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tipy, kde stráviť chvíle počas prázdnin

SaLaše ukryté 
pod Tribečom
Navštívili sme dve tradičné 
prevádzky  v tesnej blízkosti obce 
Klátova Nová Ves
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Najstaršie pútnické miesto na Sloven-
sku oslovuje umelcov a láka turistov
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Vitaj, leto!
Hľadáme tieň, klimatizáciu, 
do vody pridávame ľad alebo 
sa v nej sami ochladíme. 
Jednoducho, leto nám dáva 
zabrať. Mám však jeden tip, 
ako si teplo začať užívať. 
Ak sa potrebujem schladiť, 
v archíve svojho telefónu si 
vyhľadám január. Pozriem si 
fotky či videá zo zimnej turis-
tiky a vypočujem si vŕzgajúci 
sneh pod ťažkými turistický-
mi topánkami. 

V tom momente si poviem, že 
aj polievanie záhrady má svo-
je čaro. Ničnerobenie si treba 
vedieť užiť. V zime má byť 
predsa zima a v lete teplo!  
Leto ponúka neúrekom 
možností na výlety, o čom sa 
presvedčíte na nasledujúcich 
stranách. Vybrať si môžete na 
každý deň niečo. Počas 
horúcich dní sa okúpte v 
bazéne či na prírodnom 
kúpalisku. 

V daždivom počasí je naporú- 
dzi množstvo múzeí, galérií, 
hradov a zámkov. Skoro ráno, 
pred poludňajšími horúčava-
mi, zvládnete aj turistiku a 
ak predtým zaprší, hubárov 
čaká raj. Počas prázdnin sa 
v Trenčianskom kraji určite 
nebudete nudiť. Ak sa vám 
podarí spraviť peknú prázdni-
novú fotku, pošlite nám ju na 
redakčný mail. Sme zvedaví, 
či sme vás pre túto letnú sezó-
nu inšpirovali. 

Rado Stoklasa,
šéfredaktor

Beckovský hrad „zdobí“ 
počas tejto sezóny stavbársky 
obslužný žeriav. Rekonštrukcia 
západného paláca zachráni múr 

hradu, ktorý už ohrozoval aj 
obyvateľov obce. „Obme-
dzenia pre návštevníkov sme 
minimalizovali. Hrad namiesto 

o deviatej otvárame až o desia-
tej hodine. Počas týždňa sa síce 
nedostanete k hradnej studni, 
ale cez víkendy je vytvore-
ný koridor. Studňu a draka 
Brutusa si môžu pozrieť aj tí 
najmenší návštevníci,“ priblížil 
Peter Pastier z Beckovského 
hradu s tým, že stavebné práce 
síce turistov neobmedzujú, 
ale musia sa zmieriť s tým, že 
počas tejto sezóny západný 
palác hradu zblízka neuvidia. 
Po rekonštrukcii sa môžeme 
tešiť na šesť nových krytých 
priestorov a v delovej bašte 
pribudne vyhliadková lávka.             

                   (mb)

A fotku so žeriAvom máte?

Už ste sa niekedy odviezli 
červeným vláčikom? Obľúbené 
turistické dopravné prostriedky 
v Trenčianskom kraji sú pripra-
vené aj na ďalších miestach.

Po minuloročnom úspešnom 
pilotnom projekte turistického 
vláčika Matúš Čák, ktorý pre-
viezol až 25 000 návštevníkov 
Trenčianskeho hradu, je tento 
rok k dispozícii úplne nový, 
kvalitnejší vláčik. Novinkou 
oproti minulému roku je aj 
upravená trasa, ktorú tvorí 
iba jeden okruh. Začína na 
Štúrovom námestí pri fontáne 
Vodník a pokračuje naprieč 
námestím, cez lesopark Bre-
zina až k Južnému opevneniu 
Trenčianskeho hradu a späť. 
Sezónu odštartoval 8. mája. V 
máji a septembri bude premá-
vať počas víkendov a sviatkov 
od 10.00 do 18.00 h. Od júna 
do augusta bude návštevníkov 
prevážať od 10.00 do 18.00 h. 
Rodinu červených vláčikov 
rozšíril vláčik Kúpeláčik, ktorý 

1. mája odštartoval kúpeľnú 
sezónu v Trenčianskych Tep-
liciach. Jazdí každú polhodinu 
od Kostola sv. Štefana. Počas 
letnej sezóny, teda od júna do 

augusta, bude návštevníkom 
kúpeľného mesta k dispozícii 
denne od 13.00 do 18.00 h, cez 
víkendy už od 10.00 h.
Turistický vláčik Brezováčik 
môžete najnovšie využiť aj na 
návštevu mohyly na Bradle. 
Jazdí každú hodinu z Námestia 

gen. M. R. Štefánika na Bradlo 
a odvezie vás aj späť do centra 
Brezovej pod Bradlom. Prvý 
štartuje o 9.35 h z námestia 
v Brezovej pod Bradlom a 
posledný odchádza o 18.00 h z 
Bradla. 
Cestu na Čachtický hrad vám 
zatraktívni vláčik Báthory. 
Návštevníkov prevážal už 
počas Veľkej noci. Trasa meria 

3,5 km a má dve zastávky – na 
námestí a pod hradom. Aktuál-
ne informácie môžete sledovať 
na jednotlivých facebookových 
stránkach pomenovaných 
podľa vláčikov.

(mib)

rodinA vláčikov
sA rozrástlA



Hitom leta v Trenčianskom kraji 
budú hojdačky! „Hojdačková pá-
tračka“ zabaví malých i veľkých 
a rodinný album zaplní krásnymi 
spomienkami. 
Krajská organizácia cestovného 
ruchu Trenčín región aj tento rok 
pripravila letnú turistickú hru pre 
všetkých nadšených bádateľov a 
milovníkov hojdačiek! Hľadať sa 
budú hojdačky a na nich ukryté 
písmenká.
Desať hojdačiek v prírode 
naprieč krajom a desať políčok 
na ilustrovanej mapke Trenčian-
skeho kraja predstavujú výzvu 
tohto leta. Tých najmenších bude 
pri pátraní sprevádzať príbeh o 

škriatkovi Trenčankovi a víle 
Hojdalke.
Ilustrovanú mapku hojdačiek 
s príbehom a so zaujímavými 
aktivitami nájdete vo vybraných 
kultúrno-informačných cen-

trách, na úrade Trenčianskeho 
samosprávneho kraja alebo si ju 
stiahnete na www.trencinregion.
sk. 
Na každého účastníka, ktorý 
objaví všetky skryté písmenká, 

čakajú originálne ponožky a 
bude zaradený do losovania o 
hodnotné ceny. 
Súťaž potrvá od 1. júla do 30. 
septembra 2022 a všetky dôležité 
informácie a podmienky nájdete 
na www.trencinregion.sk v sekcii 
súťaže. 

(ps)
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HojdAčková pátrAčkA

miatok alebo na obecných úra-
doch. Obal na karty je možné 
nájsť len na dvoch miestach, 
a to v Kultúrno-informačnom 
centre v Trenčíne a v Infocen-
tre Velehrad. Trenčiansky kraj 
v zozname pamiatok repre-
zentuje najstaršie pútnické 
miesto na Slovensku Skalka 
pri Trenčíne, Trenčiansky hrad, 
hradisko Pobedim a hradisko 
Mesciská v Pružine. 

Na webe aj v aplikácii
Všetky dôležité informácie, 
zoznam vybraných pamiatok, 

ako aj náhľady kariet nájdete 
na webovej stránke hry www.
stopy.cyril-methodius.cz. K 
dispozícii je aj mobilná apliká-
cia s komplexným obsahom, 
dostupná pre operačné systémy 
Android a iOS. Aktivita nie je 
časovo obmedzená, preto sa 
nemusíte ponáhľať. Na návšte-
vu každej lokality si môžete 
vyčleniť toľko času, koľko 
budete potrebovať.

(ps)

Ak máte radi prírodu, spozná-
vanie nových, zaujímavých 
miest a ste tak trochu báda-
teľský typ, projekt „Putovanie 
bez hraníc po stopách slovan-
ského dedičstva“ je pre vás to 
pravé orechové. Čaká na vás 
nielen návšteva unikátnych 
pamiatok, hradísk či archeo-
parkov, ale aj lúštenie a nové 
informácie, ktoré rozšíria vaše 
vedomosti z histórie.

Pod projekt, ktorý nadchne 
každého turistu, sa podpísalo 
združenie Európska kultúrna 

cesta sv. Cyrila a Metoda. Spo-
lu s partnermi, medzi ktorými 
nechýba Krajská organizácia 
cestovného ruchu (KOCR) 
Trenčín región, pripravili čle-
novia združenia aktivitu, ktorá 
spája históriu, kultúrny odkaz, 
zábavu a poznanie slovanského 
dedičstva v zaujímavej hre. 
Tvoria ju turistické karty s 
32 pamiatkami, ktoré ležia na 
západnom Slovensku a na Mo-
rave. Po návšteve týchto miest 
môže turista postupne zo-

zbierať všetky karty a vytvoriť 
ucelený zberateľský balíček.

Čo obsahujú karty?
Spolu 32 zaujímavých miest, 
ako sú hradiská, sakrálne pa-
miatky či archeoparky, repre-
zentuje 17 pamiatok na morav-
skej strane a 15 na slovenskej 
strane. „Ku každému miestu je 
vytvorená unikátna karta s po-
pisom pamiatky, so zábavnými 
úlohami a znakom v hlaholike, 
ktorý je súčasťou riešenia krí-

žovky. Úlohy, ktoré sú uvedené 
na karte, dokáže lúštiteľ vyrie-
šiť priamo na mieste, kde nájde 
správnu odpoveď. Kreativitu a 
umelecké cítenie môže uplatniť 
pri vymaľovaní líniovej kresby 
vybranej pamiatky,“ upresnila 
výkonná riaditeľka KOCR 
Trenčín región Eva Frývaldská.

Kde sa dajú karty získať?
Zberateľské karty sú dostupné 
v informačných centrách v 
blízkom okolí vybraných pa-

vydAjte sA nA výlety bez HrAníc



Mokrade patria medzi naj-
ohrozenejšie biotopy na svete. 
Každým rokom je ich na našej 
planéte menej a menej. Za 
posledné polstoročie ubudlo až 
35 % svetových mokradí, čo 
je ešte horšia štatistika ako v 
prípade dažďových pralesov. 
Ide pritom nielen o hlavnú 
zásobáreň vody, ale aj úžasný 
svet, ktorý ukrýva najbohatšie 
druhové zloženie zo všetkých 
biotopov. Svoj poklad má v 
tomto smere aj horná Nitra. 
Prievidzský okres patrí medzi 
regióny, ktoré v posledných 
dekádach výrazným spôsobom 
formovala banská činnosť. 
Hoci má zväčša negatívny 
vplyv na životné prostredie, 
bola to práve ťažba hnedého 
uhlia, ktorá stála za zrodom 
jedinečného prírodného sveta 
– košsko-nováckych mokradí. 
Tie postupne vznikali medzi 
Prievidzou, Novákmi a obcou 
Koš od 80. rokov prakticky 
dodnes.
Ako je možné, že ťažba uhlia 
má vplyv na vznik nového prv-

ku v krajine? Dôsledok baníc-
kej ťažby sa totiž začal preja-
vovať aj na povrchu. Medzi 
mestom Nováky a obcou Koš 
dochádzalo k poklesu terénu. 

Objavovali sa prepadliny, ktoré 
sa postupne plnili dažďovou a 
podzemnou vodou. Časom sa z 
nich vyvinuli rozsiahle územia 

mokraďového charakteru, ktoré 
rýchlo osídľovali spoločenstvá 
rastlín a živočíchov. 
Dnes sa na hornej Nitre nachá-
dza viac ako 30 mokradí, ktoré 

sa rozkladajú na ploche zhruba 
50 hektárov. Ide o biotopy 
s množstvom zaujímavých 
rastlín, obojživelníkov, plazov, 

rýb a bezstavovcov, ktoré často 
patria medzi zákonom chránené 
druhy. V rámci Prievidzského 
okresu sú košské mokrade naj-
významnejšou hniezdnou loka-
litou pre vtáky z hľadiska počtu 
jednotlivých párov. Zároveň ide 
o významnú migračnú zastávku 
pre ďalšie desiatky druhov či 
cenný zdroj potravy, za ktorou 
sem prichádzajú napríklad aj 
netopiere. V mokradiach a 
v ich bezprostrednom okolí 
odborníci zaznamenali takmer 
100 druhov vtákov žijúcich 
na Slovensku. Také rôznorodé 
spektrum sa nenachádza ani 
na chránených územiach v 
okresoch Prievidza, Partizánske 
a Bánovce nad Bebravou. 
Mokrade patria medzi najhod-
notnejšie ohniská šírenia biodi-
verzity, ktoré presahujú hranice 
baníckeho regiónu. Zohrávajú 
významnú úlohu pri zadržia-
vaní vody v krajine, odparo-
vaním počas leta ochladzujú 
celú Hornonitriansku kotlinu a 
pomáhajú pri jej ochrane pred 
povodňami. 

jedinečný svet, 
ktorý stvorilo uHlie
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Toto slovo sa začalo používať 
ako preklad anglického slova 
„wetland“ (mokrá zem) v 70. ro-
koch 20. storočia. U nás za mok-
rade považujeme všetky biotopy, 
ktorých existencia je podmienená 
prítomnosťou vody. Patria sem 
močiare, slatiny, rašeliniská, vlh-
ké lúky, prírodne tečúce aj stojaté 
vody.

