hod.
Hudba dokáže osvietiť aj tie najtemnejšie 
dni! Senzuálny a vizuálne pôsobivý film 
Zdeňka Jiráského sa prelína medzi realitou, 
spomienkami a predstavami. Mapuje fragmenty 
osudu viacerých židovských hudobníkov v 30. 
a 40. rokoch XX. Storočia.(Cyklus: HUDBA2; 
PREMIéRA! ČR-SR, 2014, 84´, 3 € / 4 €)
Hosť večera slovenského filmu: herečka  JUDIT 
BáRDOS

I D A  (PROJEKT 100) utorok  28.10., 18.30 
hod.
Režisér Paweł Pawlikowski ponúka divákom 
poetický príbeh o hodnotách krásy, lásky a 
hľadania pravdy. 18-ročná novicka sa onedlho 
stane mníškou, čaká ju však ešte návšteva jedinej 
žijúcej príbuznej, o ktorej existencii doposiaľ 
netušila.(PREMIéRA!, Poľsko-Dánsko, 2013, 
80´, 3 € / 4 €)

SOCIALISTICKý ZOMBIE MORD 
utorok 28.10., 20.00 hod.  
Retro zombie horor! Sovietsky tajný experiment 
na paralyzovanie nepriateľa socializmu sa 
vymkol spod kontroly a musel byť ukončený. 
Vzorka bojového plynu sa dostáva na Slovensko 
a o niekoľko rokov neskôr sa použije pri rutinnom 
stredoškolskom brannom cvičení a nakazí nič 
netušiacich študentov. (PREMIéRA! Slovensko, 
2014, 94´., 2,50 € / 4 €)
Hosť večera slovenského filmu: producent filmu 
PAVOL KRCHŇáK

VIAC INFO NA WWW.CINE-MAX.SK
Októbrové premiéry v Cinemaxe

obývajú aj nevšedné bytosti zo sveta fantázie. 
Vľúdne ho prijmú medzi seba, no nájdu sa aj takí, 
ktorých príchod nezvaného hosťa vôbec neteší. 
Gone Girl (Stratené dievča). Dráma, thriller
Premiéra: 2.10. 2014 (USA), 145 minút,MN - 15. 
Hrajú: Ben Affleck, Rosamund Pike, Missi Pyle, 
Neil Patrick Harris, Patrick Fugit, Tyler Perry. Amy 
sa stratila v deň piateho výročia svadby s Nickom. 
Všetko naznačuje, že nezmizla dobrovoľne. 
Zúfalý manžel organizuje rozsiahle pátracie akcie 
a snaží sa robiť všetko možné pre to, aby sa jeho 
žena našla. Pokiaľ je to možné živá. Paralelne s 
tým prebieha policajné vyšetrovanie, v ktorom 
okrem Amy hľadajú ďalšieho človeka, ktorý 
má jej zmiznutie na svedomí. Ale všetky stopy, 
nájdené dôkazy a svedectvá Amyných blízkych 
ukazujú práve na Nicka. Kto to vlastne je? Trpiaca 
obeť zločinu alebo cynická obluda, ktorá vodí 
políciu za nos, aby zo seba striasla podozrenie? 
Kto má pravdu? Ako ju rozpoznať? A čo sa vlastne 
stalo s Amy?
Best of Me (Čo s láskou) Romantická dráma. 
Premiéra: 16.10. 2014 (USA), MN – 12. 
Hrajú: Michelle Monaghan, Luke Bracey, James 
Marsden, Liana Liberato, Gerald McRaney, Ian 
Nelson, Jon Tenney. 
V roku 1984 boli Amanda a Dawson spolužiakmi 
na strednej škole. Pochádzali z odlišných 
sociálnych pomerov, napriek tomu medzi 
nimi vznikla priam osudová láska. Meštiacka 
spoločnosť im ju nedopriala. Sklamaná Amanda 
odišla študovať na vysokú školu a Dawsona po 
tragickej autonehode zavreli do väzenia. Nevideli 
sa celé štvrťstoročie, až kým sa nestretli na 
pohrebe spoločného priateľa Tucka.
The Judge (Sudca) Dráma.
Premiéra: 16.10. 2014 ( USA), 141 minút, MN 
– 12., 
Hrajú: Robert Downey Jr., Vera Farmiga, 
Leighton Meester, Vincent D´Onofrio
Robert Downey Jr. stvárňuje vo filme Sudca 
významného mestského právnika Hanka 
Palmera, ktorý sa po smrti matky vracia do svojho 
rodného domu k otcovi, s ktorým už dlhšiu dobu 
neudržiava kontakt. Vážený sudca malého mesta 
Joseph Palmer (Robert Duvall) je podozrivý z 

