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SRDEČNE  VÁS  POZÝVAME  NA    
TOP  PODUJATIE  MESTA  ČADCA  a  REGIÓNU  KYSÚC  

BARTOLOMEJSKÝ  HODOVÝ    JARMOK  
11.  DRÔTOMÁNIA    ČADCA    2015  
pod  zášJtou  primátora  Milana  Guru  !
Sobota,  29.  august  !
MaJčné  námesJe    
14.00      ODVÁŽNY  ZAJKO  –  Divadlo  HAAF  a  ZUZANA  HAASOVÁ  –  veselá  rozprávka  pre  deJ    
15.30      KYSUCKÁ  MUZIKA  so  speváčkou  JANKOU  HOLEŠTIAKOVOU  
16.30      FS  KYSUČAN  a  FS  MARJÁNEK  (ČR)  –  dvaja  na  jednom  pódiu  
18.00      PACORA  TRIO  a  Marek  Pastyrík  –  originalita  a  dynamika  
19.45      STORYTELLERS  –  moderné  gitarové  duo  (PL)  
21.00      AYA  –  rocková  nálada  
22.30      Česká  slávica  ANETA  LANGEROVÁ  so  svojou  kapelou  (ČR)    !
Nedeľa,  30.  august  !
NámesJe  slobody  
9.30      PIETNA  SPOMIENKA  pri  pamätníku  SNR  
9.45      SLÁVNOSTNÝ  SPRIEVOD  mestom    
                        
MaJčné  námesJe    
10.00    Pozdravy  primátora  a  hosn,  udelenie  POCTY  KAROLA  GULEJU  Petrovi  Kurhajcovi  
10.15    SLÁVNOSTNÁ  SV.  OMŠA,  celebrujú  vdp.  E.  Floriš  a  vdp.  M.  Rumiński  (Toruń)  
12.00      ORCHESTER  ĽUDOVÝCH  NÁSTROJOV  –  špičkoví  kysuckí  muzikanJ  
12.30      DFS  KELČOVAN  –  hravosť  a  spontánnosť  
13.00      FS  KYSUČAN  a  FS  MARJÁNEK  (ČR)  –  nedeľná  parJa  
14.15      EVA  BACMAŇÁKOVÁ  a  DANIEL  SMOLKA  –  harmonika  a  spev  
15.00      KYSUCKÍ  GAJDOŠI  –  nové  zoskupenie  na  kysuckej  scéne  
15.45      HUDOBNÁ  SKUPINA  (PL)  –  priatelia  medzi  nami  
16.30      FS  MEZŘÍČAN  (ČR)  –  priatelia  medzi  nami  
17.30      FUNNY  FELLOWS  –  swing,  humor  a  dobrá  zábava  
18.45      KONTRABAND  hrá  a  spieva  hity  ELÁN-‐u  
20.00      PETER  CMORÍK  &  Band  –  viacnásobný  Zlatý  slávik  opäť  v  Čadci  !
Moderuje:  Miriam  SLEZÁKOVÁ  !
Areál  pri  Palárikovom  dome      
14.00  –  16.00          ĽUDOVÉ  HUDBY  a  SÓLISTI  !



!
DROTÁRSKI MAJSTRI a ĽUDOVÉ REMESLÁ • TRADIČNÝ STÁNKOVÝ PREDAJ 
• BOHATÁ GASTRONOMICKÁ PONUKA  • VEĽKÝ ZÁBAVNÝ LUNAPARK !!
SPRIEVODNÝ  PROGRAM    !
Detský  jarmok  –  výtvarné  dielne,  hry,  súťaže,  zábavné  atrakcie,  nafukovacie  hrady,  
trampolíny,  šmýkačky,  aquazorbing  a  ďalšie  atrakcie,  29.  a  30.  august,  MaJčné  námesJe.  
Vstup  na  atrakcie  v  sobotu  29.  8.  voľný  (s  výnimkou  aquazorbingu).  !
Drotári 2015 – posuny tradície, výstava prezentujúca tvorbu 62 súčasných slovenských 
i českých výtvarníkov a umeleckých remeselníkov pracujúcich s drôtom, Galéria Čadca 
– Mestský dom, výstava trvá do 21. septembra 2015. Výstava je organizovaná 
v spolupráci s Považským múzeom v Žiline a Žilinským samosprávnym krajom. 
(Otvorené: SO 29. 8. od 8.00 do 12.00 h, NE 30. 8. od 13.00 do 16.00 h). Vstup voľný. !
Momenty zamrznuté v čase – profilová výstava členov fotoklubu Dobré svetlo pri KIC 
mesta Čadca, Dom kultúry v Čadci, vernisáž výstavy: 28. august 2015 o 17.00 h, výstava 
trvá do 16. septembra 2015. Vstup voľný. !
Výstava drobných zvierat, areál ZO SZCH pri hokejbalovom ihrisku na ul. Športovcov 
v Čadci, 29. august (od 13.00 do 19.00 h) a 30. august (od 7.30 do 16.00 h). Vstupné: 
dospelí 1 €, deti 0,50 €. Garantom výstavy je základná organizácia Slovenského zväzu 
chovateľov v Čadci. !
Stretnutie členov Spolku priateľov Čadca, 28. a 29. August, Čadca – Rieka, chata Tri 
kopce. Garantom podujatia je Spolok priateľov Čadce. !
Turistický pochod Drotárskymi chodníkmi, 29. august, tradičná turistika pre všetky 
vekové kategórie, odchod autobusom spred Domu kultúry v Čadci o 8.30 h. Trasa: 
Čadečka, u Králi – Čadca, Dom kultúry, 12 km. Pochod je organizovaný v spolupráci 
s TJ Lokomotíva Čadca. !
Hokejbalový turnaj O pohár primátora mesta, areál hokejbalového ihriska v Čadci, 29. 
– 30. august. Garantom turnaja je Kysucká hokejbalová únia. !
Zmena programu vyhradená. !!
Garanti a hlavní organizátori 
Mesto Čadca 
Kultúrne a informačné centrum mesta Čadca !
Spoluorganizátori  



Mestá Toruň, Žywiec, Valašské Meziříčí, Rímsko-kat. farnosť sv. Bartolomeja Čadca, 
Farnosť sv. Jána Krstiteľa a sv. Jána Evangelistu Toruń, Kysucká kultúrna nadácia, 
Mestský podnik služieb Čadca, Mestská polícia Čadca, Spolok priateľov Čadce, TJ 
Lokomotíva Čadca, Kysucká hokejbalová únia, Slovenský zväz chovateľov – základná 
organizácia Čadca, Fotoklub Dobré svetlo, Považské múzeum v Žiline, Žilinský 
samosprávny kraj. Ministerstvo kultúry SR !
Partneri a mediálni partneri 
OOCR Kysuce, SEVAK, a. s., COFELY, a. s., RIASTAV, spol. s r. o., COOP Jednota 
Čadca, TEMPRO – stavebná firma, s.r.o., Kvetinárstvo Miroslava Budošová, Kysuce, 
MY Kysucké noviny, KTV, RTVS – Rádio Regina, Rádio Frontinus, TASR, 
www.regionkysuce.sk  !!
ĎAKUJEME! !!