MOKRAĎ 

dvojstranu pripravila: (bas), 
foto: archív HBP a bas

Najčastejšími „likvidátormi“ 
mokradí sú práve ľudia. Vysušujú 
ich, menia na poľnohospodársku 
pôdu, sú k nim ľahostajní. Zlep-
šiť postoj verejnosti k tomuto 
vzácnemu biotopu sa už roky 
snaží Národná zoo Bojnice. 
Pri príležitosti Svetového 
dňa mokradí každoročne 
upriamuje svoju pozor-
nosť na edukáciu mlá-
deže. V rámci Jesennej 
gruntovačky spoločne 
s deťmi čistí okolité 
vodné nádrže a ich 
okolie. Okrem edukačných 
aktivít ponúka návštevníkom 
možnosť prezrieť si viaceré 
prirodzené aj umelo vytvorené 
mokrade. 
„V expozícii Národnej zoo 
Bojnice chováme množstvo 
vodných živočíchov, ktoré sú 
od mokradí závislé,“ vysvetľuje 
hovorca Pavel Procner. Špecific-
ké podmienky pre ne vytvorili 
napríklad vo viváriu, kde majú 

svoj domov ryby, žaby či plazy z 
rôznych kútov sveta. „V jednotli-
vých akváriách a viváriách môžu 
ľudia vidieť 

ak- úsi 
zmenšenú formu mokradí, 
ktorá funguje na rovnakom prin-
cípe ako vo voľnej prírode. Ide, 
samozrejme, o umelo vytvorenú 
mokraď,“ pokračuje Procner. 
Areál bojnickej zoo disponuje aj 
prirodzene vytvorenými mokra-

ďami. Tie sa nachádzajú naprí-
klad v malom rybníku, kde žijú 
kačice a korytnačky, ale nájdete 
ich aj vo veľkom rybníku, ktorý 
je zase domovom pelikánov. 
„Mokrade sú prítomné aj medzi 
ubikáciami bocianov bielych 

a plameniakov čilských,“ 
dodáva Procner s tým, že 
pre operencov majú veľký 
význam. Mokrade sú totiž 
miesto, kde sa vo veľkom 
zhromažďuje hmyz, ktorý 
je ich obľúbenou potravou. 

Zároveň vďaka nim v zoo 
evidujú väčšie množstvo voľne 

hniezdiacich vtákov.
„Určite by nás potešilo, keby 
mokrade v bojnickej zoologickej 
záhrade pribúdali. Chýbajú nám 
napríklad v sekcii kopytníkov, 
kde by boli ideálnym napájadlom 
pre zebry, antilopy či takiny, 
prípadne pre divo žijúce vtáctvo. 
Kopytníkom by v období hor-
účav mohli slúžiť aj ako bazény,“ 
konštatuje Procner. 

Po tom, čo skončia s ťažbou, 
musia bane poddolované úze-
mie vrátiť do pôvodného stavu. 
Vyplýva to z banského zákona, 
ktorým sa spoločnosť riadi. V 
praxi by to znamenalo, že vzác-
ne mokrade by mali zasypať a 
zmeniť na ornú pôdu. „Horná 
Nitra by naplnením litery 
zákona o tieto vzácne biotopy 
definitívne prišla,“ upozorňuje 
hovorkyňa Hornonitrianskych 
baní Prievidza Adriana Sivá-
ková. 
Mokrade, ktoré vznikli v Prie-
vidzskom okrese, nepodliehajú 
ochrane podľa Ramsarských 
dohôd. Naopak, v súvislosti 
s vládou nariadeným ukon-
čením ťažby uhlia hrozí ich 
zánik. „Naša spoločnosť už 

štvrťstoročie vyvíja intenzív-
ne úsilie o záchranu mokradí, 
preto sa nechceme podieľať na 
ich likvidácii. Apelujeme na 
zachovanie najvýznamnejšej 
mokrade formou maloplošného 
areálu,“ pokračuje Siváková s 
tým, že v tejto veci už oslovili 
ministerstvo životného prostre-
dia aj ďalšie štátne inštitúcie. 

zAsypAť icH necHcú, 
rozHodnú úrAdy

O probléme zároveň hovorili 
dotknuté strany na spoločnom 
rokovaní.
Odborníci z banskej spoloč-
nosti spracovali komplex-
nú dokumentáciu, ktorá sa 
košsko-nováckym mokradiam 
podrobne venuje. Sumarizuje 
ich vývoj, výsledky dlhodobého 
monitoringu, navrhuje saturáciu 
povrchovou vodou a charakte-
rizuje ich význam pre biodiver-
zitu Hornonitrianskej kotliny. 
„Dokumentáciu sme odoslali na 
Okresný úrad v Trenčíne, ktorý 
sme požiadali o vydanie roz-
hodnutia na ochranu mokradí,“ 
informuje Siváková. Aktuálne v 
tejto veci prebieha správne ko-
nanie. „Veríme, že bude vydané 
pozitívne stanovisko a mokrade 
aj naďalej zostanú ekologickým 
klenotom hornej Nitry,“ uzatvá-
ra hovorkyňa spoločnosti. 
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Biotopy spoznáte aj vďaka zoo CEDAABE

Podľa banského zákona je každá 
organizácia po ukončení prevádz-
ky povinná vykonať v hlavných 
banských dielach a lomoch ich 
likvidáciu a rekultiváciu poľ-
nohospodárskej pôdy a lesných 
pozemkov. Zmeniť to môžu 
príslušné orgány štátnej správy 
po dohode s obvodným banským 
úradom.

REKULTIVÁCIA  

Svetový deň mokradí. V tento deň 
vstúpil do platnosti Ramsarský do-
hovor podpísaný v iránskom meste 
Ramsar, ktorého cieľom je chrániť 
najcennejšie mokrade sveta. Je v 
ňom zahrnutých 2241 mokradí a za-
stúpenie v ňom má aj Slovensko. 

2. FEBRUÁR 

Jeho zásoby sú celosvetovo výdat-
nejšie ako zásoby zemného plynu 
či ropy. Až dve tretiny z nich majú 
v rukách tri krajiny – USA, Rusko 
a Čína. Žiadny iný zdroj energie 
pritom neprodukuje toľko skleníko-
vých plynov ako uhlie. 

UHLIE 

Jediná látka, ktorá sa prirodzene 
vyskytuje vo všetkých troch sku-
penstvách. Na Zemi je približne 
1,3 zeta litrov vody, no len 0,12 
% z nej sa dá využiť na konzu-
máciu, v priemysle a v poľnohos-
podárstve. 

VODA 

Pre verejnosť bola otvorená 1. apríla 
1955, pričom išlo o vôbec prvú zoolo-
gickú záhradu na území Slovenska. V 
prvom roku ju navštívilo 45 000 ľudí. 
Svojho 20-miliónteho návštevníka pri-
vítala v júli 2008. Bola to turistka z ju-
homoravského mestečka Hustopeče.

ZOO BOJNICE 



viedla krásnym podhorským 
prostredím. „Tak teda vitajte, 
už ste u nás dlho neboli. Máme 
tu hneď dva salaše,“ povedala 
prvá žena obce.
Naše kroky najprv vedú na 
salaš Cibajky, ktorý vznikol v 
roku 1997 ako rodinná farma. 
Veľký areál s kozami, kravami, 
prascami či koňmi vám hneď 
padne do oka. Asi preto, že 
sme prišli cez týždeň, tam ne-
bolo ani nohy. Zrazu pred nami 
stojí statný chlap, ktorý celú 
agrofarmu vlastnými rukami 
vybudoval. „Nevaríme, máme 
tu len predajňu mliečnych a 
mäsových výrobkov z nášho 
chovu. Kvôli nedostatku ľudí 

otvárame už len cez víkendy, 
aj to nie stále. Podľa toho, či 
zoženieme niekoho, kto nám s 
tým pomôže,“ prezradil majiteľ 
agroturistického zariadenia 
Vladimír Hamara. Ba čo viac, 
nakúkame priamo do výrobne 
ovčieho syra, ktorý si pochva-
ľujú široko-ďaleko. Pritakáva 
aj starostka obce, ktorá doma 
pripravuje bryndzové halušky 

Klátova Nová Ves. Dedinka 
učupená pod „záhadným“ 
Tribečom. Tentoraz sme ju 
nenavštívili pre film Trhlina, 
ale zavítali sme zmapovať gas-
tronomické zariadenia, ktoré sa 
v jej okolí nachádzajú.

Hľadáme na mape a zrazu 
zbadáme dva salaše v tesnej 
blízkosti, len kúsok za obcou. 
Zamierime teda do koncovej 
dediny Partizánskeho okresu, 
aby sme predstavili zákulisie 
kuchyne pri Klátovej Novej 
Vsi. Dvere do obce nám otvára 
starostka Iveta Randziaková, 
ktorú sme prišli pozdraviť a 
zároveň poprosiť, aby nás pre-

len zo 100-percentnej bryndze 
zo salaša Cibajky. „Predtým 
sme pripravovali tradičné 
salašnícke jedlá – zabíjačkové 
špeciality, bryndzové haluš-
ky, baraní guľáš, kapustnicu. 
Ľudia si to sami vypýtali, chce-
li sa tu aj najesť. Pravidelne to 
však nedokážeme pripraviť a 
ľudí obslúžiť, tak sa o to snaží-
me aspoň cez voľné dni. Je to 

sAlAše ukryté 
pod tribečom

NA 
KOŠTOVKE
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nAvštívili sme dve trAdičné prevádzky v obci klátovA nová ves

OCHUTNALI SME
● Polievka
 Baraní kotlíkový guľáš
● Hlavné jedlo
 Bačovská pochúťka (bryndzové halušky  
 obložené opečenou slaninkou, grilovaná
  bravčová krkovička a cibuľka)



však náročné,“ doplnil majiteľ. 
Po krátkej prehliadke areálu a 
dobytka sa rozlúčime a vrátime 
do Klátovej Novej Vsi. Po pra-
vej strane nás už návesná tabu-
ľa nasmeruje na salaš Kostrín. 
Krásna drevená budova, kde 
sa môžete ubytovať aj dobre 
najesť. Na salaši pripravujú 
typické slovenské špeciality 
a obslúžia vás v uniformách. 
Cítite sa ako v rozprávke. 
Práve odbila dvanásta hodina a 
nám už škvŕka v žalúdku. Ob-
jednáme si baraní guľáš a na 
odporúčanie obsluhy bačovskú 
pochúťku. „Varíme len sloven-
ské jedlá. Ľudia si pochvaľujú 
aj príjemné prostredie v lone 
prírody. Cítia sa tu veľmi 
dobre, dokážu tu zrelaxovať, 
poprechádzať sa,“ prezradila 
majiteľka Ľudmila Chovan-

cová. A neklamala. Zábavku 
si tu nájdu deti, tínedžeri, ale 
aj dospelí. V altánku nájdete 
klasickú dobovú izbu s pres-
tieraním. Prostredie dotvárajú 
rozkvitnuté kvety. „Urči-
te je tu stále kde 
investovať. 
Turistov 
je však 
menej, čo 
potvr-
dzuje 
história 
tržieb. 
Keď je 
pekné 
počasie, 
ľudia si sem 
nájdu cestu. 
Usporadúvame 
aj rôzne rodinné oslavy 
či firemné posedenia. Spolu s 

cenami energií rastú mzdové 
aj prevádzkové náklady, ale 
zatiaľ fungujeme,“ pripome-
nula majiteľka. „Trochu sme 
okresali jedálniček, no stále je 
toho dosť na výber. Keď máme 
nejaké akcie, so zákazníkmi sa 
dohodneme, na čo majú chuť.“
Svoje brány otvorili v prvý 
májový deň a už sa chystajú na 
letné prázdniny. „Cez víken-
dy máme plno, cez týždeň je 
návštevníkov pomenej. V pon-
delok a utorok máme zatvore-
né. Uvidíme, čo prinesie leto. 
Robíme, čo sa dá. Snažíme 
sa udržať si vysokú úroveň, 
ale po pandémii je obrovský 
problém zamestnať ľudí v 
tomto odvetví,“ upozornila 
Ľudmila Chovancová. Surovi-
ny sa snažia kupovať najmä od 
slovenských výrobcov. „Mäso 
máme z neďalekých Chyno-
rian, domáce zabíjačkové špe-
ciality aj bryndzu berieme aj 

od pána Hamaru zo salaša 
Cibajky. Vieme, 

že sú kvalitné 
a dobré,“ 

prezradila. 
A naozaj, 
jedlo, 
ktoré 
sme 
okošto-
vali, bolo 

presne 
také. Ba-

raní guľáš z 
čistého mäsa, 

výborne dochutený 
a najmä sýty. A bačovská 

pochúťka sa priam rozplývala 

na jazyku. Bryndzové halušky 
zo 100-percentnej bryndze s 
opečenou slaninkou a k tomu 
kus bravčovej krkovičky. 
Proste nebíčko v papuľke. Ak 
sa teda vyberiete na výlet do 
okolia prednádhernej rázovi-
tej obce Klátova Nová Ves. 
Niekdajšie vyhľadávané sídlo 
šľachticov tu zanechalo svoju 
stopu, keďže tu nájdete viacero 
jedinečných architektonických 
skvostov i  technických pamia-
tok. Dopĺňajú ich sakrálne 
pamiatky, ktoré vybudovali 
naši predkovia. Štyri z nich 
sú vyhlásené za národné 
kultúrne pamiatky a v obci sa 
o ne príkladne starajú. Popri 
potulkách po stopách histórie, 
krásnej prírody sa zastavte na 
susedských salašoch Cibajky a 
Kostrín. Očarí vás nielen oko-
lité prostredie, ale aj jedlo.

