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B
anská Štiavnica je 

svojím historickým 

významom európskym 

unikátom, svetovým kultúr-

nym dedičstvom chráneným 

UNESCO a miestom konania 

letného jazzového festivalu 

Jazznica, ktorý má za sebou 

dvojicu úspešných ročníkov. 

Hlavným festivalovým „pódiom“ 
s neopakovateľnou atmosférou je 
Kostol Sv. Kataríny, kam sa pre-
sunulo dianie ešte v roku 2007, 
pôvodne kvôli nepriazni počasia. 
Aktuálna Jazznica 2009 (3.–4. 
júl) predstaví v rovnakých 
priestoroch napríklad poľskú 
ikonu Pawła Kaczmarczyka 
s projektom Audiofeeling. 
Rovnomenným albumom 
prelomil dvadsaťštyriročný 
klavirista mnohé konvencie 
vo svojej krajine – v anke-
te prestížneho magazínu 
Jazz Forum získal ocenenie album 
roka, striebro ako klavirista a tretie 
miesto pre svoju kapelu. V Banskej 
Štiavnici predstaví materiál z nové-
ho albumu Complexity in Simplicity, 
ktorý vychádza v septembri 2009 
pod značkou prestížneho nemecké-
ho vydavateľstva ACT Music. Oso-
bitý koncept moderného akustic-
kého jazzu s mladíckou energiou a 
živelnosťou predvedú členovia Au-
diofeeling Band v našich končinách 
po prvýkrát. 

Slovenským debutom bude aj vy-
stúpenie tria vynikajúcej ukrajinskej 
klaviristky Nataliye Lebedevy, ktorej 
prejav označujú spoluhráči ako žen-
sky kultivovaným, v istom zmysle 
“stavovo rovnovážnym medzi srd-

com a mysľou”. Napriek 
nedávne-

mu bratislavské-
mu koncertu saxofonistu Ole-
ga Kireyeva ostáva jazz našich 
„východných bratov“ neznámym 
teritóriom pre domáceho poslu-
cháča. Toto konštatovanie určite 
neplatí o českých jazzmanoch, kto-
rí sa u nás naopak cítia ako doma. 
Dramaturgia Jazznice ponúka dvoji-
cu komorných zoskupení vedených 
gitaristami. Triu Komorního Jazzu 
„šéfuje“ Vilém Spilka a Triu Da-

vida Dorůžku umelec s bohatými 
zahraničnými skúsenosťami (USA, 
Paríž) a dvojicou ocenení Akademie 
populárni hudby. Práve posledný 
Dorůžkov projekt Silently Dawning 
(Animal Music 2008, Anděl za album 
roka) bol pozoruhodnou scenériou 
vnútorných svetov až neuveriteľne 

prirodzene súznejúcich s krehkou 
poéziou Emily Dickin-
sonovej a Jiřího Orte-
na. Komunikačných 

p a r t n e r o v 

nachádza čes-
ký gitarista predovšetkým 

na poľskej scéne – na festivale sa 
predstaví s kontrabasistom Mi-
chałom Barańskim (členom zosku-
penia Audiofeeling) a bubeníkom 

Martinom Novákom. 
Fúziu jazzového mainstreamu 

ovplyvnenú „hudbou sveta“ ale aj 
súčasnou elektronickou scénou 
ponúknu maďarskí The Transform 
Quintet (na Slovensku koncertovali 
pred niekoľkými rokmi pod názvom 
Tropical Transform). Na maďarskej 
scéne rezonoval ich minuloročný 
projekt s americkým klaviristom Jo-
eym Calderazzom. 

Ďalším komorným zoskupením v 
Kostole Sv. Kataríny bude akustické 
trio okolo bubeníka Martina Vali-
horu, vyhľadávaného spoluhráča 
osobností domácej aj svetovej 
scény (Ron Affi  f, Hiromi, Juraj 
Griglák). Spolu s klaviristom 
Ondrejom Krajňákom bude 
táto dvojica viesť workshopy 
prístupné záujemcom. 

Dianie na klubových festi-
valových scénach začína už 
2.7.2009 v kaviarni Divná 
pani a Art Café bude vr-
choliť nočnými jamsessi-
ons. Pred nimi sa pred-
stavia domáci hudobníci 
v programových blo-
koch Stálice Slovenské-

ho jazzu (Erik Rothenstein 
Trio, Juraj Griglák Band, Juraj Burian 
Trio, Ondrej Krajňák Trio) a Nové 
tváre Slovenského jazzu (Young Jazz 
Session, Martin Uherek Quartet, 
Kubiz, Nu ´Clear Trio & DJ Kinet, 
The Illusions Trio) s voľným vstu-
pom. Peter Motyčka
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2. – 5. júl 2009 | BANSKOŠTIAVNICKÁ JAZZNICA

10. júl 2009 

Významné poľské osobnosti 20. 
storočia
Poľský fi lmový plagát Kino Akademik 
/ Trotuár
Prezentácia knihy Polnočný sused 
Magda Vašáryová a skupina Dzien 

dobry kostol sv. Kataríny
Katyň premietanie fi lmu Kino Akade-
mik

11. júl 2009 

Meeting Point Streetart BS panely v 
meste, amfi teáter

Otvorenie výstavy Nowa Huta – 
Krakow 
Folklórny súbor z Krakowa Nám. sv. 
Trojice 
Staromiestsky Orchester Nowa 
Huta – Jazz band Amfi teáter pod No-
vým zámkom 

