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S blížiacim sa začiatkom kul-
túrneho leta sme sa naň opýtali 
Rastislava Marka (RM), vedúceho 
oddelenia kultúry, cestovného 
ruchu a športu na to, čo nás počas 
nasledujúcich mesiacov čaká.

RM: „Čaká nás tradične veľa pestrej a 
kvalitnej zábavy. Leto odštartuje Bude-
nie sitnianskych rytierov na Počúvadle 
a netradične rockový Štiavnický hudob-
ný tajch, pokračovať bude Jazznicou so 
skvelým Danom Bártom a potom bude 
plynúť naďalej vo svojom tradičnom týž-
dennom rytme.“

ŠN: „V čom je toto leto iné ako po iné 
roky?“

RM: „Pribudli dve nové podujatia – 
Rešeto, Piknik na Trojici, program sa 
ešte viac zhusťuje. Ak by som to mal zhr-
núť – toto leto bude asi „najhviezdnejšie“ 
za posledné roky. Predstavia sa u nás už 
spomenutý Dan Bárta, Para, Hex, Vi-
diek, Zuzana Smatanová, Martin Geiš-
berg, Lojzo, Buty, Vladimír Mišík, Peter 

Lipa a mnohí ďalší. Čerešničkou na torte 
bude iste pre mnohých pätica Dangl, 
Stanke, Pomajbo, Luknár a Miezga v 
populárnej improvizačnej šou Partička, 
ktorú ponúkneme v auguste.“

ŠN: „Chceli by ste na nejaké podujatie 
obzvlášť upozorniť?“

RM: „Keďže je asi zbytočné hovoriť o 
zabehnutých podujatiach s dobrým me-
nom, skúsim spomenúť zaujímavé vystú-
penie švajčiarskeho súboru VoiceSteps s 
muzikálovými piesňami 15. júla v Amfi -
teátri, ako aj nedeľné večerné posedenia 
pri dobrej zábave v priestoroch Amfi te-
átra pod Novým zámkom v rámci súbo-
ru vystúpení pod názvom Rešeto.  Verím 
tomu, že každý si počas leta nájde to, čo 
ho baví a zaujme, a prijme naše pozvanie 
na dobrú zábavu.“

ŠN: „Chceli by ste niečo dodať na zá-
ver?“

RM: „Aj touto cestou by som chcel 
opätovne poprosiť obyvateľov a podni-
kateľov v najužšom centre mesta – Ná-
mestí sv. Trojice, aby nám pomohli tak 

ako po iné roky svojou disciplinovanos-
ťou pri preparkovaní áut počas podujatí 
na uvedenom námestí. Počas viacerých 
podujatí bude toto námestie opäť nepre-
jazdné, pričom najmä v prípade Štiavnic-
kého živého šachu by som rád upozornil, 
že podujatie bude mať dva dni, prvé ob-

medzenia nastanú už vo štvrtok a bude 
sa meniť aj umiestnenie pódia. Budeme 
preto radi, ak všetci dodržia naše poky-
ny a pomôžu tak k úspešnému priebehu 
kultúrneho leta v našom meste.“

ŠN

Letná garancia dobrej zábavy

Štiavnický živý šach
Aj v tomto roku zasiahne naše 
mesto šachová vlna. Začne už 10. 
júla 2010 v priestoroch nového 
Kultúrneho centra (bývalý KASS), 
a to Majstrovstvami SR v šachu. 
Vrcholom programu pre širokú ve-
rejnosť bude Štiavnický živý šach, 
ktorý sa uskutoční po prvýkrát v 
dvoch dňoch, a to 16. – 17. Júla.

Po piatich rokoch nastávajú aj v tom-
to podujatí niektoré zmeny. Najpodstat-
nejšou je, že sa bude konať už aj počas 
piatku, pričom vrcholom piatkového 
programu bude večerná simultánka veľ-
majstrov. Slovensko bude aj v tomto roku 

zastupovať Sergej Movsesian, jeho súper 
bude nanajvýš atraktívny – momentálne 
najlepší americký šachista Hikaru Naka-
mura, 19. hráč svetového rebríčka.

