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MESTO !ADCA a Kultúrne a informa"né centrum mesta !adca

Vás srde!ne poz"vajú na

Bartolomejský jarmok 

pod záštitou primátora Milana Guru

Mati"né námestie – hlavn# program

Piatok, 26. august
15.00    $a%o Maro% a deti – zábava, sú#a$e a sladké odmeny pre najmen%ích
17.00    Rockové hody –  ú!inkujú 100dolla, Koma, Haluzotvoristika, 
                                              Ve&ahodín, Moneyfest, Arzén 

Sobota, 27. august
10.00    Slávnostn# sprievod mestom ú!inkujúcich, predstavite&ov mesta
               a hostí (Námestie  slobody – Palárikova ulica – Dom kultúry) 
12.00    Orchester &udov#ch nástrojov mesta !adca a jeho sólisti 
13.00    Slávnostné otvorenie 7. ro"níka festivalu Drôtománia !adca 2011
13.30    Kysucké kroje – jedine!ná prehliadka tradi!ného &udového odevu  
14.30    'a(ká muzika Terchová
15.30    Brillant orchester Milana Ol%iaka 
17.00    Hana a Petr Ulrychovci a Javory – beat
19.00    Kysucké piesne – Crown band $tefana Matáka a Barbara Matá-
ková

Nede&a, 28. august
  9.00    Slávnostná sv. om%a – celebruje (ilinsk# diecézny biskup 
                                                        Mons. Tomá% Galis 
11.00    DFS Kel"ovan 
11.30    FS Kysu"an 
12.15    Kysuck# umeleck# kolektív
13.00    Pozdravy primátora a predstavite&ov partnersk#ch miest
13.15    Baby Jagi, Toru) – vystúpenie tane!ného súboru 
13.45    Cimbalová muzika Od Mez*í"í, Vala%ské Mezi*í"í
14.30    FS Grojcowianie z Wieprza kolo +ywca 
15.30    H5N1, Toru, – koncert rockovej hudobnej skupiny
16.30    Zlatá dychovka – 120 minút hudby a zábavy pre v%etk"ch
20.00      Disco-hody, uvádza Dj Marco – Rádio Europa 2 

Námestie slobody pred Mestsk#m domom – promenádne koncerty 
13.00 – 16.00  
Dychová hudba Nová Kysu!anka Kysucké Nové Mesto
Dychová hudba mesta "ywiec, Dychová hudba mesta Vala#ské Mezirí!í 

Sprievodn# a spolo"ensk# program
Pietny akt pri Pamätníku SNR 
27. august o 9.30, Námestie slobody
Slávnostné zasadnutie Mestského zastupite&stva v !adci 
– udelenie Ceny mesta 'adca, Ceny primátora mesta 'adca, Ceny Karola 
Guleju, oslava 15. v"ro!ia partnerstva miest 'adca a Toru(
27. august o 10.30, Dom kultúry v !adci
Toru, – perla severu
Toru, objektívom Mariána Hru%ku – v"stavy prezentujúce krásy partnerského 
mesta 'adce –  po&ského mesta Toru(, usporiadané pri príle$itosti 15. v"ro!ia 
vzájomnej spolupráce  
20. august – 15. september, Dom kultúry v !adci
$tefan Mlich – drôtené objekty
v"stava kysuckého rodáka, laureáta Ceny K. Guleju
27. august, Dom kultúry !adca
Srdce pre !adcu – 1. umelecké drôtovanie trojrozmerného objektu - srdca - pod 
vedením umeleckého drotára Juraja )eríka z 'adce za ú!asti verejnosti 
27. – 28. august, Mati"né námestie – pri stánku J. #eríka 
Po drotárskych chodníkoch – 7. ro!ník hviezdicového turistického pochodu
27. august, zraz ú"astníkov a prezentácia od 8.00 do 8.30 pred Domom 
kultúry v !adci 
Hokejbalov# turnaj O pohár primátora !adce
- 12. ro!ník populárneho %portového podujatia s medzinárodnou ú!as#ou 
27. – 28. august, hokejbalové ihrisko, $portov% areál 
Detsk# jarmok – zábava a tvorivos- 
- ma&ovanie na tvár, v"tvarné workshopy pre deti – zdobenie medovníkov, ma&o-
vanie kamienkov a drobn"ch plastík, v"roba papierov"ch kvietkov – „bibuliek“
28. august od 10.00 do 16.00, Mati"né námestie – ved&a Domu kultúry  