The 7th Dwarf (Sedem trpaslíkov), 
animovaný, komédia. 
Premiéra: 2.10. 2014 (Nemecko, Veľká 
Británia, 88 minút. Hrajú: Otto Waalkes, Gustav-
Peter Wöhler, Boris Aljinovic. Rozprávkový príbeh, 
ako ho nepoznáte. Možno to bola nemotornosť, 
možno len smola ...Bobo, najmladší zo siedmich 
trpaslíkov nešťastnou náhodou pichol princeznú 
Ruženku do prsta než hodiny na oslave jej 18. 
narodenín odbili polnoc. Tak naplnil kliatbu zlej 
čarodejnice Della Morty. Touto drobnosťou totiž 
poslal celé kráľovstvo do stáročia trvajúceho 
spánku. On aj jeho šesť kamarátov musí stoj čo 
stoj chybu napraviť. Ale ako? Predsa bozkom z 
pravej lásky!
Annabelle Horor. 
Premiéra: 2.10. 2014 (USA), 95 minút, MP – 
18.  Hrajú: Annabelle Wallis, Alfre Woodard, Eric 
Ladin. John Form našiel pre svoju nastávajúcu 
manželku Miu dokonalý darček – krásnu starú 
klasickú bábiku oblečenú do snehobielych 
šiat. Ale Miina radosť z Annabelle netrvá dlho. 
Jednu hroznú noc vtrhnú do ich domu vyznávači 
satanského kultu a brutálne napadnú mladý pár. 
Preliata krv a hrôza nie sú to jediné, čo za sebou 
nechávajú. Vyznávači Satana vyvolali bytosť 
tak zákernú, že nič z toho, čo urobili sa nedá 
ani zďaleka porovnať so zlom, ktorým je teraz 
posadnutá Annabelle.
Láska na vlásku (Láska na vlásku) 
rozprávka, rodinný. 
Premiéra: 9.10. 2014 (Slovensko), 97 minút. 
MP – 12.  Hrajú: Celeste Buckingham, Samuel 
Spišák, Tomáš Hanák, Tomáš Matonoha. Na 
kráľovskom hrade sa princ Matej cíti ako väzeň. 
Otec ho prinúti zasnúbiť sa s princeznou Beatrix, 
ktorú nemiluje. Matej využije náhodné stretnutie 
s tulákom Tomášom, ktorý je jeho identickým 
dvojníkom. Chlapci si vymenia šaty a dohodnú 
sa, že si na jeden deň vyskúšajú život toho 
druhého. 
The House of Magic (Dom kúziel), 
Animovaný, rozprávka. 
Premiéra: 16.10.2014 (Francúzsko, Belgicko), 
85 minút. 
Opustený kocúrik Hrom sa jedného dňa ocitne 
v tajuplnom dome starého kúzelníka, ktorý 

vraždy, no okolnosti má sám zahmlené. Hank 
sa rozhodne odhaliť pravdu a popri tom upevní 
vzťahy s rodinou, od ktorej pred rokmi odišiel. 
Dokáže však obhájiť otcovu česť?

oKTÓberFeST 2014 
Zažite neopakovateľnú atmosféru univerzitného 
Októberfestu v meste pod Zoborom. Už po 
dvanástykrát sa 1. októbra o 18:00 na Amfiteátri 
v Nitre uskutoční tá najväčšia univerzitná openair 
party jesene. 
Študentský parlament UKF v spolupráci s 
Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a 
mestom Nitra pre Vás pripravili bohatý program 
pozostávajúci z kapiel ako Zóna A, Chiki Liki Tua, 
Fishing Strip, Lost Souls a headlinerom programu 
Bijouterrier. Chýbať nebude kvalitné pivo, 
občerstvenie a súťaže, v ktorých sa dá vyhrať 
množstvo zaujímavých cien. Viac informácii 
na www.spukf.sk alebo  sledujte Študentský 
parlament UKF na Facebooku.  