Bohatý program na Námestí sv. Tro-
jice obstarajú vystupujúci zo Slovenska 
a Českej republiky. Predstavia sa členo-
via skupín historického šermu Bojník a 
Adorea, dobové tance predvedie skupina 
Florent, zabávať budú aj Miro Kaprzyk, 
kaukliar Tomáš, žongléri Agripa. Do 
tanca bude hrať skupina historickej hud-
by Elthin z Plzne a lukostrelecké umenie 
bude prezentovať Vinedi z Trenčína. 
Okrem toho na návštevníkov čakajú 
ďalšie prekvapenia, historický trh, za-

ujímavá tombola a samozrejme vrchol 
podujatia – nočná partia živého šachu 

so začiatkom v sobotu o 21.00 hod. Na 
podujatie srdečne pozývame!      ŠN
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Najlepší šachisti zo Slovenska a 

ďalších krajín zavítajú v júli opäť do 

Banskej Štiavnice. Po dvoch vydare-

ných šampionátoch v rokoch 2006 

a 2007 sa tu tretíkrát za posledných 

5 rokov uskutočnia Medzinárodné 

majstrovstvá Slovenska v šachu. 

Dejiskom podujatia bude v dňoch 

10.7.-18.7.2010 Kultúrne a spolo-

čenské stredisko (donedávna v tejto 

budove sídlilo Katolícke gymnázium 

sv. Františka Assiského). Očakáva sa 

veľmi slušná účasť, veď prihlásených 

je zatiaľ viac ako 150 hráčov z 11 

štátov. Z hľadiska kvality by to mal 

byť jeden z najsilnejších otvorených 

turnajov v slovenskej histórii.

Celé podujatie sa bude skladať z pia-
tich samostatných turnajov. Hráči budú 
rozdelení podľa výkonnosti do dvoch 
hlavných openov A a B, pričom každý z 
týchto turnajov bude trvať 9 dní. Okrem 
toho budú mať hráči možnosť zahrať si 
aj tri sprievodné (jednodňové) súťaže. V 
pondelok (12.7.2010) to bude Memoriál 
Alexandra Pituka (súťaž v riešení šacho-
vých úloh), streda (14.7.2010) bude pat-
riť súťaži dvojíc (tzv. bughouse chess) a 
turnaj v bleskovom šachu sa bude konať 
vo štvrtok (15.7.2010).

Prezident Slovenského šachového 
zväzu Martin Huba sa nedávno vyjadril, 
že MSR v Banskej Štiavnici by mali byť 
„TOP 1 šachovou akciou v tomto roku“. 
My všetci dúfame, že sa tieto očakávania 
podarí naplniť.

Rozhovor s riaditeľom MSR v šachu 
Milanom Marošom (MM):

ŠN: Je bežným zvykom, že MSR v 
šachu sa konajú viackrát v tom istom 
meste?

MM: Určite nie. Väčšinou sa zvykli 
konať každý rok na inom mieste. Niekto-
rým mestám, ako napríklad Zvolen, Pre-
šov, Topoľčianky, či Tatranské zruby sa 
podarilo v novodobej histórii (od roku 
1993) usporiadať MSR dvakrát. Banská 
Štiavnica bude prvým mestom, ktorému 
sa to podarí trikrát.

ŠN: Na základe čoho sa vyberá uspo-
riadateľ?

MM: Slovenský šachový zväz kaž-
doročne vypíše konkurz, do ktorého sa 
treba prihlásiť. Potom vyberú najlepšiu 
ponuku.

ŠN: MSR boli do Banskej Štiavnice 
pridelené v rokoch 2006, 2007 a 2010. 
Znamená to, že v rokoch 2008-09 pred-
ložil niekto lepšiu ponuku?