(mib, ras)
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Kvalita jedla:  
Lokalita:   
Obsluha: 

Celkový 
dojem:   
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8 TIPY

VYHLIADKA 
NA LEDNICKOM HRADE

(LEDNICA)
Vyhliadka Straka na zrúcanine Lednického hradu je po prestávke 
opäť otvorená. Do 15. júna si ju totiž „prenajímajú“ dravce, ktoré 
tu hniezdia. Vy sa na ňu dostanete po kamennom schodisku, a tak 
aj v tomto prípade platí, že cesta je cieľ. Z úpätia skalného brala 
sa vám otvorí pohľad do širokej doliny. Pri návšteve hradu netreba 

zabúdať, že sa nachá-  
dzate v prírodnej re-
zervácii, čiže je po-
trebná zvýšená ohľa-
duplnosť k okoliu. 
Do svojej turistickej 
zbierky si však môžete 
pridať pečiatku, ktorá 
je súčasťou turistickej 
ponuky. 

ROZPRÁVKOVÉ 
STREDY
(BOJNICE)

Prehliadky Bojnického zámku vám v lete osviežia rozprávky. 
Ak na toto romantické miesto zavítate v stredu, v Huňadyho sále 
vás počká jeden zo štyroch rozprávkových príbehov. Pod režisér-
skou taktovkou Vojtecha Bartka z Divadelnej spoločnosti vznikol 
Kráľov, Dračí a Luciin príbeh aj rozprávka Šašo a strašidlá. Pred-
stavenia sú vhodné pre všetky deti do sto rokov (a možno aj viac). 

LetnéLetné 
tipytipy

TERMÁLNE 
KÚPALISKO PAŽIŤ

(BÁNOVCE NAD BEBRAVOU)
Termálne kúpaliská sa väčšinou spájajú s kúpeľnými mestami. 
Letné osvieženie v termálnej vode si môžete vychutnať aj v mes-
tečku Bánovce nad Bebravou. Nechýba detský a plavecký bazén, 
tobogan, ba ani športové aktivity ako plážový volejbal či box. Nu-
diť sa nebudú ani najmenší 
návštevníci. Okrem pláva-
nia si môžu vychutnať naj-
rôznejšie atrakcie od šmý-
kačiek cez trampolíny až po 
pieskovisko. Pažiť už dávno 
nie je len lokálne kúpalisko 
– na parkovisku pri vstu-
pe nájdete autá zo širokého 
okolia. 

LETNÁ ČITÁREŇ
(TRENČÍN)

Na prechádzke centrom Trenčína sa môžete zastaviť v oáze po-
koja, v knižnici pod holým nebom. Stačí vojsť do dvora Verejnej 
knižnice Michala Rešetku a vybrať si z čitateľského menu. Pose-
denie na terase a atmosféru typickej čitárne vám spríjemní zeleň 
a klasické držiaky na tlačoviny. Letná čitáreň poskytuje množstvo 
zaujímavých „plátkov“ plných užitočných informácií. Medzi iný-
mi môžete siahnuť aj po našom dvojmesačníku Trenčín región a 
načerpať inšpiráciu pre ďalšie výlety či podujatia naprieč krajom.
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Na potulkách po našom kraji hľadáme 
ozajstné miesta na konci Trenčianskeho 
kraja a opäť sme trafili do čierneho. 
Podkylava je nielen najmenšia obec 
Myjavského okresu, učupená medzi 
dvomi dolinami na hranici Trenčianskeho 
a Trnavského kraja, ale zároveň leží na 
mieste, kde sa Záhorie prelína s kopanica-
mi a čiastočne aj s Podjavorinou.
Čo je však podstatnejšie, Podkylava sa v 
ostatných rokoch dostala do povedomia 
najmä vďaka užitočným aktivitám v 
agrosektore, ktoré v tomto regióne začal 
Vojtech Tĺčik. Spomeňme prvovýrobu, 
chov hovädzieho dobytka, farmu, agrotu-
ristiku, výrobu potravinárskych produk-
tov, špecialít. Spomeňme agropenzión 
Adam, ktorý s farmou susedí a ktorý je 
jedným z najväčších ubytovacích zariade-
ní v okrese. 
„Práve vďaka tomuto penziónu ľudia 
poznajú našu obec. Je to pre nás dobrá 
reklama aj lákadlo pre turistov. Je to taká 
vstupná brána do našej dediny. Vzťahy 
medzi obcou a farmou musia fungovať, 
navzájom si pomáhame, spolupráca je 

veľmi dobrá,“ prezradil starosta obce Ján 
Morihladko.

Poznal len kopaničiarsku slivovicu
Na to, že Podkylava je dedinka z konca 
kraja, môže sa pochváliť ponu-
kou atrakcií a možností, 
ktorú jej závidia väčšie 
a bohatšie dediny. 
Skúškou správ-
nosti si prešiel 
aj sám starosta. 
„Prisťahoval 
som sa sem zo 
Spiša. Nemal 
som ani tušenia 
o tomto mieste, 
čo-to som počul 
iba o kopčianskej 
slivovici. No keď 
som sem prvý raz pri-
šiel, hneď som si povedal, 
že toto tu má niečo do seba. 
Ľudia, mne tu nič nechýba. Obec je síce 
trošku zastrčená, mimo hlavných ťahov, 
ale má to svoje výhody. Jednou z nich je 

aj veľký kľud, hovorím tomu bezstresová 
zóna,“ zreferoval Ján Morihladko a 
vysvetľoval ďalej: „Myjavské kopanice 
sú výnimočné svojou kultúrou, bohatou 
históriou a rozptýleným osídlením. Veľa 

ľudí ich mylne radí pod Záhorie. 
Čo sa týka obyvateľov, časť 

sú domáci, ale zapáčilo sa 
tu aj prisťahovalcom, 

chalupárom, ktorí tu 
trávia voľný čas. 
Bude to prostre-
dím, nezvyčajným 
pokojom a 
úžasnou prírodou 
predurčenou na 

turistiku či cyklo-
turistiku,“ pozval do 

regiónu aj cykloturis-
tov starosta.

Malá veľká dedina
Ak sa rozhodnete okúsiť okolitý 

terén, je na vás, akú trasu si zvolíte. Za-
každým vás to zavedie na úžasné miesta 
v regióne a v okolí. Napríklad cestou do 

poHodA, „klídek“ 
Aj domáce pivo

NA KONCI

KRAJA
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Čachtíc môžete prejsť cez krásnu Višňov-
skú dolinu a ďalej pokračovať popri Váhu 
cez Beckov až na Trenčiansky hrad. 
Ak sa vydáte smerom na Starú Turú, 
dostanete sa na Holubyho chatu a vrch 
Javorina. Alebo choďte smerom na 
Brezovú pod Bradlom, odkiaľ sa dosta-
nete na Štefánikovu mohylu, prípadne 
odbočte vľavo a prejdite cez kopec až na 
Dobrú Vodu. „Skoro všade sú cyklotrasy, 
keďže navôkol sa nenachádzajú žiadne 
cesty prvej triedy a doprava je tu pokojná. 
Skúsenejší cyklisti vedia preskúmať celý 
región za pár dní. Taký potenciál treba 
využiť,“ doplnil starosta. 

Aj keď má dedina len 250 obyvateľov, 
spoločenské podujatia tu rozhodne ne-
chýbajú. Z času na čas sa konajú menšie 
akcie, kde sa stretnú domáci či ľudia z 
okolia. Napríklad pri príležitosti stavania 

mája si spoločnosť vychutná dobré pivo 
či menšie občerstvenie a o zábavu je hneď 
postarané. „Máme tu chalupárov hlavne 
z Bratislavy, s ktorými sa stretávame i v 
BARE 10 za obchodom. Ide sa tam cez 
naše námestíčko, ktoré s úsmevom nazý-
vajú Hodžovo námestie. Všetko tu máte 
poruke a je to srdce obce, aj preto vznikla 
táto prezývka,“ vysvetlil starosta.
A ako si ľudia v Podkylave nažívajú? 
„Je to tu ako v raji. Pohoda, klídek, ba aj 
domáce pivo tu máme,“ pochvaľoval si 
jeden z domácich, presnejšie z domácich 
chalupárov.

Zelená fabrika
Veľkým lákadlom je turistická vyhliadka 
priamo nad obcou. Nádherný výhľad na 
okolie naozaj stojí za to. V ponuke je aj 
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možnosť opekačky, ak si pribalíte na cestu 
proviant, prípadne oddych na drevených 
ležadlách. 
Keď sa zahľadíte napravo, zazriete 
dokonca fabriku. Menšiu, nazeleno 
nafarbenú, funkčnú a s nezvyčajným 
názvom Nielen ovocie. Pýtate sa, čo ten 
názov znamená? Najlepšie je presvedčiť 
sa osobne. My sme mali možnosť nazrieť 
aj dnu, dokonca s kompletnou exkurziou. 
Prvá zastávka bola pivovar. Domáci 
sa pochválili rôznymi príchuťami piva 
značky Eliáš, ktoré je nazvané podľa vo-
jenských hodností ako generál, desiatnik 
či dezertér. Takže je nielen lokálne, ale aj 

jeho etiketa si zachovala vojenský motív 
z obdobia života generála Milana Rasti-
slava Štefánika. V továrni sa okrem piva 
vyrábajú džemy, sušené ovocie, jablkové 
šťavy a čokoláda.
„Sme rodinná firma, ktorú založil môj 
dedko. Ovocie si sami pestujeme, čokolá-
dy vyrábame mliečne aj horké a snažíme 
sa stále vymýšľať nové príchute. Pivo 
Eliáš, ktoré tu varíme, je podľa receptúr 
môjho pradeda Eliáša Tĺčika, ktorý ho 
začiatkom minulého storočia varil vo 
Francúzsku,“ vysvetlil zástupca firmy 
Daniel Lacko.
Spoločenský život, ako hovorí starosta, 
tiež funguje, ibaže na dobrovoľnej báze. 

V dedine nemajú oficiálny futbalový tím, 
ale futbal chodievajú hrať na farmu každý 
utorok s deťmi. „Je to taká tradícia, vždy 
sa vyskladá dobrý tím. Konajú sa tu aj 
menšie podujatia ako spomínané vydarené 
stavanie mája alebo otvorenie pasienkovej 
sezóny, už 14. ročník. Na to, aká sme 
malá obec, sa tu premelú stovky ľudí,“ 
dodal starosta. 
Takže ak sa náhodou, trebárs počas 
tohtoročných letných prázdnin, ocitnete 
na rozmedzí Záhorie – kopanice – Pod-
javorina, hľadajte Podkylavu. Tam sa už 
nestratíte.

Nina Osvaldová
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12 HISTÓRIA

Žil tu pustovník sv. Andrej-
-Svorad a neskôr aj jeho žiak 
sv. Beňadik. Toto miesto rád 
navštevoval aj Matúš Čák. 
Duch skalky oslovuje umelcov 
aj bežných návštevníkov, ktorí 
tu nachádzajú ticho a pokoj, 
také potrebné v dnešnom zho-
ne. Najstaršie pútnické miesto 
na Slovensku je vskutku zaují-
mavou turistickou atrakciou.

Rozprávanie o Skalke začína-
me so sprievodkyňou Katarí-
nou Darvašovou na prelome 
10. a 11. storočia. Vtedy tu žili 
svätí Andrej-Svorad a Beňadik. 
„Sú to prví svätci na našom 
území, ktorých svätorečenie 
máme zdokumentované. Zau-
jímavé je, že svätorečení boli 
so Štefanom (prvým uhorským 
kráľom) a jeho synom Imri-

chom. V rovnakom čase sa 
tak svätými stali dvaja 
panovníci a dvaja 
pustovníci.“ 
Na Skalke 
stojí je-
dinečná 
kapln-
ka s 
vcho-
dom 
pria-
mo z 
jasky-
ne. 
Dokonca 
samotná 
jaskyňa je naj-
staršou na Sloven-
sku, o ktorej máme písomnú 
zmienku datovanú do 14. 
storočia. „Kaplnka s vchodom 
z jaskyne je slovenským uni-

kátom a na svete je len veľmi 
málo takýchto miest. Do 

jaskyne pritom 
vchádzate cez 

gotický por-
tál, ktorý 

je darom 
Matúša 
Čáka a 
lemuje 
jej 
vstup 
už 700 

rokov. 
Dejiny 

ho síce 
opisujú ako 

tvrdého vojaka 
žijúceho v rozpore s 

katolíckou cirkvou, ale Skalku 
mal rád.“

Skalka je miesto, kam ne-

chodia len veriaci a turisti. 
Niektorí sem prichádzajú aj 
viackrát do roka. „Mnohí si 
prídu len posedieť a popre-
mýšľať,“ vysvetľuje sprievod-
kyňa. „Aj v kronike nám jeden 
z návštevníkov nechal odkaz: 
,Síce som neveriaci, ale cho-
dím na Skalku rád. Nachádzam 
pokoj, oddýchnem si a dobijem 
energiu.‘ Iní sa zastavia cestou 
z práce, napríklad pán z Oravy, 
ktorý pracuje v Bratislave a na 
Skalku mu auto akoby samo 
odbočilo. ,Je to miesto pre-
modlené – tristo rokov tu bolo 
benediktínske opátstvo, viac 
ako sto rokov tu boli jezuiti 
a štyristo rokov sa na tomto 
mieste modlilo.‘ Má v sebe 
niečo, čomu dnes hovoríme 
genius loci,“ dodáva Katarína 
Darvašová.

