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Na ak! ú"el budú pou#ité $ nan"né prostriedky (cca 12 mil. korún), ktoré 
vyplatí Mestská teplárenská spolo"nos% Mestu &adca po stiahnutí súdneho 
sporu?
V rámci úpravy rozpo!tu Mesta "adca bude celá suma rozdelená do jedno-
tliv#ch v#dajov#ch polo$iek, ako napríklad úhrada faktúr, ktoré vypl#vajú 
zo zmlúv uzavret#ch e%te v minulom období, v#stavba Palárikovho námestia 
a taktie$ ostatné potrebné a nevyhnutné nále$itosti. Uvedená úprava bude 
následne predmetom rokovania Mestského zastupite&stva v "adci.

Otázka primátorovi

Potravinová pomoc

„Mal# obchvat“, alebo „Ve&k# ob-
chvat“? Táto téma v poslednej dobe 
ve&mi !asto rezonuje medzi "ad!anmi. 
Niektorí dokonca tvrdia, $e mal# ob-
chvat nie je dôle$it# a neprinesie "adci 
ni!. Tieto tvrdenia vyznievajú abso-
lútne neodborne, ba dokonca smie%ne. 
Pre!o by sa potom u$ 20 rokov sna$ili 
v%etci primátori ná%ho mesta túto 
stavbu realizova'? Pre "adcu je v#bor-
né, $e stavba po mimoriadnom úsilí 
teraj%ieho primátora Milana Guru, 
a to zdôraznili aj Ján Fige&- prv# pod-
predseda vlády SR, minister dopravy, 
v#stavby a regionálneho rozvoja a tak-
tie$ Pavel Pavlásek - generálny riadite& 
SSC, sa stala realitou, a nie iba témou 
na (al%ie %pekulácie a nekone!né dis-
kusie. Ak sa podarí v tejto ) nan!ne 
nepriaznivej dobe (a to nie len na 
Slovensku) dosta' do mesta "adca tak 
ve&kú investíciu (cca 7 miliónov eur), 
jej spochyb*ovanie mô$u na verej-
nosti $ivi' len závistlivci, ktor#m sa to 
nepodarilo. Treba e%te spomenú' to, !o 
mnoh#m obyvate&om mesta nie je zná-
me. Sú!as'ou tejto stavby je aj celková 
oprava mosta pod +arcom od Horelice 
(stará cesta), ktor# je v dezolátnom 

Bezprostredne po $ivelnej pohrome, ktorá 
zastihla na%e mesto 19. júla 2011, vyjadril "adci 
a primátorovi Milanovi Gurovi v mene mesta 
Toru* osobne i formou listu svoju spolupatri!nos' 
a solidaritu prezident Michal Zaleski a ponúkol 
mestu pomoc.  Z listu citujeme:

Vá!en" pán primátor!
V Toruni sme znepokojení a sú#asne ve$mi zar-

mútení posledn"mi správami z %adce. Do&li k nám 
informácie o vyhlásení stavu !ivelného ohrozenia 
v súvislosti s víchricou, búrkami, zdvihnutím 
hladiny Kysuce, s po&kodením energetick"ch sietí 
a zna#n"mi &kodami v samotnom meste. 

Pán primátor, vyjadrujem Vám úprimnú pod-
poru a solidaritu po&koden"m obyvate$om, ako aj 
vedeniu a organizáciám mesta %adca. V Toruni 
pre!ívame Va&e ne&'astie s nádejou, !e !ivot v nám 
blízkom meste %adca sa r"chlo vráti do normálu.

Pán primátor, deklarujeme Vám ochotu prís' 
s pomocou z Toru(a v oblasti a spôsobom, ktor" 
bude pre nás mo!n". 

Ve$mi Vás prosím o informáciu, v #om by sme 
Vám mohli pomôc' a tie!, aká je momentálna 
situácia v %adci.