MM: Nie. Vtedy sme sa do konkurzu 
nehlásili. Nie je jednoduché organizovať 

takéto podujatie každý rok, treba na to 
niekoľko mesiacov prípravy, veľkú hra-
ciu miestnosť, ubytovanie a stravu pre 
desiatky ľudí a samozrejme aj fi nančné 
zabezpečenie. Ale každý rok bol v Štiav-
nici aspoň medzinárodný turnaj. V roku 
2009 tu boli tiež majstrovstvá Slovenska, 
ale len v špeciálnej disciplíne, tzv. bles-
kovom šachu.

ŠN: Budú hrať na tohtoročnom šam-
pionáte aj nejakí Štiavničania?

MM: Prihlásených je viacero členov 
Šachového klubu Opevnenie Banská 
Štiavnica. Napríklad Anton Zicho, Július 
Hipszki, Norbert Píš, Štefan Bosák, či 
Ivan Koleda. Budú hrať aj ďalší, ktorí síce 
nie sú členovia tohto klubu, ale hrávajú 
zaň v súťaži družstiev na tzv. licenciu. To 
je niečo podobné ako hosťovanie v inom 
klube.

ŠN: Aj vy ste rodák z Banskej Štiavni-
ce. Budete tiež hrať?

MM: V Banskej Štiavnici som prežil 
viac ako štvrťstoročie. Aj keď tu už ne-
žijem, stále sa cítim byť Štiavničan. Ale 
hrať určite nebudem, to by sa popri or-
ganizačnej práci nedalo stíhať. 

ŠN: Sú šachové turnaje prístupné aj 
pre verejnosť?

MM: Samozrejme. Každý sa môže 
prísť pozrieť. Hracia miestnosť bude v 

priestoroch Kultúrneho a spoločenského 
strediska (predtým budova katolíckeho 
gymnázia). Pri vstupe je podmienkou 
tiché správanie a vypnutý mobilný te-
lefón. Od 10.7. do 15.7. sa začína hrať 
vždy o 15:00 a od 16.7. do 18.7. sa partie 
začínajú už od 9:00. Priebeh jednotli-
vých zápasov bude pre divákov naživo 
komentovať veľmajster svetovej špičky 
Sergej Movsesian.

ŠN: Kto sa na organizácii MSR najviac 
podieľa?

MM: Najväčšia vďaka patrí určite 
pánu Dušanovi Kollárovi, ktorý okrem 
organizačných zásluh pomohol aj vý-
raznou fi nančnou mierou. Výrazná je aj 
podpora mesta, najmä primátora Pavla 
Balžanku a vedúceho oddelenia kultúry, 
cestovného ruchu a športu Rastislava 
Marka, ďalej Miroslava Číža, Medziná-
rodného vyšehradského fondu, Sloven-
ského šachového zväzu, ŠK Opevnenia 
Banská Štiavnica, Veľvyslanectvo USA v 
SR, CORA GEO a ďalších.

Za rozhovor poďakoval
Michal Kríž

Majstrovstvá SR v šachu

Jednodňový happening chce po-

ukázať na možnosti využívania 

verejného priestoru v Banskej 

Štiavnici, v tomto prípade expo-

novaného a historicky cenného 

Námestia Svätej Trojice, ktoré je 

dnes obyčajným parkoviskom.

Sobota 24. júl 2010, od 12:00 do 20:00, 
Námestie sv. Trojice Banská Štiavnica, 
Slovensko

Organizátor: o.z. Štokovec, priestor 
pre kultúru

Pozvaní predajcovia: Štokovec / Ban-
ská St a nica, Antikvariátik, Wafl ičky, di-
zajn shop 220, Recycling lab, Kompot a 
ďalší + predaj z dvora