Ani srdce zo skaly 
skalke neodolá
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Už pätnásť rokov sa tu umelci 
stretávajú na sympóziu ORA 
ET ARS – MODLI SA A 
TVOR. V atmosfére pokoja 
vznikajú nové sochy, maľby, li-
terárne aj iné diela s tematikou 
Skalky. Verejnosti ich predsta-
via počas každoročnej verni-
sáže v júli (tento rok to bude 
16. júla). Už o deň neskôr (v 
nedeľu 17. júla) sa bude konať 
tradičná púť ako pripomienka 
sviatku sv. Andreja-Svorada a 
sv. Beňadika.
Začiatkom júla sa pod Skal-
kou koná katolícka pútnická 
konferencia „Nové svitanie“, 
počas ktorej na lúke pod Skal-
kou stanuje približne päťsto 
mladých ľudí a rodín. Koncom 
augusta sa tu upevňujú rodinné 
vzťahy na podujatí „Otec a 
syn“. „Výnimočným tohtoroč-
ným podujatím bude Stretnutie 
mládeže T22. Do Trenčína aj 
na Skalku prídu koncom júla 
tisíce mladých. Stretnutie je 
putovné, koná sa vždy v inom 
slovenskom meste v roku, keď 
nie sú pápežom organizované 
Svetové dni mládeže. Podujatie 
vyvrcholí práve na Skalke svä-
tou omšou a niekoľkí účastníci 
sem zavítajú aj ako dobrovoľní 
brigádnici,“ približuje očaká-
vanú návštevu sprievodkyňa. 

Pri rozhovore o Skalke nás 
zaujali steny kaplnky uprostred 
jaskyne. Stojíme pred oltárom 
a na stenách sú „vysekané 
mapy“, ktoré archeológom 
pomohli rozpoznať originálnu, 
približne 400-ročnú výzdobu. 
„Pred plánovanou rekonštruk-
ciou bol potrebný podrobnejší 
výskum. Vďaka nemu našli 
maľby z pôvodného kostolíka, 
ktoré tu zanechali jezuiti. Teraz 
nálezy spracovávajú odbor-
níci a vytvárajú vizualizáciu 
a návrhy, čo ďalej.“ Súčasný 
stav Skalky síce potrebuje 
rekonštrukciu, ale ani zďaleka 
sa nedá porovnať so stavom, v 
akom ju našli po páde režimu 
po roku 1989. Dnes je to čisté, 
kultúrne, tiché a prívetivé pro-
stredie, kam sa návštevníci radi 
vracajú. Návštevnosti pomohla 
aj nedávno vybudovaná cyklo-
strasa, ktorá vedie popod Skal-
ku a kde sa dokonca nachádza 
turistické odpočívadlo. Turisti 
si obľúbili aj QR kódy, ktoré 
sú modernou alternatívou turis-
tických pečiatok. Vďaka nim si 
môžu vypočuť online nahráv-
ku, ktorá im priblíži históriu 
a zaujímavosti o najstaršom 
slovenskom pútnickom mieste.

Gabriela Stoklasová,
 foto: Rado Stoklasa
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Nový prístroj
Vybavenie kožného oddelenia 
Nemocnice s poliklinikou 
(NsP) Prievidza so sídlom 
v Bojniciach doplnila nová 
fototerapeutická kabína. 
Prístroj slúži na liečbu rôz-
nych kožných ochorení, ako 
sú psoriáza, atopický ekzém, 
vitiligo, svrbenie kože, ale aj 
mnohé iné. Prístroj v hodnote 
39 478 eur zakúpila nemocni-
ca z finančných prostriedkov 
TSK.

Obce spája 
nový most
Dediny Chocholná-Velčice a 
Kostolná-Záriečie majú nové 
prepojenie. Rekonštrukcia 
mosta, ktorý bol v havarijnom 
stave, stála viac ako 1 milión 
eur z rozpočtu TSK. 

Oslávili 100 rokov
Jedna z najväčších škôl v 
regióne si pripomenula krásne 
jubileum. Stredná odborná 
škola obchodu a služieb v 
Novom Meste nad Váhom 
vznikla ako obecná učňovská 
škola. A prežila už krásnych 
100 rokov. 

Vznikne kampus
V areáli Spojenej školy 
Púchov a susediacej Fakulty 
priemyselných technológií 
Trenčianskej univerzity A. 
Dubčeka v Trenčíne vyrastie 
spoločný stredoškolsko-vy-
sokoškolský kampus, ktorý 
pomôže rozvoju manuálnych 
zručností žiakov a študentov a 
vychová absolventov s prida-
nou hodnotou pre potreby re-
gionálnych zamestnávateľov.

(red)

trenčiAnsky krAj je 
nAj trAnspArentnejší

zamestnancom župy a chcem 
sa poďakovať aj Transparency 
International Slovensko za to, že 
takéto rebríčky zostavuje,“ vyhlásil 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. 
„Trenčiansky kraj z jedenástich 
hodnotených oblastí dominuje v 
štyroch a v dvoch hodnotených 
oblastiach získal plných 100 per-
cent. Ako poslanca TSK ma teší, 
že v tomto volebnom období 2017 
až 2022 TSK uspel vo všetkých 
troch posledných hodnoteniach, 
hoci je stále čo zlepšovať,“ povedal 
krajský poslanec Juraj Maláň. 

 (red)

Do tretice prvenstvo v rebríčku 
transparentnosti. Trenčianska župa 
nielenže obhájila prvé miesto, ale 
dokonca zvýšila svoje skóre a ako 
jediná spomedzi krajov získala 
rating A+. 
Transparency International Slo-
vensko (TIS) hodnotí samosprávne 
kraje už šiesty rok a trikrát sa v 
ich hodnotení tešil z prvenstva 
Trenčiansky samosprávny kraj, 
keď dosiahol skóre 80 percent. „Aj 
napriek približovaniu ostatných 
krajov, Trenčiansky kraj stále 
dominuje v štyroch z jedenástich 
hodnotených oblastí,“ napísala TIS 
vo svojej hodnotiacej tlačovej sprá-
ve. „Keď som nastúpil na pozíciu 
župana, Trenčiansky samosprávny 
kraj bol na poslednom mieste s 28 
percentami. Vtedy sme si poveda-
li, že financie, ktoré spravujeme, 
musia byť pod drobnohľadom 

verejnosti a transparentnosť župy 
musíme zlepšiť. Z 28 percent 
sme sa v roku 2015 posunuli na 
41 percent, ktoré stále znamenali 
poslednú priečku. Do čela rebríčka 
sme sa dostali v roku 2017 a dnes 
sme už tretíkrát obhájili prvenstvo. 
Vždy je čo zlepšovať, a hoci je 
to čoraz ťažšie, budeme sa snažiť 
ďalej. Veľká vďaka patrí všetkým 

Doležal. „Konečne sme sa po 
dlhých rokoch sľubov dočkali. 
Našťastie sa to našej vláde po 
silných apeloch podarilo. Práce 
sa začali a verím, že to bude 

aj v prospech regiónu hornej 
Nitry,“ povedal krajský 

poslanec Miroslav Žiak 
(SaS). 
V rámci projektu prejde 
komplexnou rekonštruk-
ciou sedem mostov. 
Plná uzávierka dvoch 
mostných objektov by 

mala trvať šesť mesiacov 
– od marca do septembra 

budúceho roka. „Dôležité bude 
správne nastaviť obchádzkové 
trasy, pretože nám do toho 
vstúpia aj rekonštrukcie našich 
ciest II. triedy z eurofondov,“ 
pripomenul trenčiansky župan 
Jaroslav Baška. 

(red)

Motoristi sa dočkali, ale naj-
bližšie mesiace sa musia obrniť 
trpezlivosťou. Spustila sa totiž 
rekonštrukcia frekventovanej 
panelovej cesty I/9, tzv. 
panelky. Úsek Chocholná-
-Velčice – Mníchova Le-
hota, ktorý má dĺžku 7,5 
km, bude financovaný 
primárne z Operačné-
ho programu Integro-
vaná infraštruktúra. 
Rekonštrukcia bude 
stáť viac ako 16,5 mili-
óna eur. 

Rekonštrukcia panelovej 
cesty I/9 v úseku Chocholná 
-Velčice – Mníchova Lehota 
bola spustená za prítomnosti 
ministra dopravy a výstavby 
SR, zástupcov Slovenskej 
správy ciest a zhotoviteľa aj 
dotknutých samospráv. Priniesť 
má nielen väčší komfort cesto-

vania, ale aj zvýšiť bezpečnosť 
cestnej premávky. „Stavba má 

byť hotová 
najneskôr do 31. 12. 2023. To 
je zároveň termín, dokedy po-
trebujeme dočerpať zdroje na 
tento projekt,“ uviedol minister 
dopravy a výstavby SR Andrej 

okrem „pAnelky“ Aj krAjské cesty
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Názov: RetrokočíkovanieNázov: Retrokočíkovanie
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 9. júl 2022 o 16.00 hTermín: 9. júl 2022 o 16.00 h
Názov: Promenádny koncert Mix KvartetNázov: Promenádny koncert Mix Kvartet
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 9. – 10. júl 2022Termín: 9. – 10. júl 2022
Názov: Medový víkendNázov: Medový víkend
Miesto konania: hrad BeckovMiesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.skWeb: www.hrad-beckov.sk

Termín: 10. júl 2022Termín: 10. júl 2022
Názov: Divadelné predstavenie Žabiatko (Mestské divadlo Názov: Divadelné predstavenie Žabiatko (Mestské divadlo 
Trenčín)Trenčín)
Miesto konania: Trenčiansky hradMiesto konania: Trenčiansky hrad
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín: 10. júl 2022 o 19.00 hTermín: 10. júl 2022 o 19.00 h
Názov: FRAGILE – A capella koncert najväčších hitovNázov: FRAGILE – A capella koncert najväčších hitov
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 10. júl 2022 o 15.30 hTermín: 10. júl 2022 o 15.30 h
Názov: Regionálny folklórny festivalNázov: Regionálny folklórny festival
Miesto konania: Park M. R. Štefánika, PartizánskeMiesto konania: Park M. R. Štefánika, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 10. júl 2022Termín: 10. júl 2022
Názov: Rytmika bubnová škola – Krátke vystúpenia a Názov: Rytmika bubnová škola – Krátke vystúpenia a 
workshopworkshop
Miesto konania: Čachtický hradMiesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu Web: www.cachtickyhrad.eu 

Termín: 13. júl a 10 august 2022 o 11.00 h a 15.00 hTermín: 13. júl a 10 august 2022 o 11.00 h a 15.00 h
Názov: Rozprávkové stredy na zámku – Kráľov príbehNázov: Rozprávkové stredy na zámku – Kráľov príbeh
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín: 14. júl 2022 o 21.00 hTermín: 14. júl 2022 o 21.00 h
Názov: Letné kino – Srdce na dlaniNázov: Letné kino – Srdce na dlani
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske TepliceMiesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 15. júl 2022 o 16.30 hTermín: 15. júl 2022 o 16.30 h
Názov: Promenádny koncert Lady Jane & KešuNázov: Promenádny koncert Lady Jane & Kešu
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 15. júl 2022 o 17.30 hTermín: 15. júl 2022 o 17.30 h
Názov: Medzinárodné dni cyklistikyNázov: Medzinárodné dni cyklistiky
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 15. júl 2022 o 18.30 hTermín: 15. júl 2022 o 18.30 h
Názov: Koncert Harvey Hope nedokončené dielaNázov: Koncert Harvey Hope nedokončené diela
Miesto konania: Kostol sv. Štefana Uhorského, Trenčianske Miesto konania: Kostol sv. Štefana Uhorského, Trenčianske 
TepliceTeplice
Web: www.teplice.skWeb: www.teplice.sk

Termín: 15. júl 2022Termín: 15. júl 2022
Názov: Folklórny festival „V tej Ilave pri Váhu“ + remeselné Názov: Folklórny festival „V tej Ilave pri Váhu“ + remeselné 
trhytrhy
Miesto konania: Mierové námestie Ilava Miesto konania: Mierové námestie Ilava 
Web: www.ilava.skWeb: www.ilava.sk