Tradi"né remeselné trhy, prezentácia a uká(ky &udovej a umeleckej tvor-
by, hodová kuchy)a, gastronomické pochú-ky, tradi"né ob"erstvenie,  
lunapark a rôzne technické a zábavné atrakcie pre deti i dospel#ch 
27. – 28. august, Mati"né námestie, Palárikova ulica, Námestie slobody, 
$portov% areál
Zmena programu vyhradená

Garanti a hlavní organizátori
Mesto $adca, Kultúrne a informa!né centrum mesta $adca 
Spoluorganizátori: Kysucká kultúrna nadácia Bratislava, Rímsko-katol. cirkev - 
Farnos% sv. Bartolomeja $adca, Mestsk& podnik slu'ieb $adca, Mestská polícia 
$adca, ORPZ $adca, Mestá Toru(, )ywiec, Vala#ské Mezi*í!í, TJ Lokomotíva 
$adca, Kysucká hokejbalová únia, Hurricane Party, s.r.o. 
Partneri: COOP Jednota $adca, SEVAK, a. s. +ilina, Magma $adca, Spolok pria-
te,ov $adce, Juraj -erík $adca, ORB – Eduard Pytliak, JPE. Realitná kancelária 
– Jozef Pajer $adca, Fox Roof, spol. s r.o., $adca, TEMPRO – STAVEBNÁ FIRMA 
s.r.o., Stavebno - projek!ná spolo!nos% CREDO, s. r. o., $adca, Re#taurácia Caribic 
$adca, AKTUAL WINDOWS s.r.o., $adca - obchodné zastúpenie Slovaktual,  
Re#taurácia Del Nicky $adca, Hotel Tatra Inn. $adca, CITY Restaurant $adca, 
Kvetinárstvo Miroslava Budo#ová – Pod Tatrou $adca
Mediálni partneri: T&'denník KYSUCE, MY Kysucké noviny, TASR, Va#a TV, 
KTV, TV Patriot, Rádio Regina
www.mestocadca.sk

Milana Olšiaka

Brillant Orchester Milana Ol#iaka 
vznikol v roku 1996 na Akadémii 
umení v Banskej Bystrici. Vedúcim 
tohto telesa je Mgr. Art. Milan Ol#iak 
ml., ktor& aran'uje skladby. Okrem 
#túdia na vysokej #kole sa zú!astnil 
aj majstrovsk&ch kurzov v Ma.arsku 
(1998–2000) u v&znamn&ch inter-
pretov kolínskeho rozhlasového a 
symfonického orchestra, kde #tudo-
val hru na husliach u Aliewa Faiga a 
Wolfganga Richtera. Tu sa oboznámil 
s prvkami dokonalej techniky hus,ovej 
hry, kde spoznal mnoho nov&ch inter-
preta!n&ch prvkov v hudbe star&ch 
majstrov. Pod jeho vedením Brillant 
Orchester reprezentuje Slovenskú 
republiku v Rakúsku, Nemecku, -vaj-
!iarsku, Ma.arsku, Po,sku, Anglicku, 
Francúzsku... K ich repertoáru patria 
skladby najv&znamnej#ích svetov&ch 
autorov. Okrem tohto 'ánru hrajú 
aj populárnu hudbu, melódie z mu-
zikálov, opier, operiet a' po ,udovú 
hudbu v#etk&ch európskych národov. 
Ú!inkujú na rôznych podujatiach, 
hudobn&ch festivaloch, firemn&ch 
akciách a na koncertn&ch turné, !ím 
sa dnes stávajú #pi!kov&m ,udovo-
orchestrálnym telesom.