Workshopy: potlač tričiek, grafi cká 
dielňa, miešané nápoje

Koncert: Ado Juráček band
Trojica: Priestor historicky cenného 

Námestia Svätej Trojice v Banskej Štiav-
nici a jeho barokový monument - Moro-
vý stĺp je v súčasnosti bežnou mestskou 
komunikáciou, obkľúčený parkovacími 
miestami. Len málokto sa zamýšľa nad 

iným potenciálom miesta, akoby sa sami 
Štiavničania zmierili s dnešnou podobou 
námestia - parkoviska. Predajcov sezón-
nej zeleniny, ovocia, lokálnych produk-
tov z regiónu či kvetov vystriedali autá. 
Skupina obyvateľov a priateľov mesta 
Banská Štiavnica aktivuje diskusiu a rie-
šenie problémov námestia dlhodobo. 
Jednodňová aktivita pod názvom Pik-
nik na Trojici, ktorú organizuje občian-
ske združenie Štokovec má pritiahnuť 
pozornosť obyvateľov mesta, regiónu i 
návštevníkov k problematike verejného 
priestoru a jeho zmysluplného využíva-
nia (užívania).

Piknik: Premeňme na jeden deň toto 
miesto na miesto pre ľudí! Pozývame 
všetkých, ktorí sa chcú stretnúť s priateľ-
mi pri dobrom jedle, hudbe v príjemnom 
prostredí na Trojičné námestie pod letnú 
oblohu. Denný program pikniku začne 
od 12tej a skončí o 20tej. Program v sebe 
spája prvky trhu a pikniku. Trh aktivuje 
najmä lokálnych producentov a pestova-
teľov (biopotraviny, lokálne špecialitky, 
predaj z dvora atď.) a prizvaných pre-

dajcov dizajnu (originálne dizajnové su-
veníry, tričká, pohľadnice, upomienkové 
predmety). Piknik dáva priestor na stret-
nutia a diskusie tak domácich, ako aj náv-
števníkov mesta pri malom občerstvení 
(káva, domáce koláče, niečo dobrého 
pod zub). Program a oslovenie predajcov 
je v plnej kompetencii organizátorov s 
prihliadnutím na ponúkanú nadhodnotu 
produktov (domáce produkty, bio potra-
viny, originály atď.) „Oslovujeme „znač-
ky“ a predajcov, ktorí sa v Banskej Štiav-

nici neobjavujú pravidelne, prípadne je 
to ich pilotný vstup do tohto prostredia. 
Nechceme kopírovať sortiment iných tr-
hov a jednorazových sprievodných akcií, 
ktoré už v meste existujú (Salamandro-
vé trhy, Nezabudnuté remeslá atď). Na 
námestí sa bude nielen hodovať, ale aj 
počúvať hudba, diskutovať.“ vysvetľuje 
Svätopluk Mikyta z o.z. Štokovec. Viac 
informácií o projekte a predajcoch a spo-
luorganizátoroch hľadajte na www.stoko-
vec.sk.                           Zuzana Bodnárová

Nová akcia: Piknik na Trojici
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Budenie Sitnianskych rytierov, Počú-
vadlianske jazero, 12:00 hod.
26.6. Vodopád
26.6. PaciPacifi k
26.6. Ranč

Štiavnický hudobný tajch, Amfi teáter, 
19:30 hod.
26.6. Hudba z Marsu
26.6. Para
26.6. Hex

Jazznica, Kostol sv. Kataríny, 19:00 
hod.
piatok 2.7.2010
• Dan Bárta & Robert Balzar Trio / CZ
• Váci Eszter Quartet / Maďarsko
• Juraj Burian Trio / Slovensko
sobota 3.7. 2010
• TRIANGO / Stano Palúch , Boris Len-
ko, Peter Breiner
• Samuel Berthod - klarinet & Stanko 
Marinkovic - accordéon : klarinet in jazz 
& klezmer / Francúzsko
• Evgeny Borets trio / Rusko
nedeľa 4.7. 2010
• JAZZ GOES TO CHOPIN
• Ondrej Krajňák /  Slovensko
• Duet Krzysztof Dys i Maciej Kocin Ko-
cinski / Polsko
• Evgeny Borets / Rusko
Vstupenky v predpredaji v Informač-
nom centre
Piatok a sobotu od 22:00 večerné kon-
certy a jamm sesion v Kaviarni Divná 
pani a Artcafe (vstup zdarma).
Info: www.jazznica.sk
8.7. Horkýže slíže, jazero Počúvadlo
15.7. VoiceSteps, Amfi teáter