Termín: 15. júl 2022Termín: 15. júl 2022
Názov: EkodeňNázov: Ekodeň
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 15. júl 2022 o 16.00 h Termín: 15. júl 2022 o 16.00 h 
Názov: Piknikové čítanie pre deti Názov: Piknikové čítanie pre deti 
Miesto konania: Vodný hrad Šimonovany, PartizánskeMiesto konania: Vodný hrad Šimonovany, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín:  15. - 16. júl 2022Termín:  15. - 16. júl 2022
Názov: Morava krásna zemNázov: Morava krásna zem
Miesto konania: Trenčiansky hradMiesto konania: Trenčiansky hrad
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín: 15. – 16. júl 2022
Názov: Multižánrový ART PARK BABYLON 2022Názov: Multižánrový ART PARK BABYLON 2022
Miesto konania: Park J. B. Magina, Dubnica nad VáhomMiesto konania: Park J. B. Magina, Dubnica nad Váhom
Web: www.kultura.dubnica.eu Web: www.kultura.dubnica.eu 

Termín: 15. – 17. júl 2022Termín: 15. – 17. júl 2022
Názov: 66. Kopaničiarske slávnostiNázov: 66. Kopaničiarske slávnosti
Miesto konania: Starý HrozenkovMiesto konania: Starý Hrozenkov
Web: www.tnos.sk, www.staryhrozenkov.cz Web: www.tnos.sk, www.staryhrozenkov.cz 

Termín: 15., 22, 23. júl a 12. august 2022 o 19.20 h, 20.00 h, Termín: 15., 22, 23. júl a 12. august 2022 o 19.20 h, 20.00 h, 
20.40 h a 21.20 h20.40 h a 21.20 h
Názov: Láska sa kúpiť nedáNázov: Láska sa kúpiť nedá
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice

Kam v našom Kraji?
JÚL – AUGUST 2022

Termín: každý štvrtok, piatok, sobotu od 20.00 hTermín: každý štvrtok, piatok, sobotu od 20.00 h
Názov:  Hudobné večery so živou hudbou.Názov:  Hudobné večery so živou hudbou.
Miesto konania: Nočný bar IRIS hotela PANORAMA ****, Miesto konania: Nočný bar IRIS hotela PANORAMA ****, 
Trenčianske TepliceTrenčianske Teplice
Web: www.hoteltrenciansketeplice.sk Web: www.hoteltrenciansketeplice.sk 

Termín: júl – august 2022 (každú sobotu)Termín: júl – august 2022 (každú sobotu)
Názov: Leto v galériiNázov: Leto v galérii
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v TrenčíneMiesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk Web: www.gmab.sk 

Termín: každý utorok, streda od 20.00 hTermín: každý utorok, streda od 20.00 h
Názov: Koktailové večery Názov: Koktailové večery 
Miesto konania: Nočný bar IRIS hotela PANORAMA ****, Miesto konania: Nočný bar IRIS hotela PANORAMA ****, 
Trenčianske TepliceTrenčianske Teplice
Web: www.hoteltrenciansketeplice.sk Web: www.hoteltrenciansketeplice.sk 

Termín: každý štvrtok od 7. júla 2022 o 17.00 hTermín: každý štvrtok od 7. júla 2022 o 17.00 h
Názov: Rozprávkové leto v Meridiana Bojnice RezortNázov: Rozprávkové leto v Meridiana Bojnice Rezort
Miesto konania: Meridiana Bojnice RezortMiesto konania: Meridiana Bojnice Rezort
Web: www.meridianabojnice.sk Web: www.meridianabojnice.sk 

Termín: do 15. júla 2022Termín: do 15. júla 2022
Názov: AMFO Trenčianskeho kraja 2022Názov: AMFO Trenčianskeho kraja 2022
Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samospráv-Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samospráv-
neho krajaneho kraja
Web: www.tnos.sk Web: www.tnos.sk 

Termín: júl, august 2022Termín: júl, august 2022
Názov: Otváranie očíNázov: Otváranie očí
Miesto konania: Galéria Regionart pri RKC v PrievidziMiesto konania: Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk Web: www.rkcpd.sk 

Termín: júl, august 2022 - pri peknom počasí Termín: júl, august 2022 - pri peknom počasí 
Názov: Hudobné večery na letnej teraseNázov: Hudobné večery na letnej terase
Miesto konania: Letná terasa hotela PANORAMA ****, Miesto konania: Letná terasa hotela PANORAMA ****, 
Trenčianske TepliceTrenčianske Teplice
Web: www.hoteltrenciansketeplice.sk Web: www.hoteltrenciansketeplice.sk 

Termín: júl, august 2022Termín: júl, august 2022
Názov: Odkaz štúrovskej generácieNázov: Odkaz štúrovskej generácie
Miesto konania: Hrad UhrovecMiesto konania: Hrad Uhrovec
Web: www.tnos.skWeb: www.tnos.sk

Termín: júl, august 2022 (každý utorok)Termín: júl, august 2022 (každý utorok)
Názov: Cesta slovenskou históriouNázov: Cesta slovenskou históriou
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín: júl, august 2022 od 9.00 do 17.00 hTermín: júl, august 2022 od 9.00 do 17.00 h
Názov: Tematické okruhyNázov: Tematické okruhy
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín: júl, august 2022 (každú stredu a vo štvrtok)Termín: júl, august 2022 (každú stredu a vo štvrtok)
Názov: Večerné prehliadky nádvoríNázov: Večerné prehliadky nádvorí
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín: 1. júl 2022 o 19.00 hTermín: 1. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Orchester Bratislava Hot Serenaders - Otvárací koncert Názov: Orchester Bratislava Hot Serenaders - Otvárací koncert 
Hudobného letaHudobného leta
Miesto konania: Kursalon Trenčianske TepliceMiesto konania: Kursalon Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 1. júl 2022 o 19.00 hTermín: 1. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Hudobný piatok - Veronika Danišová a GMM Pro-Názov: Hudobný piatok - Veronika Danišová a GMM Pro-
ductionduction
Miesto konania: Nám. SNP, PartizánskeMiesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 1. júl 2022Termín: 1. júl 2022
Názov: Summer street partyNázov: Summer street party
Miesto konania: pred mestským úradom v Považskej BystriciMiesto konania: pred mestským úradom v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 1. a 2. júl 2022Termín: 1. a 2. júl 2022
Názov: Živé sochyNázov: Živé sochy
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín: 1. - 7. júl 2022Termín: 1. - 7. júl 2022
Názov: Papierová hvezdáreňNázov: Papierová hvezdáreň
Miesto konania: Hvezdáreň v PartizánskomMiesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom
Web: www.hvezdaren.skWeb: www.hvezdaren.sk

Termín:  2. júl 2022Termín:  2. júl 2022
Názov: Vesmírny deňNázov: Vesmírny deň
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 2. júl 2022 Termín: 2. júl 2022 
Názov: Cimbalovka Stará Turá – POĽUN spojená s ochutnáv-Názov: Cimbalovka Stará Turá – POĽUN spojená s ochutnáv-
kou Čachtického vína     kou Čachtického vína     
Miesto konania: Čachtický hradMiesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu Web: www.cachtickyhrad.eu 

Termín: 2. júl 2022 o 13.00 hTermín: 2. júl 2022 o 13.00 h
Názov: Mladosť, nádej do budúcnostiNázov: Mladosť, nádej do budúcnosti
Miesto konania: Skalné sanktuárium na hore ButkovMiesto konania: Skalné sanktuárium na hore Butkov

Termín: 2. júl 2022 o 14.00 hTermín: 2. júl 2022 o 14.00 h
Názov: StrongmanNázov: Strongman
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 2. - 3. júl 2022Termín: 2. - 3. júl 2022
Názov: Do boja hlava nehlava (Vir Fortis)Názov: Do boja hlava nehlava (Vir Fortis)
Miesto konania: Trenčiansky hradMiesto konania: Trenčiansky hrad
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín: 2. júl - 28. august 2022Termín: 2. júl - 28. august 2022
Názov: Letné kino v R-clubeNázov: Letné kino v R-clube
Miesto konania: Pivná záhrada reštaurácie R-club, Trenčianske Miesto konania: Pivná záhrada reštaurácie R-club, Trenčianske 
TepliceTeplice
Web: www.rclub.sk Web: www.rclub.sk 

Termín: 2 – 5 júl 2022Termín: 2 – 5 júl 2022
Názov: Naprieč dejinami III Slovania na hradeNázov: Naprieč dejinami III Slovania na hrade
Miesto konania: hrad BeckovMiesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.skWeb: www.hrad-beckov.sk

Termín: 2., 9., 16., 23., 30. júl 2022 a 6., 13., 20., 27. august Termín: 2., 9., 16., 23., 30. júl 2022 a 6., 13., 20., 27. august 
2022 2022 
Názov: Tvorivé dotyky s remeslomNázov: Tvorivé dotyky s remeslom
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v TrenčíneMiesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.tnos.skWeb: www.tnos.sk

Termín: 3. júl 2022 o 16.00 hTermín: 3. júl 2022 o 16.00 h
Názov: Promenádny koncert ZUŠNázov: Promenádny koncert ZUŠ
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 3. júl 2022 o 19.00 hTermín: 3. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Promenádny koncert - SHAKERSNázov: Promenádny koncert - SHAKERS
Miesto konania: Nám. SNP, PartizánskeMiesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 5. júl 2022Termín: 5. júl 2022
Názov: Divadlo zábavka, Predstavenie „Smiech je najlepší liek Názov: Divadlo zábavka, Predstavenie „Smiech je najlepší liek 
- Ako šašo kráľovstvo zachránil“ aktualizované na tému hrad a - Ako šašo kráľovstvo zachránil“ aktualizované na tému hrad a 
Alžbeta BáthoryAlžbeta Báthory
Miesto konania: Čachtický hradMiesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu Web: www.cachtickyhrad.eu 

Termín: 6. - 8. júl 2022Termín: 6. - 8. júl 2022
Názov: TechLabNázov: TechLab
Miesto konania: CVČ PartizánskeMiesto konania: CVČ Partizánske
Web: www.hvezdaren.sk Web: www.hvezdaren.sk 

Termín: každý štvrtok od 7. júla 2022 o 17.00 hTermín: každý štvrtok od 7. júla 2022 o 17.00 h
Názov: Rozprávkové leto v Meridiana Bojnice RezortNázov: Rozprávkové leto v Meridiana Bojnice Rezort
Miesto konania: Meridiana Bojnice RezortMiesto konania: Meridiana Bojnice Rezort
Web: www.meridianabojnice.sk Web: www.meridianabojnice.sk 

Termín: 7. júl 2022 o 17.00 hTermín: 7. júl 2022 o 17.00 h
Názov: Otvorenie výstavy Jan Saudek Trenčianske Teplice Názov: Otvorenie výstavy Jan Saudek Trenčianske Teplice 
20222022
Miesto konania: Grand Apartmánový dom, Trenčianske TepliceMiesto konania: Grand Apartmánový dom, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín:  8. júl 2022 o 19.00 hTermín:  8. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Hudobný piatok - Petra Zubčáková, Nám. SNP, Názov: Hudobný piatok - Petra Zubčáková, Nám. SNP, 
PartizánskePartizánske
Miesto konania: Nám. SNP PartizánskeMiesto konania: Nám. SNP Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 8. júl 2022Termín: 8. júl 2022
Názov: Letné kino Názov: Letné kino 
Miesto konania: areál ihriska na  ZŠ Medňanská, IlavaMiesto konania: areál ihriska na  ZŠ Medňanská, Ilava
Web: www.ilava.skWeb: www.ilava.sk

Termín: 8. júl 2022Termín: 8. júl 2022
Názov: Muzikálový deňNázov: Muzikálový deň
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 8., 9., 16 júl a 13. august 2022 o 19.20 h, 20.00 h, Termín: 8., 9., 16 júl a 13. august 2022 o 19.20 h, 20.00 h, 
20.40 h a 21.20 h20.40 h a 21.20 h
Názov: MušketieriNázov: Mušketieri
Miesto konania: Zámok Bojnice Miesto konania: Zámok Bojnice 
Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín:  9. júl 2022Termín:  9. júl 2022
Názov: Letné kino Názov: Letné kino 
Miesto konania: areál pred DK KlobušiceMiesto konania: areál pred DK Klobušice
Web: www.ilava.sk Web: www.ilava.sk 

Termín: 9. júl 2022Termín: 9. júl 2022
Názov: Z DOLÍN HORNÉHO TRENČIANSKANázov: Z DOLÍN HORNÉHO TRENČIANSKA
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 9. júl 2022 o 14.00 hTermín: 9. júl 2022 o 14.00 h



16 POZVÁNKY

Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín: 16. júl 2022Termín: 16. júl 2022
Názov: RandevuNázov: Randevu
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 16. júl 2022 o 15.00 hTermín: 16. júl 2022 o 15.00 h
Názov: ORA ET ARS Skalka – slávnostná vernisážNázov: ORA ET ARS Skalka – slávnostná vernisáž
Miesto konania: Areál kláštora na Veľkej SkalkeMiesto konania: Areál kláštora na Veľkej Skalke
Web: www.tnos.sk Web: www.tnos.sk 

Termín: 16. júl 2022Termín: 16. júl 2022
Názov: Celodenné podujatie so Skupinou historického šermu Názov: Celodenné podujatie so Skupinou historického šermu 
WagusWagus
Miesto konania: Čachtický hradMiesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu Web: www.cachtickyhrad.eu 

