
ČADČIANSKE  KULTÚRNE  LETO
JÚN  –  AUGUST  2012
ČADCA/MATIČNÉ  NÁMESTIE

23.  jún  od  13.00  h
JÁNSKY  VEČER
ČADČIANSKY  KOTLÍK  
Otvorenie  kultúrneho  leta  v  Čadci,  1.  ročník  súťaže  vo  varení  gulášu,  bohatý  sprievodný  
program,  občerstvenie,  hodnotné  ceny
Účinkujú:  DFS  Kelčovan,  FS  Kysučan,  Vlasta  Mudríková  a  T.O.R.  band  
18.00  h  –  zapálenie  jánskej  vatry

30.  jún  od  15.00  h
KUBÁNSKA  NOC  NA  KYSUCIACH  2012
Program  plný  zábavy,  hudby  a  tanca,  súťaž  v  tanci  limbo  na  pieskovej  pláži,  veľkoplošná  
obrazovka
20.00  h  –  slávnostné  otvorenie
Účinkujú:  kapely  Los  del  Caiman,  Caribe,  Azucar  Cubana,  Batahmba,  populárny  kubánsky  
sólo  spevák  Eusébio  Nicolas  Mena,  tanečná  skupina  Gruppo  Caliente.
Garant:  Jozef  Likavčan  -‐  Hurricane  café  and  coctail  bar  Čadca  

3.  –  17.  júla/Krytá  plaváreň  Čadca
LETNÁ  ŠKOLA  PLÁVANIA
Kurz  pre  deh  do  15  rokov  z  Čadce
Garant:  ZZO  Čadca

14.  júl  od  10.00  h
5.  KYSUCKÉ  STRETNUTIE    TRABANTISTOV
Garant:  Trabant  klub  Čadca    

16.  júl  o  16.00  h/Dom  kultúry  v  Čadci
ČADCA  OBJEKTÍVOM  CUDZINCOV
Vernisáž  výstavy.  Garant  podujaha:  KERIC  Čadca

22.  júl  o  17.00  h
Dychová  hudba  NADLIČANKA  
Koncert  populárnej  slovenskej  dychovej  hudby  pod  vedením  Júliusa  Pauličku  v  zostave  12  
muzikantov  a  4  speváci.



23.  júl  –  4.  august  o  20.00  h
KINO  POD  HVIEZDAMI
Letné  večerné  premietanie.  

29.  júl  o  17.00  h  
ŽIARINKA  –  koncert  mandolínového  súboru  
Atraktvny  35-‐členný  mandolínový  súbor  z  Nesluše  uvedie  známe  populárne  skladby,  
ľudové  a  sakrálne  piesne,  výber  z  klasickej  hudby  i  obľúbené  filmové  melódie.

5.  august  
17.00  h    SHERPA  BAND  
18.00  h    LUKÁŠ  ORAVEC  QUARTET  
Koncert  jedinečných  slovenských  hudobných  zoskupení  s  bohatým  repertoárom  
svetoznámych  skladieb  rôznych  žánrov  s  osobitým  dôrazom  na  džez  pre  milovníkov  dobrej  
zábavy  a  kvalitnej  hudby.  

12.  august  o  17.00  h
CROW  BAND  ŠTEFANA  MATÁKA  a  KYSUCKÁ  MUZIKA
Hudobný  večer  so  známou  čadčianskou  kapelou  a  jej  hosťami.  

24.  august  o  19.00  h
REVIVAL  NIGHT  ČADCA  2012  
2.  ročník  feshvalu  revivalových  hudobných  skupín
Účinkujú: Michal  David  -‐  revival,  Team  -‐  revival,  Queen-‐Quennie-‐revival  a  Metalica  -‐  revival

25.  –  26.  august
BARTOLOMEJSKÝ  JARMOK  
DRÔTOMÁNIA  ČADCA  2012
TOP podujatie mesta Čadca s bohatým kultúrnym, spoločenským a športovým programom 
(program, organizátorov a partnerov podujatia sledujte na samostatných plagátoch).

Garanh  a  hlavní  organizátori:
Mesto  Čadca,  Kultúrne  a  informačné  centrum  mesta  Čadca

Spoluorganizátori:
Trabant  klub  Čadca,  KERIC  Čadca,  ZZO  Čadca

Partneri:
BCI  –  logo,  Eldorado  Pub  Čadca,  Hurricane  café  and  coctail  bar  Čadca,  Hidden  Music

Partneri  a  mediálni  partneri:  Kysuce,  MY  Kysucké  noviny,  TV  Vaša,  KTV,  Rádio  Fronhnus