Filmová Noc – Poľské Sci Fi Amfi teá-
ter pod Novým zámkom 

12. júl 2009 

Premietanie fi lmu Jahodové víno 
(kino Akademik) Amfi teáter pod No-
vým zámkom

10. - 12. júl 2009 | POĽSKÉ DNI

ŠPECIÁLNA 

PRÍLOHA



jedinečné a prvé podujatie 

svojho druhu na Slovensku 

sa uskutoční v sobotu, 18. 

júla, na Námestí sv. Trojice a 

na divákov čaká bohatý inte-

raktívny program, zakončený 

nočnou šachovou partiou. 

Viac o podujatí v rozhovore 

s vedúcim oddelenia kultúry, 

cestovného ruchu a športu R. 

Markom.

ŠN: Čo nové prinesie piaty ročník 

akcie Živý šach?

RM: „Verím, že najmä nepodlezie 
latku, ktorú sme nastavili vlani. Žiaľ, 
fi nančná kríza sa prejavuje aj v kultú-
re, a tak veľa zásadných zmien náv-
števníkov nečaká. To však nezname-
ná, že budú vidieť ten istý program 
ako vlani, práve naopak. Okrem 
osvedčených šermiarov zo skupiny 
historického šermu Bojník, ktorý po 
prvýkrát v Banskej Štiavnici predsta-
via niektoré svoje novinky, sme tím 
vystupujúcich posilnili aj o šermiarov 

z Košíc – Aramis, českú hudbu Dubia 
Fortuna, a najmä sme zásadným spô-
sobom rozšírili možnosť interaktív-
nej zábavy a hier pre deti. Veríme, že 
aj ponuka remeselníkov bude trošku 
iná a lepšia, ako sú Štiavničania zvyk-
nutí. Našou najväčšou radosťou a 
hrdosťou ale bude nočné vystúpenie 
mladých Štiavničanov – živých fi gú-
rok, pretože niektorí z nich absolvo-
vali takmer ročný šermiarsky tréning, 
a to ich posunulo v kvalite oveľa ďa-
lej, ako na tom boli vlani. A, samo-
zrejme nechýbajú všetky šachové 
aktivity – od simultánky, až po nočnú 
partiu pod umelým osvetlením. Dô-
ležitou zmenou je aj fakt, že prvýkrát 
v histórii sa nebude na akciu vyberať 
vstupné. “
ŠN: Kto nastúpi v nočnej partii?

RM: „Titul bude obhajovať Sergej 
Movsesian, slovenský reprezentat, 
11ty hráč svetového rebríčka. Je 
pre nás veľkou cťou, že zásluhou 
Milana Maroša ml. sa Sergej k nám 
každý rok vracia. Momentálne je v 

šachovom rebríčku extrémne vy-
soko, a o to viac nás teší jeho pria-
zeň nášmu regiónu. Jeho súperom 
bude súčasná česká dvojka, mladý 
a talentovaný Viktor Láznička. Ve-
rím, že tento zápas bude zaujímavý 
nielen pre šachových fanúšikov, ale 
celú verejnosť.“
ŠN: Súčasťou podujatia sú aj Maj-

strovstvá SR v bleskovom šachu. 

Povedzte nám niečo o tejto akcii.

RM: „Podarilo sa nám presvedčiť 
Milana Maroša ml., aby sa ešte dal 
na organizovanie takejto veľkej ak-
cie. Som veľmi rád, že aj týmto pre-
javuje svoj vzťah k rodnému mestu, 
aj keď tu momentálne už nebýva. 
Jednodňový turnaj navštívi možno 
až 150 hráčov a bude iste veľkou 
zábavou nielen pre účastníkov, ale 
aj pre divákov. Akcia sa bude ko-
nať v priestoroch, ktoré už čoskoro 
prejdu do našej správy – v tzv. Kato-
líckom spolku, dnes Spojenej kato-
líckej škole sv. Františka Assiského.“
ŠN: Aké sú ďalšie plány s projek-

tom Živý šach v B.Štiavnici?

RM: „Akciu chceme zachovať, ale 
cítime, že potrebuje isté zmeny a 
posun. Plány sú veľké, veľa o nich 
napovie fi nančný vývoj v celej spo-
ločnosti i rokovania, ktoré sa usku-
točnia počas nasledujúcich týždňov. 
Ak všetko dopadne dobre, čaká o 
rok na všetkých Štiavničanov veľké 
prekvapenie. To je ale záležitosť 
budúcnosti, teraz sa treba tešiť na 
tento ročník akcie, ktorý iste za-
baví a prekvapí aj tých, ktorí sa jej 
zúčastňujú pravidelne. Srdečne na 
Živý šach 2009 pozývam všetkých 
čitateľov ŠN!“  red

Organizátor:

Mesto Banská Štiavnica
Šachový klub Banská Štiavnica
Spoluorganizátor:

ŠK Opevnenie Banská Štiavnica
Podujatie podporili:

Visegrad fond, Eset, Steiger, Web-
noviny.sk, SAD Zvolen a.s., Sloven-
ský šachový zväz, Rádio Expres, 
Penzión Kachelman, Gestus 

18. júl 2009 | ŽIVÝ ŠACH

24.júla 2009 o 17:00 Starý zámok, 
Rytierska sála - Vernisáž kolektív-

nej výstavy autorov, Adriena Bar-
tošová - spev, Eugen Prochác - vio-
lončelo. VSTUP VOĽNÝ

24.júla 2009 o 20:00 Kostol Sv. 
Kataríny - Jazz and Classics, Ro-

land Batik – klavír /Rakúsko/ 

25.júla 2009 o 11.00 Kaštieľ vo Sv. 
Anntone, barokova kaplnka - Ewa 

Jaslar - harfa /Poľsko/
25.júla 2009 o 20:00 Starý zámok, 

Lapidárium Capella Istropolitana, 
Václav Hudeček – husle /Česká 
republika/, Juraj Čižmarovič – hus-
le /SR, Nemecko/, Eugen Prochác 

– violončelo, Juraj Alexander – vio-
lončelo

26. júla 2009 o 11:00 Sklenné 
Teplice, Altánok - Operetné ne-

deľné matiné - Orchester Štefana 
Reitera

26. júla 2009 o 20:00 Sv. Anton, 
jazierko - Georg Fridrich Händel - 

Watermusic - "Vodná Hudba"
Pridružené podujatia:

Koncerty účastníkov Štiavnických 
letných kurzov
Piatok, 10. júla 2009 - ZUŠ Banská 
Štiavnica
Štvrtok, 16. júla 2009 - ZUŠ Banská 
Štiavnica

24. - 27. júl 2009 | FESTIVAL PEKNEJ HUDBY

S
lovenské banské múze-

um v Banskej Štiavni-

ci, okrem tradičných 

prehliadok svojich stálych 

expozícií, pripravilo aj na 

tohtoročné leto niekoľko 

zaujímavých podujatí a to 

jednak vo vlastnej réžii, ako aj 

v spolupráci s Mestom Banská 

Štiavnica, respektíve inými 

organizáciami.

Ešte do piatku 26. júna potrvá 
v areáli Starého zámku kultúrne, 
spoločenské, zábavné a výstavnícke 
podujatie pod názvom Starý zámok 
deťom – svet drevených hračiek a 
hlavolamov. Od stredy 24. júna, v 
čase od 9.00 až 14.00 hodiny, tam 
vystupujú detské súbory, sokoliari, 
deti si na burze môžu vymeniť svoje 
hračky, pozrieť si slovenské fi lmové 
rozprávky, ale súčasne sa aj poko-

chať výstavou drevených hračiek, 
ktoré na Starý zámok zapožičalo 
Múzeum bábkarských kultúr a hra-
čiek z Modrého Kameňa. Deti, kto-
ré sa prídu na Starý zámok zahrať si 
však odnesú aj malý darček.

Posledný pracovný deň tohto 
týždňa, piatok 26.júna, bude však 
dňom slávnostným v Galérii Jozefa 
Kollára SBM, kde sa zídu najvýznam-
nejší slovenskí výtvarní umelci, pre-
dovšetkým sochári, na vernisáži IX. 
trienále drobnej plastiky, reliéfu a 
kresby. Pod kurátorským vedením 
popredného umeleckého historika 
PhDr. Bohumíra Bachratého, CSc. 
a vedúcej Galérie Jozefa Kollára 
SBM Mgr. Márie Čelkovej sa na vý-
stave predstaví niekoľko desiatok 
umelcov s takmer 120-timi dielami, 
ktoré vznikli za posledné 3 roky. Ide 
o jedinečné výstavnícke podujatie, 
zamerané na prezentáciu rôznych 

podôb súčasného výtvarného ume-
nia. Výstava potrvá v galerijných 
priestoroch až do 20. septembra a 
verejnosti bude prístupná každý deň 
okrem nedele a pondelka v čase od 
9.00 hod. do 17.00 hod.

Príjemným spestrením návštevy 
Slovenského banského múzea, naj-
mä jeho mineralogickej expozície v 
historickej budove Berggerichtu na 
Trojičnom námestí č. 8, je však aj 
zaujímavá výstava pod názvom Ša-
chovnice a kamene, ktorá potrvá až 
do 18. augusta, pričom 18.júla bude 
plne k dispozícii aj návštevníkom 
tradičného banskoštiavnického 
podujatia Živé šachy. (O tejto vý-
stave podrobnejšie v samostatnom 
článku na tejto strane). 