Termín: 16. – 17. júl 2022Termín: 16. – 17. júl 2022
Názov: Naprieč dejinami IV: Stiborovo vojskoNázov: Naprieč dejinami IV: Stiborovo vojsko
Miesto konania: hrad BeckovMiesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.skWeb: www.hrad-beckov.sk

Termín: 17. júl 2022 o 18.00 hTermín: 17. júl 2022 o 18.00 h
Názov: Vatra zvrchovanostiNázov: Vatra zvrchovanosti
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske TepliceMiesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 17. júl 2022 o 19.00 hTermín: 17. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Divadelné predstavenie Svetový Slovák ŠtefánikNázov: Divadelné predstavenie Svetový Slovák Štefánik
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske TepliceMiesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 17. júl 2022 o 19.00 hTermín: 17. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Robo Opatovský s kapelouNázov: Robo Opatovský s kapelou
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.skWeb: www.teplice.sk

Termín: 17. júl 2022Termín: 17. júl 2022
Názov: 29. Marikovské folklórne slávnostiNázov: 29. Marikovské folklórne slávnosti
Miesto konania: amfiteáter, Horná MarikováMiesto konania: amfiteáter, Horná Mariková
Web: www.pospb.sk Web: www.pospb.sk 

Termín: 18. – 22. júl 2022Termín: 18. – 22. júl 2022
Názov: Leto v galériiNázov: Leto v galérii
Miesto konania: Galéria Regionart pri RKC v PrievidziMiesto konania: Galéria Regionart pri RKC v Prievidzi
Web: www.rkcpd.sk Web: www.rkcpd.sk 

Termín: 19. júl – 5. august 2022Termín: 19. júl – 5. august 2022
Názov: Výstava diel z 15. ročníka medzinárodného výtvarno-Názov: Výstava diel z 15. ročníka medzinárodného výtvarno-
-literárneho sympózia ORA ET ARS Skalka -literárneho sympózia ORA ET ARS Skalka 
Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samospráv-Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samospráv-
neho krajaneho kraja
Web: www.tnos.sk Web: www.tnos.sk 

Termín: 20. júl 2022Termín: 20. júl 2022
Názov: Koncert 4 TenořiNázov: Koncert 4 Tenoři
Miesto konania: Trenčiansky hradMiesto konania: Trenčiansky hrad
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín:  20. júl a 17. august 2022 o 11.00 h a 15.00 hTermín:  20. júl a 17. august 2022 o 11.00 h a 15.00 h
Názov: Rozprávkové stredy na zámku – Luciin príbehNázov: Rozprávkové stredy na zámku – Luciin príbeh
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín: 22. júl 2022Termín: 22. júl 2022
Názov: Koncert pod hviezdami - Colorful Poeple Názov: Koncert pod hviezdami - Colorful Poeple 
Miesto konania: areál ihrisko ZŠ Medňanská, IlavaMiesto konania: areál ihrisko ZŠ Medňanská, Ilava
Web: www.ilava.skWeb: www.ilava.sk

Termín: 22. júl 2022Termín: 22. júl 2022
Názov: ŠtuchafestNázov: Štuchafest
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 22. júl 2022 o 19.00 hTermín: 22. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Hudobný piatok - Jana Gavačová a Ľuboš BrtáňNázov: Hudobný piatok - Jana Gavačová a Ľuboš Brtáň
Miesto konania: Nám. SNP, PartizánskeMiesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 22. – 23. júl 2022Termín: 22. – 23. júl 2022
Názov: Tužina Gro(o)veNázov: Tužina Gro(o)ve
Miesto konania: Hatalisko TužinaMiesto konania: Hatalisko Tužina
Web: www.tuzinagroove.skWeb: www.tuzinagroove.sk

Termín: 22. - 23. júl 2022Termín: 22. - 23. júl 2022
Názov: Prekliaty pán (Divadelná spoločnosť)Názov: Prekliaty pán (Divadelná spoločnosť)
Miesto konania: Trenčiansky hradMiesto konania: Trenčiansky hrad
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín: 23. júl 2022Termín: 23. júl 2022
Názov: Letné slávnosti troch dolínNázov: Letné slávnosti troch dolín
Miesto konania: NitricaMiesto konania: Nitrica
Web: www.rkcpd.sk Web: www.rkcpd.sk 

Termín: 23. júl 2022 o 20.00 hTermín: 23. júl 2022 o 20.00 h
Názov: Premiéra Slovenskej duchariny – Neviditeľní – Po Názov: Premiéra Slovenskej duchariny – Neviditeľní – Po 
stopách krvavej grófkystopách krvavej grófky
Miesto konania: Čachtický hradMiesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu Web: www.cachtickyhrad.eu 

Termín: 23. júl 2022Termín: 23. júl 2022
Názov: SeniorfestivalNázov: Seniorfestival
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 23. – 24. júl 2022Termín: 23. – 24. júl 2022
Názov: Duša drevaNázov: Duša dreva
Miesto konania: hrad BeckovMiesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.skWeb: www.hrad-beckov.sk

Termín: 24. júl 2022 o 19.00 hTermín: 24. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Promenádny koncert - Nová stopaNázov: Promenádny koncert - Nová stopa

Miesto konania: Nám. SNP, PartizánskeMiesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 24. júl 2022 o 19.00 hTermín: 24. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Promenádny koncert Dua VenteNázov: Promenádny koncert Dua Vente
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 24. júl 2022 o 19.00 hTermín: 24. júl 2022 o 19.00 h
Názov: SĽUK – Hudobno-tanečné vystúpenieNázov: SĽUK – Hudobno-tanečné vystúpenie
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 27. júl a 24. august 2022 o 11.00 h a 15.00 h Termín: 27. júl a 24. august 2022 o 11.00 h a 15.00 h 
Názov: Rozprávkové stredy na zámku – Dračí príbehNázov: Rozprávkové stredy na zámku – Dračí príbeh
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice

Termín: 28. júl 2022 o 21.00 hTermín: 28. júl 2022 o 21.00 h
Názov: Letné kino – Šťastný Nový rok 2: Dobro došliNázov: Letné kino – Šťastný Nový rok 2: Dobro došli
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske TepliceMiesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.skWeb: www.teplice.sk

Termín: 29. júl 2022Termín: 29. júl 2022
Názov: Rockový večerNázov: Rockový večer
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 29., 30. júl a 26., 27. august 2022 od19.00 h do 23.30 hTermín: 29., 30. júl a 26., 27. august 2022 od19.00 h do 23.30 h
Názov: V spleti dávnych ciestNázov: V spleti dávnych ciest
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín: 30. júl 2022Termín: 30. júl 2022
Názov: Filmový večerNázov: Filmový večer
Miesto konania: kino Mier / fontána pri kine Mier v Považskej Miesto konania: kino Mier / fontána pri kine Mier v Považskej 
BystriciBystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 30. júl 2022  Termín: 30. júl 2022  
Názov: Celodenné podujatie s profesionálnymi historickými Názov: Celodenné podujatie s profesionálnymi historickými 
tanečníkmi z Féder Teátertanečníkmi z Féder Teáter
Miesto konania: Čachtický hradMiesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu Web: www.cachtickyhrad.eu 

Termín: 30. júl 2022 o 19.30 hTermín: 30. júl 2022 o 19.30 h
Názov: Beseda o vesmíre s uznávanými astrofyzikmiNázov: Beseda o vesmíre s uznávanými astrofyzikmi
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske TepliceMiesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.skWeb: www.teplice.sk

Termín: 30. – 31. júl 2022Termín: 30. – 31. júl 2022
Názov: Assassini na BeckoveNázov: Assassini na Beckove
Miesto konania: hrad BeckovMiesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.skWeb: www.hrad-beckov.sk

Termín: 30. - 31. júl 2022Termín: 30. - 31. júl 2022
Názov: Detektívka (Normani)Názov: Detektívka (Normani)
Miesto konania: Trenčiansky hrad – južné opevnenieMiesto konania: Trenčiansky hrad – južné opevnenie
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín: 31. júl 2022Termín: 31. júl 2022
Názov: Slávnosti bratstva Čechov a SlovákovNázov: Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov
Miesto konania: Veľká JavorinaMiesto konania: Veľká Javorina
Web: www.obeclubina.sk, www.tnos.skWeb: www.obeclubina.sk, www.tnos.sk

Termín: 31. júl 2022 o 19.00 hTermín: 31. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Promenádny koncert - RETRONázov: Promenádny koncert - RETRO
Miesto konania: Nám. SNP, PartizánskeMiesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 31. júl 2022 o 19.00 hTermín: 31. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Promenádny koncert Richard Kmoch & Gemini – Hity Názov: Promenádny koncert Richard Kmoch & Gemini – Hity 
Dalibora JandyDalibora Jandy
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 31. júl 2022 o 19.00 hTermín: 31. júl 2022 o 19.00 h
Názov: Šialené nožničky – Divadelná komédiaNázov: Šialené nožničky – Divadelná komédia

Miesto konania: Kursalon, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.skWeb: www.teplice.sk

Termín: 1. - 5. august 2022Termín: 1. - 5. august 2022
Názov: Astronomická UniverzitaNázov: Astronomická Univerzita
Miesto konania: Hvezdáreň v PartizánskomMiesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom
Web: www.hvezdaren.sk Web: www.hvezdaren.sk 

Termín: 3. a 31. august 2022 o 11.00 h a 15.00 hTermín: 3. a 31. august 2022 o 11.00 h a 15.00 h
Názov: Rozprávkové stredy na zámku – Šašo a strašidláNázov: Rozprávkové stredy na zámku – Šašo a strašidlá
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín: 4. august 2022 o 19.00 hTermín: 4. august 2022 o 19.00 h
Názov: Promenádny koncert FS Dolina a FSk MachnáčNázov: Promenádny koncert FS Dolina a FSk Machnáč
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 4. august 2022 o 21.00 hTermín: 4. august 2022 o 21.00 h
Názov: Letné kino – Myši patria do nebaNázov: Letné kino – Myši patria do neba
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske TepliceMiesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 5. august o 16.00 h Termín: 5. august o 16.00 h 
Názov: Augustový divadelný piatokNázov: Augustový divadelný piatok
Miesto konania: Vodný hrad Šimonovany, PartizánskeMiesto konania: Vodný hrad Šimonovany, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 5. august 2022Termín: 5. august 2022
Názov: Koncert pod holým nebomNázov: Koncert pod holým nebom
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 5. august 2022Termín: 5. august 2022
Názov: Letné kino Názov: Letné kino 
Miesto konania: areál ZŠ ihrisko Medňanská, IlavaMiesto konania: areál ZŠ ihrisko Medňanská, Ilava
Web: www.ilava.skWeb: www.ilava.sk

Termín: 5. – 6. august 2022Termín: 5. – 6. august 2022
Názov: Nočné prehliadky zámkuNázov: Nočné prehliadky zámku
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín: 6. august 2022Termín: 6. august 2022
Názov: Slovak tango – Zlatý výberNázov: Slovak tango – Zlatý výber
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 6. august 2022 o 19.00 hTermín: 6. august 2022 o 19.00 h
Názov: Promenádny koncert Mince vo fontáneNázov: Promenádny koncert Mince vo fontáne
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 6. – 7. august 2022Termín: 6. – 7. august 2022
Názov: Dračí víkend Názov: Dračí víkend 
Miesto konania: hrad BeckovMiesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.skWeb: www.hrad-beckov.sk

Termín: 7. august 2022 o 19.00 hTermín: 7. august 2022 o 19.00 h
Názov: Promenádny koncert Laugaricio QuartetNázov: Promenádny koncert Laugaricio Quartet
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 7. august 2022 o 20.00 hTermín: 7. august 2022 o 20.00 h
Názov: Mária Čírová - koncertNázov: Mária Čírová - koncert
Miesto konania: Kursalon Trenčianske TepliceMiesto konania: Kursalon Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.skWeb: www.teplice.sk

Termín: 7. august 2022 o 8.00 hTermín: 7. august 2022 o 8.00 h
Názov: Baťovianska galuskaNázov: Baťovianska galuska
Miesto konania: štart Nám. SNP, PartizánskeMiesto konania: štart Nám. SNP, Partizánske
Web: www.galuska.sk Web: www.galuska.sk 

Termín: 7. august 2022Termín: 7. august 2022
Názov: Praznovské folklórne slávnostiNázov: Praznovské folklórne slávnosti
Miesto konania: amfiteáter v Praznove Miesto konania: amfiteáter v Praznove 
Web: www.pxcentrumpb.skWeb: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 7. august 2022Termín: 7. august 2022