Festival peknej hudby
Piatok 30.7.2010, 17.00, Starý zámok, Ry-
tierska sála
Vernisáž výstavy Ivana Popoviča
Janko Lehotský-klávesy a spev a E. Pro-
chác-violončelo 
Piatok 30.7. 2010. 20.00, Starý zámok, 
Lapidárium
Metropolitan Orchestra – večer ope-
retných melódií
Sobota 31.7. 2010, 11.00, Barokový kaštieľ 
vo sv. Antone
Moravsko-slovenské čelové združenie
Sobota 31.7. 2010, 19.00-24.00, Kostol sv. 
Kataríny
"Chopin MARATÓN"
Poprední slovenskí klavírni interpreti 
plus Carlo Grante /Taliansko/
Nedeľa 1.8. 2010, 11.00, Sklené Teplice, 
Altánok

Miloš Jurkovič and Ján Hajnal 
Jazz and Classics - duo fl auta - klavír 
Nedeľa 1.8. 2010, 20.00, Starý zámok, 
Rytierska sála
Wroclaw Modern Quartet / Poľsko /
Olivier Lusinchi – fl auta / Francúzsko /

Koncerty v rámci FPH
Sklené Teplice, Altánok
Kúpeľné promenády - Brass Quintet, dy-
chová hudba Sitnanka
Nedeľa 4.7., 11. 7. 18. 7. 25.7., 1. 8, vždy 
o 11.00 hod.

Salamandrové dni
10.9. Miskolci Utosok
10.9. Hrdza
10.9. Zuzana Smatanová

11.9. Diego
11.9. October
11.9. Vidiek

Rešeto
11.7. Sokoliari sv. Bavona
11.7. KecMec Trio
18.7. Padlášový výber
18.7. Martin Geišberg
25.7. Fáber Dance School
25.7. Excellence
1.8. Romano Ilo
1.8. Sendreiovci
8.8. Viktória Matušovová
8.8. Free Voices
15.8. Sitňanka
15.8. Piccolo Band Brass Quintet
22.8. Slepačí bujón
29.8. Texasky
29.8. Grassland
Amfi teáter, v juli od 19.00 hod. , v augus-
te od 18.00 hod. 

17.8. Partička o 20.00 hod. Amfi teáter

OBCE

19.06.2010 Slávnosti letného slnovratu
Kde: Starý hostinec, Svätý Anton
Jánska noc pri cimbalovke - folklórny 
festival.

03. – 04. 07.2010 Folklórny festival Pod-
horie 
Kde: amfi teáter, Podhorie
Pozývame vás na podujatie plné ľudovej 
hudby, tanca a spevu. Domácich špecia-
lít, súťaží a remesiel.

11.07.2010 Krásny deň

Kde: Ranč Nádej, Svätý Anton
6. ročník benefi čného gospelového kon-
certu

16.07. – 18.07. 2010 " Výlov krokodíla" 
Kde: Obec, Banská Belá 
Pozývame vás na tradičné akcie " Výlov 
krokodíla" a Bansko Beliansku púť, tiež 
Futbalový turnaj o pohár starostu obce.

17.07.2010 Podsitnianske dni hojnosti 
2010
Kde: Obec, Baďan
Pozývame vás na druhé zo stretnutí ju-
bilejného 10. ročníka tradičného podu-
jatia. 

24.07.2010 Rezbársky deň
Kde: kultúrny dom, kostol, Štiavnické 
Bane
Pozývame vás na VII.ročník podujatia 
Rezbársky deň.

07.08.2010 Podsitnianske dni hojnosti 
2010
Kde: Obec, Prenčov
Pozývame vás na tretie zo stretnutí ju-
bilejného 10. ročníka tradičného podu-
jatia.