Niekoľko júlových a augustových 
sobôt je už po niekoľko rokov ve-
novaných známym a obľúbeným 
nočným divadelným prehliadkam na 

Starom zámku, kde sme mali mož-
nosť vídavať banskoštiavnických 
divadelných ochotníkov i skupinu 
historického šermu. Tohto roku 
však Slovenské banské múzeum na-
črelo do studnice divadelných pro-
fesionálov, a tak si na Starý zámok 
príde „ v noci“ zahrať chodúľové 
Divadlo na Vysokej nohe z Banskej 
Bystrice, ktoré prinesie dve „hrô-
zostrašné inscenácie“. Prvou z nich 
bude psychoterapeutická divadel-
ná freska pod názvom Alžbeta de 
Sade, ktorej prvé tri predstavenia sa 
uskutočnia už 4. júla o 20.30, 21.30 
a 22.30 hod. Alžbetu de Sade, ktorá 
je akýmsi pomyselným spojením kr-
vilačnosti a sadizmu Alžbety Bátho-
ryčky a francúzskeho osvietenského 
spisovateľa markíza de Sade, uvedie 
chodúľové divadlo Doda Šamaja aj 
v sobotu 18.júla, taktiež vo večer-
ných hodinách. V sobotu 1. a 8. 

LETO SO SLOVENSKÝM BANSKÝM MÚZEOM

FESTIVALY KONCERTY 2



JÚN

4.6. - 15.9. - Príroda Tatranského 

národného parku - 60 rokov TA-
NAPu
- výstava organizovaná v spolupráci 
so Štátnymi lesmi Tatranského ná-
rodného parku

JÚL

17.7. - Nočné prehliadky v Kaštieli 

vo Sv. Antone – klasické prehliad-
ky interiérov pri nočnom osvetlení 
spojené s divadelným predstavením 
DÉJA VU - light alebo opakovanie je 
matkou veselosti na nádvorí.
Prehliadky kaštieľa:

- prvý vstup pred predstavením o 
20.00 hod.
- ďalšie vstupy po predstavení od 
22.30 do 23.30 hod.
Vstupy sú limitované počtom 30 
osôb, preto je dobré si ich vopred 

objednať.
Predstavenie začína na nádvorí o 
21.00 hod.
DÉJA VU - light alebo opakovanie 
je matkou veselosti. Čo všetko sa 

môže stať po kolaudácii? Prečo stále 

nejde lyžiarsky vlek? Aké poklady sa 

nájdu v pokladnici? Kam preradia Vo-

jáčekovú? Kto zvíťazí vo fi nále súťaže 

schovky mužov? Čo bude robiť kríza 

na Slovensku?

Hrajú členovia Paradájz Pikčr: Mar-
gita Besná, Alojz Alzheimer, Taras 
Buľva, Jean Jacques, Anča z ranča, 
Jóvanmaryška, Albína Štajgrubnová, 
Gúlio Diesel Ferari a ... 
vstupné : 4,-€/dospelí, 2,-€/deti
bližšie info a objednávky:
045/6913932, 0918/877062

25.7. - Festival peknej hudby - kla-
sická hudba v kaplnke Nanebovzatia 

Panny Márie

AUGUST

21.8. a 28.8. - Nočné prehliadky v 

Kaštieli vo Sv. Antone – klasické 
prehliadky interiérov pri nočnom 
osvetlení spojené s divadelným 
predstavením DÉJA VU - light alebo 
opakovanie je matkou veselosti na 
nádvorí.
Prehliadky kaštieľa:

- prvý vstup pred predstavením o 
20.00 hod.
- ďalšie vstupy po predstavení od 
22.30 do 23.30 hod.
Vstupy sú limitované počtom 30 
osôb, preto je dobré si ich vopred 
objednať.
Predstavenie začína na nádvorí o 
21.00 hod.
DÉJA VU - light alebo opakovanie 
je matkou veselosti. Čo všetko sa 

môže stať po kolaudácii? Prečo stále 

nejde lyžiarsky vlek? Aké poklady sa 

nájdu v pokladnici? Kam preradia Vo-

jáčekovú? Kto zvíťazí vo fi nále súťaže 

schovky mužov? Čo bude robiť kríza 

na Slovensku?

Hrajú členovia Paradájz Pikčr: Mar-
gita Besná, Alojz Alzheimer, Taras 
Buľva, Jean Jacques, Anča z ranča, 
Jóvanmaryška, Albína Štajgrubnová, 
Gúlio Diesel Ferari a ... 
vstupné : 4,-€/dospelí, 2,-€/deti
bližšie info a objednávky:
 045/6913932, 0918/877062

SEPTEMBER

5.- 6.9.2009 - Dni svätého Huberta 

2009 - XIX. ročník celoslovenských 
poľovníckych slávností. 
Hlavní organizátori: Slovenský po-
ľovnícky zväz, f. Šomek a Múzeum 
vo Svätom Antone. 

LETO V MÚZEU VO SVÄTOM ANTONE

augusta to bude zase predstavenie 
Stredovek, inšpirované upálením 
poslednej krupinskej „bosorky“ Ju-
dity Pelioniskej v roku 1741, ktorá 
bola súčasne poslednou upálenou 
„bosorkou“ v Európe. Ak by však 
niekto nestihol spomínané termí-
ny, tak zhliadnuť tieto predstavenia 
bude možné ešte aj 22. augusta a 
12. septembra, počas posledných 
sobôt, venovaných práve nočným 
divadelným prehliadkam.