S ú#as'ou a podporou
prezident mesta Toru'

Michal Zaleski

Oznamujeme ob!anom mesta "adca, #e v roku 2011 sa bude poskytova$ 
potravinová pomoc z Európskeho po%nohospodárskeho a záru!ného fondu. 
Potravinová pomoc pozostáva z 20 kg hladkej múky a 20 kg bezvaje!n&ch 
cestovín na jedného #iadate%a.
Na potravinovú pomoc majú nárok: 
- ob!ania v hmotnej núdzi, ktorí poberajú dávku a príspevky z Odboru so-

ciálnych vecí,
- ob!ania, ktor#ch príjem je na hranici $ivotného minima, to sú ob!ania a deti, 

na ktoré sú vyplácané dotácie na stravu a %kolské pomôcky, 
- deti v náhradnej starostlivosti, 
- nepracujúci poberatelia starobného, pred!asného a invalidného dôchodku, 

ktor#ch v#%ka dôchodku nepresahuje sumu 305,- EUR mesa!ne.
Je potrebné, aby sa $iadatelia o potravinovú pomoc dostavili  v termíne do  

15.8.2011 na Mestsk# úrad, oddelenie sociálnej starostlivosti, zdravia, b#vania 
a podnikate&skej !innosti /prepá$ka !. 7 v Spolo!nej úradovni MsÚ alebo kan-
celária !. 35 na I. posch./ a priniesli sú!asne nasledovné doklady:
- poberatelia dávok v hmotnej núdzi – potvrdenie Odboru sociálnych vecí 

ÚPSVaR o poberaní dávky a príspevkov,
- ob!ania, ktor#ch príjem je na hranici $ivotného minima – taktie$ potvrdenie 

Odboru sociálnych vecí ÚPSVaR,
- deti v náhradnej starostlivosti -  fotokópiu rozhodnutia príslu%ného súdu 

o zverení die'a'a do náhradnej starostlivosti,
- poberatelia starobného, pred!asného a invalidného dôchodku – potvrdenie 

Sociálnej pois'ovne o v#%ke poberaného dôchodku v roku 2011, pri!om  do 
sumy 305,- EUR sa nezapo!ítava vdovsk# a vdoveck# dôchodok.

Presn# termín a miesto odovzdávania potravinovej pomoci budú upresnené 
a ob!anom v!as oznámené. 

BC

stave a právom ho mô$eme nazva' „!a-
sovanou bombou“, nako&ko v prípade 
odpadnutia jeho !asti na $elezni!nú 
tra' mô$e dôjs' ku katastrofe, aká sa 
stala v minul#ch rokoch v "eskej re-
publike pri "eskej T,ebovej a pri ktorej 
bolo zranen#ch mnoho &udí. Navy%e 
v#bornou správou je vyjadrenie Jána  
Fige&a pre média, ktor# pri poklopá-
vaní základného kame*a „Malého 
obchvatu“ uviedol, $e v nadväznosti na 

túto stavbu bude pokra!ova' v#stavba 
D3, sú!as'ou ktorej je vlastne ve&k# 
obchvat "adce. 

Mo$no stojí za zamyslenie:„"o by 
sa stalo, ak by sa najskôr realizovala 
v#stavba D3?“ 

Bola by potom vô&a zo strany %tátu 
zaobera' sa „mal#m obchvatom“, ktor# 
odkloní dopravu z centra mesta? 

(pl)

Prvá polovica roka 2011 bola pre sa-
mosprávy (mestá a obce) na Slovensku 
'a$ká. Oproti minulému roku 2010 sa 
predpokladal pokles podielov#ch daní, 
ktoré tvoria podstatnú !as' príjmov ka$-
dého mesta a dediny, a ktoré slú$ia na 
) nancovanie samosprávnych funkcií.  