28.08.2010 Halušková párty
Kde: Ranč Nádej, Svätý Anton
7.ročník Halušková párty v spolupráci s 
OZ Margarétka a OZ Ranč Nádej

04. – 05. 09. 2010 Dni Sv. Huberta 
Kde: Kaštieľ vo Sv. Antone, Svätý Anton
Každoročné podujatie
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KULTÚRNE LETO 2010

Nový projekt Rešeto prináša do Ban-
skej Štiavnice spoločnosť Cultour, s.r.o., 
v spolupráci s Mestom Banská Štiavni-
ca. Počas ôsmich letných nedieľ sa opla-
tí prísť do Amfi teátra pod Novým zám-
kom. Čakať vás budú domáci umelci a 

hostia nielen zo Slovenska, ochutnávka 
dobrého vína, detský kútik, príjemná 
atmosféra a na koniec programu aj za-
ujímavý fi lm. Počas leta tak uvidíte pes-
trú kombináciu hudby, tanca a divadla, 
v ktorej sa predstavia napr. Martin Ge-

išberg, Viktória Matušovová, Sendre-
iovci, Juraj Fáber, ale aj Paradajz Pikčr, 
Sitňanka, Romano Ilo a mnohí ďalší. 
Podrobný program podujatia, ktoré má 
za cieľ predstaviť lokálnych umelcov 
počas hlavnej turistickej sezóny nielen 

domácim, nájdete na inom mieste tejto 
prílohy Štiavnických novín. Začiatok 
podujatí v každú nedeľu od 11.7. v júli 
o 19.00 hod., v auguste o 18.00 hod. Te-
šíme sa na stretnutie s vami.

Red

Hudba, tanec, divadlo v projekte Rešeto

Amfi teátrom budú znieť muzikálové melódie
Musical Power Moments – taký je 

názov vynikajúceho programu, ktorý 
do nášho mesta prinesie švajčiarsky sú-
bor VoiceSteps. Podujatie sa uskutoční 
vo štvrtok 15. júla o 20.30 v Amfi teátri 
pod Novým zámkom so vstupom zdar-
ma.

VoiceSteps sú hudobno – tanečným 
súborom z partnerského mesto Hunen-
berg. Súbor vznikol v roku 2004 a v sú-
časnosti má viac ako 180 členov. Špecia-
lizujú sa na divadlo, v ktorom sa spája 
spev s tancom a počas svojej nie veľmi 
dlhej existencie už dokázali s úspechom 

predstaviť švajčiarskemu náročnému 
publiku niekoľko muzikálov (napr. We 
will rock you,  AIDA, Romeo a Julia, 
Pomáda...). Do Banskej Štiavnice priná-
šajú výber toho najlepšieho z ich tvorby 
pod názvom Musical Power Moments. 
Vystúpenie, na ktoré sa určite oplatí 

prísť, uvidia nielen Štiavničania, ale aj 
obyvatelia Banskej Bystrice a Bratisla-
vy. Veríme, že prijmete naše pozvanie a 
spolu s nami strávite krásne chvíle po-
čas tanečno – hudobného predstavenia 
VoiceSteps.

ŠN
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FESTIVALY

26.06. Budenie Sitnianskych Rytierov
Kde: jazero Počúvadlo, Počúvadlo
Festival na jazere Počúvadlo, hudobné 
vystúpenia a sprievodné aktivity

26.06. Štiavnický hudobný tajch
Kde: Amfi teáter, Banská Štiavnica
Hudba z Marsu, Hex, Para a ich hostia.

02.07. – 04. 07. Jazznica    
Kde: Banská Štiavnica, Banská Štiavnica
Jazzový festival
10.7., 16.7., 17.7., 23.7., 24.7., 30.7., 
31.7., 6.8., 7.8. Sitno Blues
Kde: Počúvadlo - jazero, amfi teáter pri 
lyžiarskom vleku
Koncerty bluesových a rockových kapiel
16. - 17.07. Štiavnický živý šach
Kde: Námestie sv. Trojice, Banská Štiav-
nica
Ďalší ročník podujatia v stredovekom 
štýle, zakončenom partiou so živými 
šachovými fi gúrkami, v ktorej sa stretnú 

najlepší slovenský šachista Sergej Movse-
sian a majster USA Hikaru Nakamura.
24.07. Piknik na Trojici
Kde: Nám. Sv. Trojice, Banská Štiavnica
Jeden deň v centre mesta nebude Nám. 
sv. Trojice parkoviskom, ale miestom 
pre ľudí.30.07. – 01.08. Festival peknej 
hudby 
Kde: Banská Štiavnica, Banská Štiavnica
Festival klasickej hudby