Banskoštiavničania, ale aj oby-
vatelia širšieho či vzdialenejšieho 

okolia, ktorí si obľúbili zaujíma-
vé podujatie Haraburdy, si budú 
môcť prísť „na svoje“ každý z na-
sledujúcich troch mesiacov. Piatky 
a soboty 3.-4. júla, 7.-8.augusta a 
11.-12.septembra budú na nádvorí 
Kammerhofu vyhradené úspešnej 
burze starých (ne)potrebných vecí, 
ktoré sú pre niekoho haraburdou, 
no pre iného vzácnym umeleckým, 
historickým alebo etnografi ckým 
artefaktom.

Pre tých z vás, ktorí by radi „pri-
voňali“ k tajomstvu ľudovej reme-

selnej výroby, je od 3.-8.augusta a 
od 17.-22.augusta pripravená tra-
dičná Letná škola v múzeu. Maľovať 
na hodváb, upliesť košík, ušiť hračku 
či upiecť chlebík – to všetko sa mô-
žete naučiť v hravej škole remesiel 
pre malých i veľkých.

Nuž a v historických priestoroch 
Starého zámku, ale aj ďalších expo-
zícií vás pracovníci Slovenského ban-
ského múzea radi privítajú aj počas 
známych a obľúbených festivalových 
podujatí, akými bude Festival peknej 
hudby od 24.-26.júla, fi lmový festival 

Štyri živly od 6.-9.augusta, či Festival 
európskej poézie, divadla, hudby a 
umenia Cap á ľEst.

Budeme však radi, keď si cestu 
do Slovenského banského múzea 
nájdete aj počas vašich letných po-
tuliek po Banskej Štiavnici a keď 
svojím príbuzným a známym, ktorí 
vás počas dovolenky navštívia uká-
žete baňu v podzemí, obidva zámky, 
galériu, Berggericht i Kammerhof. 
Určite budú na vás i vaše mesto v 
dobrom spomínať.

Mgr. Ľuboš Krno, SBM

JÚL - AUGUST 2009 | LETNÉ KINO AMFITEÁTER
Streda 1.7. - Dvojitá hra. Krimi, USA, 
125 min. MP 15, 2 €, 21:30
Oboch hlavných hrdinov najprv živili 

tajné služby. Claire pracovala pre CIA a 

Ray pre britskú M16. Po rokoch ich ale 

omrzelo ťahať za neschopných politi-

kov horúce gaštany z ohňa, a vrhli sa do 

omnoho výnosnejšieho sveta priemy-

selnej špionáže. Ich cieľom je využiť ne-

priateľstvo medzi dvomi korporáciami a 

ukradnúť recept na výrobu produktu, 

ktorý tomu, kto ho ako prvý donesie 

na patentový úrad, prinesie rozpráv-

kové bohatstvo. Každý sa preto nechá 

zamestnať v jednej z fi riem a spoločne 

kujú plány. Napriek bohatým skúsenos-

tiam z tajných služieb je to pre nich ne-

ľahká úloha. Naviac sa objavil ešte jeden 

nepriateľ, s ktorým nerátali: Láska. 

Nedeľa 5.7. - Anjeli a démoni. Dráma, 
USA, 135 min. MP 12, 2 €, 21:30
Robert Langdon objaví dôkazy o znovu-

obnovení starovekého tajného bratstva 

známeho ako Ilumináti - najmocnejšej 

tajnej organizácie v historií - a zároveň 

musí čeliť smrteľnému nebezpečenstvu, 

ktoré ohrozuje najnenávidenejšieho ne-

priateľa tejto tajnej organizácie: katolícku 

cirkev. Keď sa Langdon dozvie, že hodi-

ny na nezastaviteľnej časovanej bombe, 

ktorú predstavujú Ilumináti, stále tikajú, 

odlieta do Ríma, kde spojí svoje sily s 

Vittoriou Vetra, krásnou a záhadnou 

talianskou vedkyňou. Langdon a Vetra 

sa vydávajú na nepretržitú cestu a dob-

rodružstvom nabitú naháňačku odohrá-

vajúcu sa medzi zapečatenými kryptami, 

nebezpečnými katakombami, opuste-

nými katedrálami, a dokonca do srdca 

najuzavretejšieho trezoru na svete. Na 

svojej ceste sledujú 400 rokov staré sta-

robylé symboly, ktoré znamenajú jedinú 

nádej na záchranu Vatikánu.

Streda 8.7. - Nenarodení. Horor, thril-

ler, USA, 87 min. MP 15, 2 €, 21:30
Casey Beldonová je mladá vysokoško-

láčka, ktorú trápi snáď len dávna spo-

mienka na matkinu samovraždu. Zrazu 

sa okolo nej začnú diať čudné veci, 

ktoré začínajú nadobúdať čím ďalej 

zlovestnejší charakter. Sny sa prelínajú 

s realitou, Casey sa začne meniť farba 

očí, zdanlivo bez príčiny umiera kojenec, 

ktorého opatrovala... Na konci desivého 

kolotoča, ktorý ju privedie na samú hra-

nicu šialenstva Casey pochopí, prečo jej 

matka spáchala samovraždu. 