Doslova úder pod pás dostala ne-
jedna samospráva od %tátu v mesia-
coch máj a jún, kedy aj tak u$ krátené 
podielové dane boli okresané na úplné 
minimum. Na ú!et mesta "adca pri%li 
podielové dane v mesiaci máj len vo 
v#%ke 38 % a v júni len vo v#%ke 30 % 
z celkovej mesa!nej úhrady! "ad!ianska 
samospráva potrebuje na základn# chod 
Mestského úradu, mestsk#ch príspev-
kov#ch organizácií a obchodn#ch spo-
lo!ností -  MPS, KIC, Dombyt, Mestská 
polícia, ZZO, ale hlavne %kôl, %kôlok 
a %kolsk#ch zariadení, mesa!ne okolo 
720 tisíc eur. Od %tátu ale v mesiaci 
máj pri%lo na ú!et MsÚ "adca iba 240 
tisíc a v júni iba 202 tisíc eur. V prípade 
takéhoto v#padku podielov#ch daní 
nemajú samosprávy ve&a mo$ností ako 
tak#to stav do!asne rie%i'. Mô$u po$ia-
da' banky o preklenovací úver, alebo 
preda' nadbyto!n# majetok mesta (ten 
v%ak nemo$no pou$i' na ) nancovanie 
be$n#ch v#davkov) a peniaze pou$i' na 
zaplátanie takejto diery. 

Mesto "adca má ve&kú smolu a vy-
berá si da* nie príli% efektívneho hos-
podárenia predchádzajúceho vedenia. 
Dostato!ne ve&k# úver si mesto vzia' 
nemô$e, lebo je zadl$ené na hranici 60% 
a hrozila by mu nútená správa! S pre-
dajom prebyto!ného majetku je to e%te 
hor%ie. V%etko, !o malo nejakú vä!%iu 

cenu, je u$ predané (to, !i boli v#hodne 
pre mesto predané napríklad pozemky 
pri dome kultúry za 800 slovensk#ch 
korún za m-, alebo pozemky oproti 
po%te a parkovisko na stanici - kauza 
30 miliónov, necháme na posúdenie 
ob!anov). Veríme v%ak, $e i v takejto 
mimoriadne zlej finan!nej situácii, 
vedenie mesta urobí v%etko potrebné, 
aby bol tento nepriazniv# ) nan!n# stav 
eliminovan# a urobí v%etky nevyhnutné 
opatrenia, aby ob!ania !o najmenej po-
cítili kritick# stav mestskej pokladne. 

Podstata podielov#ch daní: Platí  
ich %tát zo %tátneho rozpo!tu v%etk#m 
mestám a obciam SR na základe zákona 
o %tátnom rozpo!te na príslu%n# rok. 
Mechanizmus v#po!tu sa odvíja od 
po!tu obyvate&ov mesta alebo obce 
k 31.12. pod&a evidencie trvalého po-
bytu. Tento po!et obyvate&ov sa berie 
v$dy 2 roky spätne. Príklad: na rok 
2011 sa vychádzalo z po!tu obyvate&ov 
roku 2009. Tento po!et obyvate&ov tvorí 
60% podielov#ch daní a zvy%n#ch 40% 
sa delí pod&a po!tu sídel obchodn#ch 
subjektov. 

Celkov# balík ) n. prostriedkov na 
podielové dane ka$doro!ne ur!í %tát 
a tento údaj zverejní na svojej webovej 
stránke Ministerstvo ) nancií SR a tak-
tie$ zverejní konkrétne v#%ky podielo-
v#ch daní pre konkrétne mestá a obce.

Mestsk# rozpo!et predpokladá me-
sa!n# prísun ) nancií vo v#%ke 1/12 cel-
kového balíka a nevyplácanie úmernej 
!iastky spôsobuje v#padok v mesa!n#ch 
financiách a obrovské problémy pri 
v#kone samosprávnych funkcií.

(r)

Po minulot#$d*ovej veternej smr%ti, spojenej s prí-
valov#m da$(om a krupobitím, ktoré spôsobili $ivelnú 
katastrofu, sa okam$ite za!alo pracova' na obnove funkcií 
mesta – obnova ciest, odstránenie spadnut#ch stromov, 
po%kodeného vedenia elektrick#ch rozvodov a vedenia 
verejného osvetlenia. .kody, ekonomické i spolo!enské, 
sa rátajú na stovky tisíc eur, na%'astie v%ak na zdraví 
a &udsk#ch $ivotoch neboli zaznamenané $iadne straty. 
V meste boli nasadené v%etky sily a prostriedky - Mestsk# 
podnik slu$ieb, Mestská polícia, Hasi!sk# a záchrann# 
zbor, Povodie Váhu, ve&k# po!et ob!anov a dobrovo&ní-
kov, ktorí sa podie&ali na odstra*ovaní následkov $ivelnej 
pohromy.