07.08. Nezabudnuté remeslá
Kde: Námestie sv. Trojice, Banská Štiav-
nica
Festival tradičných slovenských remesiel

12.08. – 15.08. 4 živly 
Kde: Kino Akademik, amfi teáter, Banská 
Štiavnica
Letný fi lmový festival

19.08. – 22.08. Capalest 
Kde: Banská Štiavnica, Banská Štiavnica
Medzinárodný festival

Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.

09.09. – 11.09. Salamandrové dni 
Kde: Banská Štiavnica, Banská Štiavnica
Najvýznamnejší mestský sviatok Banskej 
Štiavnice, oslava baníckej histórie mesta

OSTATNÉ

20., 25. A 26. 6.  Silver Veteran Rallye 
Kde:Námestie Sv. Trojice, Banská Štiav-
nica
Veteránska súťaž.

03.07., 17.07., 07.08., 21.08., 11.09. Noc 
na Starom zámku
Kde: Starý Zámok, Banská Štiavnica
Neodmysliteľné letné nočné divadelné 
predstavenia na Starom zámku, ktoré 
vás uchvátia svojou tajomnou, možno 
strašidelnou atmosférou.

16.7., 13.8., 20.8. Slepačí bujón + Nočné 
prehliadky kaštieľa
Kde: Kaštieľ, Svätý Anton
Zase jedno nové predstavenie divadel-
níkov Paradájz Pikčr. Nenechajte si ho 
ujsť. Srdečne vás pozývame. Spojené s 
nočnou prehliadkou kaštieľa. 
10.- 18. 07. Štiavnický šachový festival 
Kde: Banská Štiavnica
atraktívny šachový turnaj spojený s kul-
túrnym programom

15.07. Musical Powe Moments
Kde: Banská Štiavnica, Amfi teáter
Výber z muzikálových melódií v podaní 
švajčiarskeho súboru VoiceSteps.

07.08. Banskoštiavnický MTB maratón
Kde: Povrazník a okolie mesta, Banská 
Štiavnica

13. ročník populárneho horského cyklo-
maratónu v krásnom prostredí Štiavnic-
kých vrchov 

Letné kino Amfi teáter

Premietanie fi lmov na mieste, ktoré má 
šťavu.  V úžasnej atmosfére Amfi teátra 
nad historickým jadrom mesta si môže 
vychutnať fi lmy za výborné ceny – 2,5 €. 
Hráme vždy v stredu a nedeľu. Začiatky 
predstavení: júl 21:30, august 20:30. V 
prípade nepriaznivého počasia premie-
tame v kine Akademik na Námestí sv. 
Trojice so začiatkom posunutým o 15 
minút.

JÚL
Nedeľa 4.7.- Svitanie
Streda 7.7.-  Púštny kvet
Nedeľa 11.7.- Nezabudni na mňa
Streda 14.7. – Dažďová víla
Nedaľa 18.7. – Muži čo čumia na kozy
Streda 21.7.- NINE
Nedeľa 25.7. – Alica v krajine zázrakov
Streda 28.7.- Crazies
AUGUST
Nedeľa  1.8. – Robin Hood
Streda  4.8.- Ženy v pokušení
Nedeľa 8.8.- Iron Man 2
Streda 11.8. – Sex v meste 2
Nedeľa 15.8.- Mamas and papas
Streda 18.8.- Nočná Mora  z Elm Street
Nedeľa 22.8.- Ako vycvičiť draka
Streda 25.8.- Zatmenie
Nedeľa 29.8. –Princ z Perzie: Piesky
Informácie:
www.banskastiavnica.sk
045 694 96 53
tik.bs@banskastiavnica.sk