Nedeľa 12.7. - Núdzový východ. Drá-
ma, USA, 141 min. MP 12, 2 €, 21:30
Prvýkrát od Titaniku, jedného z naj-

úspešnejších snímok všetkých čias, sa 

spolu pred kamerou stretli jeho prota-

gonisti Leonardo DiCaprio a Kate Win-

slet. Mladí manželia Frank a April žijú 

málo vzrušujúcim životom americkej 

strednej triedy ako ich susedia, ale sami 

cítia, že do tohto prostredia nepatria. 

April neláka kariéra ochrankyne domá-

ceho krbu a vychovávateľky vlastných 

detí. Chcela by sa stať herečkou, preto 

sa snaží Franka prehovoriť na presťaho-

vanie do Paríža, pretože v meste plnom 

múz tuší sebauplatnenie. Ani Franko-

vi sa monotónna kariéra kancelárskej 

krysy nepáči, ibaže namiesto snívania o 

Paríži, sa oddáva alkoholu a vnadnej ko-

legyni. Ako sa rútia ich spoločné plány a 

túžby, upadá aj ich vzťah, ktorý dospeje 

až ku bodu mrazu. Jedinú cestu naspäť 

na vrchol predstavuje radikálne riešenie, 

avšak k tomu by potrebovali nájsť silu 

obaja. Bez splnenia tejto základnej pod-

mienky skončí ich snaženie záhubou.

Streda 15.7. - Spoveď nákupnej ma-

niačky. Komédia, romantický, rodin-
ný, USA, 104 min. MP 12, 2 €, 21:30
Rebecca Bloomwoodová má 25 rokov, 

žije u svojej najlepšej priateľky v módnej 
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časti mesta, za prenájom platí výrazne 

menej, ako by sa patrilo, má veľmi nud-

nú prácu vo fi nančníckom magazíne a je 

chorobne závislá na nakupovaní, na kto-

ré jej nestačí príjem. Vždy však snívala o 

živote v New Yorku, práci v módnom 

časopise a tesnom kontakte s najnovší-

mi módnymi trendami. Účty sa vŕšia, a 

tak sa Becky pokúsi o úsporný režim. 

Výsledkom je úplné fi asko. Skúsi zarobiť 

viac peňazí - ďalšie fi asko. Iróniou osudu 

sa jej podarí zamestnať sa v magazíne 

Úspešné šetrenie, kde dostane na sta-

rosť stĺpček o úspornom hospodárení a 

stretne možno muža svojich snov...

Nedeľa 19.7. - Monštrá verzus vo-

trelci. Komédia - animák, USA, 94 
min, MP, 2 €, 21:30
I keď väčšina príbehov svadbou skôr 

končí, Monštrá vs. Votrelci ňou začínajú. 

Suzan, obyčajné dievča z Kalifornie, má 

už o pár hodín povedať svoje „Áno“ 

svojmu vyvolenému. Keď ju do hlavy trafí 

meteorit plný kozmického slizu, dosť ju 

to vykoľají. Následne narastie do výšky 

15 metrov a to ju rozhodí ešte o niečo 

viac. Než sa stačí svojho vyvoleného opý-

tať, či mu bude jej výška vadiť, zaútočí na 

ňu špeciálna vojenská jednotka, zajme ju 

a uväzní v tajnom vládnom komplexe. Tu 

Suzan, ofi ciálne premenovaná na Enor-

miku zisťuje, že so svojou výnimočnos-

ťou rozhodne nie je sama.

Streda 22.7. - Annie Liebovitz. Doku-
ment, USA, 90 min, MP12, 2 €, 21:30
Fascinujúci dokumentárny portrét za-

chytáva osobnosť legendárnej americ-

kej fotografky Annie Leibovitz, ktorá 

pracovala pre časopisy Rolling Stone, 

Vanity Fair alebo Vogue. Fotografova-

la Micka Jaggera, Hillary Clinton, Patti 

Smitha, Demi Moore, Keitha Richardsa 

alebo Arnolda Schwarzeneggera. So 

svojím fotoaparátom však tiež neohro-

zene dokumentovala vojnovú apokalyp-

su v Sarajeve a v Rwande. V uplynulých 

tridsiatich rokoch sa podieľala na formo-

vaní podoby súčasného sveta a dnes je 

rovnako slávna ako celebrity, s ktorými 

pracovala. Annie Leibovitz je ženou, 

ktorá nikdy nestratila tvár. To potvr-

dzujú aj všetky známe osobnosti, ktoré 

režisérka spovedá.

Nedeľa 26.7. - Star Trek II. Sci-fi , 
USA, 126 min, MP 12, 2 €, 21:30
Je jedenásty v poradí a pritom prelomo-

vý. Kapitán Kirk je zatiaľ len postpuber-

tálny mladík, ktorý balí dievčatá na na-

dupanú motorku a všetko ostatné mu je 

jedno. Keď má ale niekto v osude napí-

sané, že bude v budúcnosti veliť vesmír-

nej fl otile, musí sa tomu chtiac-nechtiac 

podriadiť. Druhým veľkým hráčom v 

príbehu je rezervovaný Spock, ktoré-

ho okolnosťami vynútený vzťah s Kir-

kom pripomína spolužitie vody a ohňa. 