 2. júl 2022
prezenTačné dni hisToricKého a KulTúrneho dedičsTva obce 
uhrovec
Prvá júlová sobota bude v Uhrovci patriť 
prezentácii jeho historického a kultúrneho 
dedičstva. Na návštevníkov čaká bohatý ce-
lodenný program, ktorý im ukáže všetko, čím 
sa môže rodisko Ľudovíta Štúra a Alexandra 
Dubčeka pochváliť. Na príprave podujatia, 
ktoré sa začne o 12:30, sa podieľali všetky 
miestne spoločenské a kultúrne organizácie. 
Ako informovala starostka Uhrovca Zuzana Máčeková, súčasťou Prezentačných dní budú hudob-
né vystúpenia, ochotnícke divadlo aj tombola. Chýbať nebudú viaceré sprievodné podujatia ako 
kolkársky a futbalový turnaj, hry a atrakcie pre deti či súťaž vo varení guláša a pečení tradičných 
koláčov. Svoju činnosť a techniku predvedú dobrovoľní hasiči, príležitosť dostanú aj mladí umelci 
z regiónu a remeselníci. Verejnosť bude môcť navštíviť hneď niekoľko výstav, ktoré budú zamera-
né najmä na dvoch slovenských velikánov, ktorí sa v Uhrovci narodili. 
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Názov: Divadelné predstavenie Včielka Meliska (Mestské Názov: Divadelné predstavenie Včielka Meliska (Mestské 
divadlo Trenčín)divadlo Trenčín)
Miesto konania: Trenčiansky hradMiesto konania: Trenčiansky hrad
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín: 9. – 31. august 2022Termín: 9. – 31. august 2022
Názov: Výstava diel z 15. ročníka medzinárodného výtvarno-Názov: Výstava diel z 15. ročníka medzinárodného výtvarno-
-literárneho sympózia ORA ET ARS Skalka -literárneho sympózia ORA ET ARS Skalka 
Miesto konania: Výstavné priestory Mestskej veže v TrenčíneMiesto konania: Výstavné priestory Mestskej veže v Trenčíne
Web: www.trencin.sk; www.tnos.sk Web: www.trencin.sk; www.tnos.sk 

Termín: 9. - 15. august 2022Termín: 9. - 15. august 2022
Názov: Perzeidy 2022Názov: Perzeidy 2022
Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom Miesto konania: Hvezdáreň v Partizánskom 
Web: www.hvezdaren.sk Web: www.hvezdaren.sk 

Termín: 11. august 2022 o 19.00 hTermín: 11. august 2022 o 19.00 h
Názov: Muzikál – Studňa láskyNázov: Muzikál – Studňa lásky
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske TepliceMiesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 11. august  2022 o 19.00 hTermín: 11. august  2022 o 19.00 h
Názov: Peter Lipa a Zuzana Mikulcová – Stretnutie dvoch Názov: Peter Lipa a Zuzana Mikulcová – Stretnutie dvoch 
generáciígenerácií
Miesto konania: Kursalon Trenčianske TepliceMiesto konania: Kursalon Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.skWeb: www.teplice.sk

Termín: 11. august – 5. september 2022Termín: 11. august – 5. september 2022
Názov: Miroslav Břečka – Obrazy Názov: Miroslav Břečka – Obrazy 
Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samospráv-Miesto konania: Výstavné priestory Trenčianskeho samospráv-
neho krajaneho kraja
Web: www.tnos.sk Web: www.tnos.sk 

Termín: 11. august – 15. október 2022Termín: 11. august – 15. október 2022
Názov: Bio illusionNázov: Bio illusion
Miesto konania: Galéria M. A. Bazovského v TrenčíneMiesto konania: Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Web: www.gmab.sk Web: www.gmab.sk 

Termín: 12. august o 19.00 hTermín: 12. august o 19.00 h
Názov: Hudobný piatok - Ester Wiesnerová a Julian MoreenNázov: Hudobný piatok - Ester Wiesnerová a Julian Moreen
Miesto konania: Nám. SNP, PartizánskeMiesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 12. august 2022Termín: 12. august 2022
Názov: Aby ženám dobre boloNázov: Aby ženám dobre bolo
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 12. - 13. august 2022Termín: 12. - 13. august 2022
Názov: Prekliaty pán (Divadelná spoločnosť)Názov: Prekliaty pán (Divadelná spoločnosť)
Miesto konania: Trenčiansky hradMiesto konania: Trenčiansky hrad
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín: 13. august 2022Termín: 13. august 2022
Názov: Piknik na fontáneNázov: Piknik na fontáne
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 13. august 2022Termín: 13. august 2022
Názov: Oslavy SNPNázov: Oslavy SNP
Miesto konania: Lehota pod VtáčnikomMiesto konania: Lehota pod Vtáčnikom
Web: www.lehotapodvtacnikom.sk Web: www.lehotapodvtacnikom.sk 

Termín: 13. august 2022Termín: 13. august 2022
Názov: 630. výročie prvej písomnej zmienky o obci VaďovceNázov: 630. výročie prvej písomnej zmienky o obci Vaďovce
Miesto konania: obec VaďovceMiesto konania: obec Vaďovce
Web: www.tnos.skWeb: www.tnos.sk

Termín: 13. august 2022Termín: 13. august 2022
Názov: Celodenné podujatie s Historickou skupinou ArgentiNázov: Celodenné podujatie s Historickou skupinou Argenti
Miesto konania: Čachtický hradMiesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu Web: www.cachtickyhrad.eu 

Termín: 13. august 2022 o 19.00 hTermín: 13. august 2022 o 19.00 h
Názov: Promenádny koncert BosoráciNázov: Promenádny koncert Bosoráci
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 13. – 14. august 2022Termín: 13. – 14. august 2022
Názov: Pivný festival IIINázov: Pivný festival III
Miesto konania: hrad BeckovMiesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.skWeb: www.hrad-beckov.sk

Termín: 13. - 14. august 2022Termín: 13. - 14. august 2022
Názov: Matúšove hradné slávnosti (Milites Nobiles)Názov: Matúšove hradné slávnosti (Milites Nobiles)
Miesto konania: Trenčiansky hradMiesto konania: Trenčiansky hrad
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín: 14. august 2022Termín: 14. august 2022
Názov: Teplické mechyNázov: Teplické mechy
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske TepliceMiesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.skWeb: www.teplice.sk

Termín: 14. august 2022 o 19.00 hTermín: 14. august 2022 o 19.00 h
Názov: Promenádny koncert - FORMÁTNázov: Promenádny koncert - FORMÁT
Miesto konania: Nám. SNP, PartizánskeMiesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 14. august 2022Termín: 14. august 2022
Názov: 20. Tradičné Lednické dožinkové slávnostiNázov: 20. Tradičné Lednické dožinkové slávnosti
Miesto konania: amfiteáter pod hradom, LednicaMiesto konania: amfiteáter pod hradom, Lednica
Web: www.pospb.sk Web: www.pospb.sk 

Termín: 18. august 2022 o 19.00 hTermín: 18. august 2022 o 19.00 h
Názov: Cigánski Diabli – 15 rokov na scéneNázov: Cigánski Diabli – 15 rokov na scéne
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice Miesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice 
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 18. august 2022 o 20.30 hTermín: 18. august 2022 o 20.30 h
Názov: Letné kino – 100 percent vlkNázov: Letné kino – 100 percent vlk
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske TepliceMiesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 19. august 2022Termín: 19. august 2022
Názov: Hudba hrajNázov: Hudba hraj
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 19. august 2022 o 16.00 h Termín: 19. august 2022 o 16.00 h 
Názov: Piknikové čítanie pre deti Názov: Piknikové čítanie pre deti 
Miesto konania: Vodný hrad Šimonovany, PartizánskeMiesto konania: Vodný hrad Šimonovany, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 19. august 2022Termín: 19. august 2022
Názov: Piknik s Dášou Názov: Piknik s Dášou 
Miesto konania: pred DK Ilava Miesto konania: pred DK Ilava 
Web: www.ilava.skWeb: www.ilava.sk

Termín: 19. – 20. august 2022Termín: 19. – 20. august 2022
Názov: Nočná krádež Bojnického oltáraNázov: Nočná krádež Bojnického oltára
Miesto konania: Zámok BojniceMiesto konania: Zámok Bojnice
Web: www.bojnicecastle.sk Web: www.bojnicecastle.sk 

Termín: 20. august 2022Termín: 20. august 2022
Názov: Yoga dayNázov: Yoga day
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: : www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: : www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 20. august 2022Termín: 20. august 2022
Názov: Festival ľudových remesielNázov: Festival ľudových remesiel
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 20. - 21. august 2022Termín: 20. - 21. august 2022
Názov: Lukostrelci na hrade (Vinedi)Názov: Lukostrelci na hrade (Vinedi)
Miesto konania: Trenčiansky hradMiesto konania: Trenčiansky hrad
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín: 20. – 21. august 2022Termín: 20. – 21. august 2022
Názov: K moru bez moruNázov: K moru bez moru
Miesto konania: hrad BeckovMiesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.skWeb: www.hrad-beckov.sk

Termín: 21. august 2022 o 10.00 hTermín: 21. august 2022 o 10.00 h
Názov: Hodová slávnosťNázov: Hodová slávnosť
Miesto konania: Kostol sv. Štefana Uhorského, Trenčianske Miesto konania: Kostol sv. Štefana Uhorského, Trenčianske 
TepliceTeplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 21. august 2022 o 15.00 hTermín: 21. august 2022 o 15.00 h
Názov: Trenčianskoteplické dychyNázov: Trenčianskoteplické dychy
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske TepliceMiesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.skWeb: www.teplice.sk

Termín: 21. august 2022Termín: 21. august 2022

Názov: Helenské hodové slávnostiNázov: Helenské hodové slávnosti
Miesto konania: areál detských ihrísk pod kaplnkou sv. Heleny Miesto konania: areál detských ihrísk pod kaplnkou sv. Heleny 
na sídlisku Rozkvetna sídlisku Rozkvet
Web: www.pxcentrumpb.skWeb: www.pxcentrumpb.sk

Termín: 21. august 2022 o 16.00 h Termín: 21. august 2022 o 16.00 h 
Názov: Promenádny koncert - KL-BANDNázov: Promenádny koncert - KL-BAND
Miesto konania: Nám. SNP, PartizánskeMiesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 25. august 2022 o 20.00 hTermín: 25. august 2022 o 20.00 h
Názov: Letné kino – KarelNázov: Letné kino – Karel
Miesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske TepliceMiesto konania: Amfiteáter ZŠ A. Bagara, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 25. - 28. august 2022Termín: 25. - 28. august 2022
Názov: Dubnický folklórny festivalNázov: Dubnický folklórny festival
Miesto konania: Dubnica nad VáhomMiesto konania: Dubnica nad Váhom
Web: www.dff.sk Web: www.dff.sk 

Termín: 25. - 28. august 2022Termín: 25. - 28. august 2022
Názov: Slovak Food Truck FestNázov: Slovak Food Truck Fest
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.skWeb: www.teplice.sk

Termín: 26. august 2022Termín: 26. august 2022
Názov: Muzikál Studňa Lásky (Mestské divadlo Trenčín)Názov: Muzikál Studňa Lásky (Mestské divadlo Trenčín)
Miesto konania: Trenčiansky hradMiesto konania: Trenčiansky hrad
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín: 26. august 2022 o 19.00 hTermín: 26. august 2022 o 19.00 h
Názov: Hudobný piatok - PAPERBOATNázov: Hudobný piatok - PAPERBOAT
Miesto konania: Nám. SNP, PartizánskeMiesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 26. august 2022Termín: 26. august 2022
Názov: HAPPY MINORNázov: HAPPY MINOR
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 26. – 27. august 2022Termín: 26. – 27. august 2022
Názov: Bartolomejský jarmok Názov: Bartolomejský jarmok 
Miesto konania: Mierové námestie, IlavaMiesto konania: Mierové námestie, Ilava
Web: www.ilava.skWeb: www.ilava.sk

Termín: 27. august 2022 o 9.30 h Termín: 27. august 2022 o 9.30 h 
Názov: Oslavy 78. výročia SNPNázov: Oslavy 78. výročia SNP
Miesto konania: Nám. SNP, PartizánskeMiesto konania: Nám. SNP, Partizánske
Web: www.muap.sk Web: www.muap.sk 

Termín: 27. august 2022Termín: 27. august 2022
Názov: Považskobystrický motocykelNázov: Považskobystrický motocykel
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.veteran-manin.eu, www.pxcentrumpb.skWeb: www.veteran-manin.eu, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 27. august 2022Termín: 27. august 2022
Názov: Na motorkách z Považských strojární do svetaNázov: Na motorkách z Považských strojární do sveta
Miesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej BystriciMiesto konania: fontána pri kine Mier v Považskej Bystrici
Web: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.skWeb: www.povazska-bystrica.sk, www.pxcentrumpb.sk

Termín: 27. august 2022Termín: 27. august 2022
Názov: Celodenné podujatie na počesť 630. výročia darovacej Názov: Celodenné podujatie na počesť 630. výročia darovacej 
listiny pre Ctibora zo Ctiboríclistiny pre Ctibora zo Ctiboríc
Miesto konania: Čachtický hradMiesto konania: Čachtický hrad
Web: www.cachtickyhrad.eu Web: www.cachtickyhrad.eu 

Termín: 27. august 2022Termín: 27. august 2022
Názov: Chlieb náš každodennýNázov: Chlieb náš každodenný
Miesto konania: Hrad ČachticeMiesto konania: Hrad Čachtice
Web: www.tnos.skWeb: www.tnos.sk

Termín: 27. – 28. august 2022Termín: 27. – 28. august 2022
Názov: Rozlúčka s letomNázov: Rozlúčka s letom
Miesto konania: hrad BeckovMiesto konania: hrad Beckov
Web: www.hrad-beckov.sk Web: www.hrad-beckov.sk 

Termín: 27. - 28. august 2022Termín: 27. - 28. august 2022
Názov: Atentát (Normani)Názov: Atentát (Normani)
Miesto konania: Trenčiansky hradMiesto konania: Trenčiansky hrad
Web: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.skWeb: muzeumtn.sk, trencianskyhrad.sk