KrajSKé oSveTové STrediSKo

PODUJATIA - KLUBY - KURZY
1., 15. a 29.10. o 17.00 hod. 
GRAFOLóGIA, pokročilí – klub

1., 8., 15., 22. a 29.10.  o 17.30 hod. 
FOTOklub APF 
2.10. o 9.00 hod. WORKSHOP pre 
moderátorov a hlásateľov amatérov od 15. do 25 
rokov s lektorom Marcelom Hanáčkom

2.10. o 17.00 hod. FOTOklub Nitra 

2.10. o 17.00 hod. Stretnutie Miestnej 
organizácie Slovenského zväzu 
astronómov
2.10. o 19.00 hod.  
VEČERNé POZOROVANIE OBLOHY
3.10. o 10.00 hod. DIALóGY O DIVADLE 
– POCIT - predstavenie najúspešnejších 
amatérskych divadiel a inšpiratívnych prednesov 
v roku 2014, info: silvia.bartakova@kosnr.sk, 
0911540019, 037/653 25 44

63´., 2,50 € / 4 €)
Hosť večera slovenského filmu:  producent, 
scenárista a režisér filmu  RóBERT SLOVáK

KOYAANISQATSI (PROJEKT 100)               
utorok  14.10., 20.15 hod.
Prvý titul z dokumentárnej trilógie -qatsi 
(Powaqqatsi / 1988 ; Naqoyqatsi / 2002) sa 
zaoberá deštruktívnou silou ľudského pôsobenia 
na našu planétu. Výsostne hudobno-obrazové 
dielo bez hovoreného slova režisér Godfrey 
Reggio tvoril 9 rokov a prostredníctvom sledu 
fascinujúcich obrazov a s minimalistickou hudbou 
Philipa Glassa vytvára ilúziu  prapôvodnej 
čistoty života... (Cyklus: HUDBA2; Obnovená 
premiéra! USA, 1982, 86 min., 3 € / 4 €)

BJÖRK: Biophilia  pondelok    20.10., 19.30 
hod.
Jedinečný záznam koncertu Björk: Biophilia 
Live zachytáva jednu časť multižánrového 
multimediálneho projektu islandské speváčky 
Björk. Ťažiskom jej londýnskej show je živé 
predvedenie skladieb z albumu Biophilia. 
Okrem Björk a jej sprievodnej kapely môžeme 
obdivovať anjelský islandský zbor a tiež celý 
rad neobvyklých hudobných nástrojov. (Cyklus: 
HUDBA2; V. Británia, 2014, 97´, vstupné: 6 € / 
8 €)

Štvrtá mocnosť / Film café Európa 
téma: Treba sa báť Ruska? 
Tematická projekcia európskeho filmu s debatou 
Juraja Kušnierika a jeho hosťami       
utorok   21.10., 19.30 h
„Hrozivo realistický pohľad na život v Moskve, 
ovládaný politickými záujmami.“ Novinár 
Paul Jensen (Moritz Bleibtreu) sa vydáva 
do Moskvy, aby začal pracovať v bulvárnych 
novinách. Neobyčajne rýchlo dokáže novinám 
navrátiť zašlý lesk a slávu. (Nemecko, 2012, 110 
min., čes. tit., VSTUP VOĽNý)

DVOJNÍK  pondelok 27.10., 18.00 hod.  
Plachý samotár Simon sa v ľahostajnom svete 
pretĺka životom. V práci ho ignorujú, matka ním 