Čoskoro obaja prídu na to, že ak majú 

zúročiť nádej, ktorú všetci do nich vkla-

dajú, musia začať spolupracovať. A keď 

nejde o nič menšie než o záchranu pla-

néty, rivalita musí ísť skutočne bokom. 

Streda 29.7. - Líbáš jako búh. Komé-
dia, ČR, 115 min, MP 12, 2 €, 21:30
Helena Altmanová je sympatická pro-

fesorka francúzštiny a literatúry na 

gymnáziu. Patrí k obľúbeným pedagó-

gom a skvelo si rozumie so študentmi 

aj kolegami v zborovni. Ďaleko ne-

predvídateľnejšie chvíle ju však čakajú 

v osobnom živote. Rozvetvená rodina 

k tomu poskytuje dostatok príležitostí. 

Súžitie v jednom byte s bývalým man-

želom, problémy ovdovenej sestry Kris-

tíny, manželské problémy syna Adama 

a neskoré lásky babičky Alžbety - to 

všetko Helenu zamestnáva natoľko, že 

jej na vlastný život a vlastné city akosi 

nezostáva čas. A napriek tomu jedného 

dňa príde to, čo obyčajne prichádza, keď 

už sme na sny rezignovali. Helena sa za 

pohnutých okolností zoznámi s lekárom 

záchrannej služby Františkom.

Nedeľa 2.8. - Kamoš za všetky pe-

niaze. Komédia, USA, 105 min, MP 
12, 2 €, 20:30
Peter Klaven (Paul Rudd) je úspešný re-

alitný obchodník, ktorý po zasnúbení s 

dievčaťom svojich snov Zooey (Rashida 

Jones) zistí, že nemá žiadneho dosť blíz-

keho priateľa, ktorý by mohol byť sved-

kom na jeho svadbe. Nelení a pustí sa do 

trápnej a bizarnej série mužských schô-

dzok, kde stretáva Sydneyho Fifa (Jason 

Segel) - okúzľujúceho muža, ktorý mu 

ihneď padne do oka. Ale čím viac sa títo 

dvaja muži zbližujú, tým viac trpí vzťah 

Petera a Zooey. V príbehu, ktorý komic-

ky vykresľuje pravú podstatu priateľstva, 

bude musieť Peter nakoniec voliť medzi 

svojou snúbenicou a novým kamarátom. 

Streda 5.8. - Noc v múzeu 2. Komé-
dia, USA, 107min, MP 12, 2 €, 20:30
Príbeh sa začína vo chvíli, keď Larry zane-

chal biedne platenú prácu strážcu v mú-

zeu a stal sa žiadaným vynálezcom. Zdá 

sa, že má konečne všetko, po čom túži, 

no i tak mu niečo v živote chýba. Niečo 

ho ťahá späť do múzea, tam kde to mal 

rád, kde kedysi zažil neopakovateľnú ma-

gickú noc. Larry netuší, že medzi tým sú 

jeho najobľúbenejšie exponáty (a záro-

veň jeho najlepší kamaráti) považované 

za zastarané. A tak, zabalené v debnách 

čakajú na odvoz do ohromných depo-

zitárov v najväčšom múzeu na svete, v 

múzeu Smithsonian vo Washingtone. Ich 

ďalší osud je tak veľmi neistý - teda len 

do chvíle, než jeden z nich, miniatúrny 

kovboj Jedediah, zavolá Larrymu a opíše 

mu hroziacu katastrofu. Egyptský vládca 

Kahmunrah je po troch tisícročiach spán-

ku vo veľmi mizernej nálade. S trojicou 

najnenávidenejších prisluhovačov sve-

ta, menovite cárom Ivanom Hrozným, 

cisárom a vojvodcom Napoleonom 

Bonaparte a mafi ánom Al Caponem 

zmobilizujú všetkých svojich prívržencov 

a plánujú prevrat, pri ktorom ovládnu 

najskôr múzeum Smithsonian a následne 

celý svet.

Streda 12.8. - Transformers - Pom-

sta. Akčný, Sci-fi , USA, 105 min, MP 
12,far., 2 €, 20:30
Sam Witwicky sa už spamätal z prvého 

stretnutia s dobrými Autobotmi a zlými 

Deceptikonmi. Navyše dospel a začal 

sa pripravovať na opustenie rodného 

hniezda, v ústrety búrlivému vysokoškol-

skému životu. Náladu mu kazí snáď len 

fakt, že vzťah s rozkošnou Mikaelou sa 

premení na chodenie na diaľku, pretože 

ona na univerzitné štúdium nemá pe-

niaze. Odlúčenie našťastie dlho netrvá. 

Keď Sam objaví úlomok matérie, o ktorú 

spolu v jednotke Autoboti a Deceptikoni 

toľko bojovali, a získa z nej pre obe strany 

cenné informácie, začnú po ňom ísť me-

chanickí gauneri z celej galaxie.