Súrodenci Hana a Petr Ulrychovci so 
skupinou Javory sú na hudobnej scéne 
mimoriadne úspe#ní. Viac ne' #tyri 
desiatky rokov produkujú jedine!nú 
pôvodnú hudbu, ktorá si neustále 
nachádza nov&ch obdivovate,ov. 
Vydali mno'stvo albumov a neutícha 
záujem o ich live koncerty. Petr vraví: 
„Dnes sú na#e koncerty najkraj#ie, 
lebo dnes kone!ne nachádzame to, 
o !om spolu pre Vás spievame…“
Od roku 2010 pôsobia dve vetvy 
Javorov. JAVORY v hus,ovo-cimbalo-
vej podobe s Katarínou a Daliborom 
-truncov&mi úspe#ne ú!inkujú u' 
15 rokov. Druhá vetva JAVORY BEAT, 
ktorá sa predstaví aj v $adci, priná#a 
posluchá!om rockovú podobu javo-
rovsk&ch pesni!iek.

Šašo Maroš

Populárna postava -a#o Maro# pri-
chádza medzi deti s organizovanou 
detskou diskotékou plnou najzná-
mej#ích detsk&ch piesní ale i horúcich 
hitparádov&ch hitov. K dobrej zábave 
patria samozrejme sú%a'e a kvízy, kto-
r&ch má -a#o Maro# poriadnu zásobu, 
ako aj odmien.

Ide o vo,né zoskupenie terchovsk&ch muzikantov, ktorí pôsobia v rôznych pres-
tí'nych terchovsk&ch muzikách. Vyzna!ujú sa svojsk&m originálnym hudobn&m 
a speváckym prejavom, ktor& je charakteristick& pre Terchovú a oblas% severného 
Slovenska. Názov skupiny je odvoden& od ich telesnej hmotnosti. Vo svojom 
programe vyu'ívajú rôzne hudobné nástroje, ktoré sú charakteristické pre región, 
z ktorého muzikanti pochádzajú. /a'ká muzika sa predstaví v kvalitnom zlo'ení: 
Ján Miho, Vincent Krko%ka, Ladislav Hanuliak, Rudolf Patrn!iak, Alojz Mucha.

Zlatá dychovka je profesionálne dychové teleso, pod umeleck&m vedením hu-
dobníkov Petra $erni!ku a Martina Jakubca, ktoré má nezastupite,né miesto 
na hudobnej scéne. Zlatá dychovka sa #pecializuje na nové netradi!né prieniky 
hudobn&ch prvkov, aran'mánov a interpreta!n&ch sekcií. Moderná, dyna-
mická a inven!ná hra je silou tohto telesa. Hrá!i sa sústre.ujú na moderné 
tane!né prvky v #t&le fox polka, swing, kantiléna, jazz, beat, pop music, ethno 
music, under music, folk music, ako aj moderné úpravy slovensk&ch ,udov&ch 
a cigánskych piesní. Svoju silu prezentuje aj v zahrani!nom repertoári koncertn&ch 
a muzikálov&ch skladieb a #lágrov 60. a 70. rokov. Zlatá dychovka má spolu 13 
!lenov a 2 sólistky. Ú!inkuje preva'ne na území $iech a Moravy, kde má stabilné 
anga'mán. Na Slovensku sa prezentuje hudba Zlatá dychovka od roku 2007, ke. 
uviedla na trh svoje 5. CD pod názvom „Hraj nám, muzika Slovenská“. 

Zlatá dychovka ako kapela priná#a u' od roku 2007 aj vlastn& televízny 
program, v.aka ktorému sa programu podarilo na Slovensku opä% povznies% 
'áner dychovej hudby na vy##iu úrove0, !ím si získava dychová hudba viac 
stabilné náro!né publikum. 

V minulom !ísle $ad!ana sme Vás 
nesprávne informovali o plánovanom 
koncerte hudobnej skupiny Tri gro#e 
v $adci po!as Bartolomejsk&ch ho-
dov&ch dní. Skupine sa ospravedl0u-
jeme. Fanú#ikovia Troch gro#ov v#ak 
nemusia by% smutní, preto'e skupina 
odohrá koncert  19. augusta o 19.00 
hod. v am1 teátri  v Skalitom. Koncert 
je bene1 !n& a jeho v&%a'ok pôjde na 
ú!et Kysuckej nemocnice v $adci. 

Srde!ne vás poz&vame, podporte 
dobrú vec.

(r)