Termín: 28. august 2022 o 19.00 hTermín: 28. august 2022 o 19.00 h
Názov: Divadelné predstavenie LakomecNázov: Divadelné predstavenie Lakomec
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 28. august  2022 o 19.00 hTermín: 28. august  2022 o 19.00 h
Názov: Beáta Dubasová – Najväčšie hity 80. a 90. rokovNázov: Beáta Dubasová – Najväčšie hity 80. a 90. rokov
Miesto konania: Kursalon, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kursalon, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 29. august 2022 o 16.00 hTermín: 29. august 2022 o 16.00 h
Názov: Oslavy 78. výročia SNPNázov: Oslavy 78. výročia SNP
Miesto konania: Kúpeľný park, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľný park, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 29. august 2022 o 16.45 hTermín: 29. august 2022 o 16.45 h
Názov: Promenádny koncert Jozef OpatovskýNázov: Promenádny koncert Jozef Opatovský
Miesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske TepliceMiesto konania: Kúpeľné námestie, Trenčianske Teplice
Web: www.teplice.sk Web: www.teplice.sk 

Termín: 31. august 2022Termín: 31. august 2022
Názov: Ukončenie prázdnin Názov: Ukončenie prázdnin 
Miesto konania: areál ZŠ ihrisko Medňanská, IlavaMiesto konania: areál ZŠ ihrisko Medňanská, Ilava
Web: www.ilava.skWeb: www.ilava.sk

VIAC POZVÁNOK NÁJDETE NA 
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26. august 2022
sTudňa lásKy
Najznámejšiu trenčiansku legendu si môžete vy-
chutnať aj v muzikálovej verzii. Súčasťou repertoá-
ru Mestského divadla Trenčín sa stala Studňa lásky. 
Predstavenie, ktoré rozpráva príbeh lásky tureckého 
kupca Omara a jeho milej Fatimy, väznenej grófom 
Zápoľským, sa začne 26. augusta o 19:00 na Trenčianskom hrade. „Hra ponúka divákom aj atraktívnu rovi-
nu mužsko-ženských vzťahov. Ústredným sa stáva vzťah manželov Zápoľských a ľúbostné pletky hradného 
kapitána Tomáša Zamarovského. To všetko na pozadí historických reálií voľby nového kráľa Uhorska, 
ktorého treba oženiť s vdovou po kráľovi Matejovi Beatrix Aragónskou,“ uviedla riaditeľka divadla Zuzana 
Mišáková. O humor sa postará hradný šašo, stráže, mnísi zo Skalky i samotný kráľ Vladislav. Napätie 
sľubujú šermiarske súboje a dej, ktorý nenechá divákov ľahostajnými. Dynamické texty, majestátna hudba, 
skvelé herecké obsadenie a magická atmosféra miesta sľubujú jedinečný zážitok.



- - - Z POŠTY - - - 

Trenčín región, dvojmesačník, júl – august 2022, číslo: 
4. ročník VII., vyšlo: 27.6.2022.  Vydáva: Trenčín 
región, Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR), 
adresa: Trenčín región – Krajská organizácia cestovného 
ruchu, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 
42377897, poštová adresa:  Trenčín región – Krajská or-
ganizácia cestovného ruchu, K dolnej stanici 7282/20A, 
911 01 Trenčín. Redakčná rada: Eva Frývaldská, Lenka 
Kukučková. Redakcia: Radovan Stoklasa – šéfredaktor, 

Gabriela Stoklasová, Nina Osvaldová, Marián Petrík, Barbora Jurenová. Foto: Radovan 
Stoklasa, archív redakcie – ak nie je uvedené inak. Kontakty – email: redakcia@tren-
cinregion.sk, web: www.trencinregion.sk. Náklad: 111 300 ks, distribúcia v Trenčianskom 
samosprávnom kraji: obce do 3000 obyvateľov – do schránok, obce a mestá nad 3000 
obyvateľov: OcÚ, MsÚ, elektronická podoba: www.trencinregion.sk. 
Zaregistrované na MK SR, EV 5360/16, ISSN 2453-7942. Autorské práva vyhradené – 
použitie len so súhlasom vydavateľa. 

Redakčná uzávierka čísla IV/VII: 18. júna 2022, najbližšie číslo vyjde 30. augusta 2022.

18 Spektrum

1. Kedy oslavujeme Svetový 
deň mokradí?
a) 2. februára
b) 17. marca
c) 25. apríla

2. Hlavnou činnosťou spoloč-
nosti Hornonitrianske bane 
Prievidza je produkcia 
a) čierneho uhlia
b) hnedého uhlia
c) antracitu

3. Najväčšou atrakciou ZOO 
Bojnice sú dve slonice. Z kto-
rej krajiny pochádzajú?
a) India

b) Malawi
c) Zimbabwe

4. Pod ktorým vrchom pra-
mení rieka Nitra?
a) Reváň
b) Kriváň
c) Vápeč

5. Ako sa volal posledný 
šľachtický majiteľ Bojnické-
ho zámku?
a) Matúš Pálfi
b) Ján Pálfi
c) Jozef Pálfi

Odpovede: A, B, C, A, B

otestujte si vedomosti



K výhercom poputuje publikácia „História včera a dnes“

Ak ste v predošlom čísle dvojmesačníka Trenčín región správne vylúštili pranostiku: „Ak je jún studený, sed-
liak krčí rameny“, tak ste urobili dobre. Do redakcie nám poštou či emailom prišlo 384 správnych odpovedí. 
Vyžrebovali sme šiestich šťastlivcov, ktorým posielame publikáciu „História včera a dnes“.
Aj teraz sme si pre vás pripravili novú celostranovú krížovku, v ktorej sa ukrýva pranostika. Jej znenie nám 
posielajte najneskôr do 15. augusta 2022 na redakčný e-mail: redakcia@trencinregion.sk alebo poštou na 
adresu: Trenčín región – Krajská organizácia cestovného ruchu, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín. 
Výhercovia sa môžu opätovne tešiť na zaujímavé ceny. Držíme palce.

(red)

Pranostika blesko-            
zvod

chybné       
výrobky omotaj osobné    

zámeno

zliatina     
medi, niklu     

a zinku

Autor     
krížovky:    

Juraj     
Mitošinka

do hĺbky,      
hlboko

odkašláva       
(expr.) 

Sidón        
(dom.)    

novozé-        
landský          

druh               
papagája

rímske          
číslo 4 nabieha

Pomôcky:               
enol, dos-   
kin, Aser,           

Belina               

nesúzvuk    
tónov

štýl     
rockovej       

hudby

dodávajú       
pôde hno-            

jivo

ľahká     
vlnená       
tkanina

skratka 
Divadla 
hudby                   

vynadala

kričal         
(expr.)

obliekanie     
(kniž.)                 
nafúklo

omám       
alkoholom

opovrhuje                  
napočítal

kontrabas                        
klaním   
poraní

značka     
molybdénu

na dlhší        
čas                    

Johana        
(dom.)

patriaci     
dedovi               

dookola 
(hovor.)

1. časť       
tajničky

2. časť       
tajničky         

mýli

oraním          
dostalo                      

do zeme

porúbem                
ovalil      

drúkom

prudko     
hádže

váhavo                
predmet            

na ometa-                  
nie

zjavne,         
nápadne

kruh okolo    
Mesiaca                         
obetuje 
(kniž.)

počítačová 
tomografia       

(skr.)              
grgali

druh        
generátora

tenké,      
drobné                         

organická      
zlúčenina

Mária           
(dom.)                        
druh   

údeniny
Pomôcky:        

areola,    
alpaka,      

disonancia                    

súzvuk     
viacerých       

tónov

robia     
klebety                   
4. časť        
tajničky

zasieval                 
tečením          

sa napĺňa-              
lo        

Alena          
(dom.)

pláva            
(kniž.)                  
nízky

hydrid             
sodíka                   

obec na             
Slovensku

3. časť          
tajničky

často       
skackali

EČV              
Košíc

udrel    
(hovor.)                     
rádiolo-             
kátor

rovnováha                      
démonická 

bytosť

ťažko   
pracoval          
(expr.)

malý     
metál         

uvádzalo             
do pohybu

Adriána          
(dom.)

prudká     
výmena      
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poľoval
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dedením

odev            
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legionárov                 
začali

zn. nano-       
coulombu                  

často      
bodá

Pomôcky:            
balans,        

mora, bek,           
CT, kea  

dobývaj      
rudu                     
začni                 
loviť

potupa                           
kŕmič,       

po česky

obranca                  
vo futbale                      
mračno

týkajúci sa           
zvršku

pripravená      
z aloy                   

izraelský 
kmeň

značka       
argónu

írsky jazyk           
kapustovi-        
tá zelenina

veľké 
uznanie                        

otec 
(zastar.)

lesklý         
náter

žila istým      
spôsobom            
citoslovce 
zamúkania

debna     
(hovor.)            
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draselný
urobil               

niekoho        
oneme-       

ným

stával sa      
lepkavým       

(zried.)

zbaví            
účasti                   

na niečom

otrhali,      
ošklbali         
(expr.)
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Výhercovia:
1. Ing Miroslav Segéň, Bánovce nad Bebravou
2. Anna Púčeková, Dubnica nad Váhom
3. Antonia Revúca, Lednické Rovne
4. Cecília Šlesariková, Košecké Podhradie
5. Ing. Anton Ďuriš, Dolné Vestenice
6. Gabriela Bielichová, Klátova Nová Ves



Trenčan Lukáš Maleček našiel 
počas pandémie novú záľubu. 
Chodí po Slovensku i oko-
litých krajinách a objavuje 
známe i menej známe hrady a 
zrúcaniny.

Aký je váš vzťah k Trenčian-
skemu kraju?
- Trenčín je moje rodné mesto 
a prežil som v ňom veľkú časť 
svojho života. Trenčiansky 
hrad bol prvý, ktorý sme s 
manželkou a deťmi navštívili. 
Bol som tam veľakrát. Pozeral 
som sa naň aj cestou do školy. 
Je to môj najobľúbenejší hrad a 
vždy sa naň rád vraciam.

Kedy sa u vás zrodila myš-
lienka navštevovať hrady a 
informovať o nich verejno-
sť?
- V začiatkoch sme pocho-
dili tradičné miesta v okolí 
Trenčína, ale naplno som sa 
rozhodol navštevovať hrady 
v roku 2020 počas prvej vlny 
pandémie koronavírusu. Čím 
viac ich bolo, tým častejšie sa 
objavovala myšlienka zalo-
žiť aj facebookovú skupinu s 
názvom „Hrady, zrúcaniny a 
zaniknuté hrady“. Po čase som 

vymyslel druhý projekt „Lovec 
hradov“, kde na webovej 
stránke uverejňujem zážitky, 
fotografie, informácie a tipy zo 
svojich ciest. 

Koľko hradov ste zatiaľ 
navštívili a ktoré sú pre vás 
tie NAJ?
- Zatiaľ som navštívil 316 
rôznych hradov, hrádkov a 
hradísk. Koncom júna ma čaká 
cesta do Rakúska, Talianska 
a Slovinska, kde plánujem 
navštíviť veľa nádherných hra-
dov. Najradšej mám zrúcaniny. 
Čím menej známe a dostupné, 
tým sú pre mňa zaujímavejšie.

Trenčiansky kraj je aj 

krajom hradov a zámkov. 
Navštívili ste už všetky v 
rodnom regióne?
- V Trenčianskom kraji som 
ich navštívil viac ako 40. Mys-
lím, že všetky tie „klasické“ 
mám dávno za sebou. Stále je 
však veľa zaniknutých hradov 

a hradísk, ktoré mám v pláne 
navštíviť a priblížiť ostatným 
ľuďom.

Na ktorý z hradov ste mali 
najťažší výstup?
- Bola to zrúcanina hradu 
Ehrenfels v rakúskom Šta-
jersku, ktorú som navštívil 
ako stú v poradí. Ak si dobre 
pamätám, je to aj najvyššie 
položený hrad (1250 m n. m.), 
ktorý som na navštívil. Na 
Slovensku bol náročný výstup 
na hrad Zniev, kde cesta trvá 
1,5 hodiny.

Oslovujú vás ľudia s tipmi či 
námetmi? Aké spätné reakcie 
dostávate?
- Píšu mi dokonca aj z Čiech. 
Vždy rád poradím, aké hrady 
sa dajú navštíviť v danej lo-
kalite. Veľká výhoda je aj môj 
web, takže niekedy naň stačí 
odkázať a ľudia si už poradia. 
Je veľmi pekné, že ľudia sa 
ozývajú, aj keď nič nepotre-
bujú. Píšu mi, ako mi fandia, 
a vyjadrujú podporu v mojom 
cestovaní.

(mib)
foto: Lukáš Maleček

lovec 
HrAdov

Kto je 
Lukáš Maleček?

Narodil sa v Trenčíne, má 34 
rokov, s manželkou vychová-
vajú dve deti – Lucasa a Lili. 
Najväčšou rodinnou záľubou 

je navštevovanie hradov a 
iných zaujímavých miest na 

Slovensku i v zahraničí. 
Založil webovú stránku 
www.lovechradov.sk.
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