Nedeľa 16.8. - Terminátor - Salva-

tion. Postapokaliptycký thriller, Ne-
mecko, USA,UK, MP 15, 2 €, 20:30
Film je zasadený do post-apokalyptic-

kého roku 2018. Christian Bale v úlohe 

Johna Connora, muža predurčeného 

k tomu, aby viedol ľudský odpor voči 

Skynetu a jeho armáde Terminátorov. 

Ale budúcnosť, na ktorú bol Con-

nor pripravovaný, sa čiastočne zmení 

tým, že sa objaví Marcus Wright (Sam 

Worthington), cudzinec, ktorého po-

slednou spomienkou je, že bol medzi 

mŕtvymi. Connor musí rozhodnúť, či 

bol Marcus poslaný z budúcnosti ale-

bo zachránený z minulosti. Ako Skynet 

pripravuje svoj konečný útok, Conner 

a Marcus sa obaja vydávajú na odyseu, 

ktorá ich privedie do srdca Skynetu, kde 

sa dozvedajú hrozné tajomstvá, ktoré 

stoja za možným vyvraždením ľudstva.

Streda 19.8. - Doba ľadová 3 - Úsvit 

dinosaurov. Animák, 2 €, 20:30
Ďalšie pokračovanie veľmi úspešného 

animáku.

Nedeľa 23.8. - Vo štvorici po opici. Ko-
média, USA, 100 min. MP15, 2€, 20:30
Režisér fi lmu Starsky a Hutch prichádza s 

komédiou o rozlúčke so slobodou, ktorá 

dopadla veľmi, veľmi zle. Dva dni pred 

svadbou sa Doug s dvoma najlepšími ka-

mošmi Philom a Stuom a budúcim švag-

rom Alanom vyberie do Las Vegas na 

poslednú divokú a nezabudnuteľnú par-

ty. Ale keď sa traja družbovia nasledujúce 

ráno zobudia s exemplárnou opicou, ani 

jeden z nich si nič nepamätá. Ich luxusná 

hotelová izba je úplne zdemolovaná a 

nikto nevie, kam zmizol ženích.

Majú len málo času a zatiaľ nijakú pred-

stavu o tom, čo sa vlastne stalo. Musia 

sa pokúsiť kúsok po kúsku poskladať 

mozaiku predchádzajúcej noci, aby zis-

tili, kde je Doug a dopravili ho včas na 

jeho svadbu do L.A. Ale čím viac zisťujú, 

tým viac si uvedomujú, do čoho sa to 

vlastne namočili... 

Streda 26.8. - Milk. Dráma, USA, 128 
min. MP 12, 2 €, 20:30
Harvey Milk pracoval na Wall Street a 

mal všetko, čo si len mohol želať. Jedno 

mu však chýbalo - svet, v ktorom môže 

nahlas povedať, že je gay a nikto ho za 

to nebude diskriminovať. Rozhodol sa 

preto svoju prácu opustiť, odsťahovať 

sa s priateľom do San Francisca a otvoriť 

si obchod s fotoaparátmi. Čoskoro sa z 

obchodu stalo miesto, kde sa začali schá-

dzať tí, ktorých doba odsudzovala. Har-

vey si uvedomil, že je načase niečo urobiť 

a začal za svoju tichú komunitu hovoriť 

nahlas. Malé víťazstvá viedli k väčším, 

Harveyho odvaha odolávať denným 

vyhrážkam smrti inšpirovali ďalších, aby 

začali jednať. To všetko viedlo k tomu, 

že sa Harvey stal prvým otvoreným gay 

politikom v USA - bol zvolený za člena 

mestskej rady San Francisca. Jeho posol-

stvo slobody a nádeje mu však narobilo 

množstvo nepriateľov. A hoci „Starosta 

distriktu Castro“ zomrel, jeho meno 

bude navždy znamenať začiatok novej 

éry porozumenia a tolerancie ako v jeho 

komunite, tak na celom svete.

Nedeľa 30.8. - Harry Potter a po-

lovičný princ. Dobrodružný, VB, 
USA, 154 min. MP, 2 €, 20:30
Voldemortova sila stále rastie a nad svet-

mi čarodejníkov aj muklov získava čoraz 

väčšiu moc. Rokfort už nie je ani zďaleka 

taký bezpečný ako predtým. Dumble-

dore je odhodlaný Harryho pripraviť na 

neodvratný súboj, ktorý sa blíži závrat-

nou rýchlosťou. Spoločne hľadajú kľúč k 

nabúraniu Voldemortovej ochrany. Ako-

by toho nebolo málo, študenti sa musia 

vyrovnať aj s protivníkmi v podobe pu-

bertiackych hormónov zúriacich medzi 

hradbami. Harryho stále viac a viac pri-

ťahuje Ginny. Lavender Brownová sa pre 

zmenu rozhodla, že Ron je pre ňu ten 

pravý, no nerátala s čokoládkami Romil-

dy Vaneovej! A potom je tu aj Hermiona 

zožieraná žiarlivosťou, no za každú cenu 

pevne odhodlaná svoje city skrývať. Hoci 

ľúbostné romániky prekvitajú, neodvrat-

ne sa schyľuje k tragédii, po ktorej Rok-

fort už nikdy nebude ako predtým.
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