Primátor "adce Milan Gura im vyslovuje úprimné 
a srde!né /AKUJEM!
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Najv!znamnej"ie podujatie v meste 
- tradi#né Bartolomejské hodové dni 
v $adci, ktor!ch hlavn!mi organi-
zátormi sú Mesto $adca a Kultúrne 
a informa#né centrum mesta $adca, 
sa budú kona% v termíne 26. – 28. 
augusta 2011. U& po 7. raz sa v ich 
rámci uskuto#ní aj festival Drôto-
mánia. Tento festival sa po prv!krát 
uskuto#nil v roku 2005. Následne sa 
s ve'kou odozvou a úspechom reali-
zovali aj (al"ie ro#níky. Mesto $adca 
v roku 2011 chce nadviaza% na tradíciu 
festivalu a pripravi% jeho 7. ro#ník. 
Na"im zámerom je v plnohodnotnej-
"ej miere nap)*a% a rozvíja% pôvodnú 
my"lienku festivalu a obohati% jeho 
obsahovú nápl* i formu. Hlavn!m 
cie'om festivalu je pripomínanie, o&i-
vovanie, prezentácia a zachovávanie 
tradi#nej 'udovej kultúry s osobit!m 
dôrazom na drotárske tradície, ktoré 
boli v $adci a v regióne Kysúc ve'mi 
silné a tento kraj u& v minulosti bol 
známy aj vo svete majstrami tohto re-
mesla. V rámci festivalu sa uskuto#ní 
prezentácia a uká&ky tvorby z dielne 
majstrov drotárskeho a in!ch 'udo-
v!ch a umeleck!ch remesiel, hudobné  
vystúpenia popredn!ch tradi#n!ch 
i modern!ch umeleck!ch kolektívov, 
turistick! pochod a (al"ie aktivity. 
Festival je zameran! aj na podporu 
turizmu a cestovného ruchu.

Program festivalu 
Hlavn! program zameran! na pre-

zentáciu amatérskych i profesionál-
nych umeleck!ch telies sa uskuto#ní 
v sobotu v popolud*aj"ích hodinách 
a po#as nedele na pódiu na Mati#nom 
námestí pred Domom kultúry v $ad-
ci. V sobotu 27. 8. v rámci hlavného 
festivalového programu Drôtománie 
sa v úvode predstaví domáci Or-
chester !udov"ch nástrojov mesta 
#adca. Následne sa náv"tevníci budú 
môc% pokocha% krásou a originalitou 
kysuck!ch krojov, prehliadka ktor!ch 
sa uskuto#ní pod taktovkou Pavla 

Pozvánka na Bartolomejský jarmok 

Ku&mu a ako predvádzajúci sa jej zú-
#astnia #lenovia viacer!ch folklórnych 
zoskupení pôsobiacich v $adci a na 
Kysuciach. Program (alej obohatia 
svojimi &ánrovo pestr!mi a kvalitn!mi 
vystúpeniami popredné hudobné zo-
skupenia – $a%ká muzika z Terchovej, 
Brillant orchester Milana Ol&iaka 
a stálice hviezdnej hudobnej scény – 
jedine#ní Hana a Petr Ulrychovci so 
skupinou Javory - beat, ktorí uvedú 
koncert v rockovej podobe. 

V nede'u 28. 8.  je o 9.00 hod. na 
programe sv. om"a na Mati#nom 
námestí. Od 13.00 hod. vám pred 
Mestsk!m domom v $adci ponúka-
me promenádne koncerty dychov!ch 
hudieb zo Slovenska, $eskej republiky 
a Po'ska.

V hlavnom programe hodovej 
nedele, ktor! za#ne o 11.00 hod. sa 
predstavia popredné #ad#ianske folk-
lórne kolektívy DFS Kel'ovan, FS 
Kysu'an a KUK.  Od 13.00 hod. bude 
patri% pódium umeleck!m kolektívom 
reprezentujúcim na"e partnerské mes-
tá Toru(, )ywiec a Vala&ské Mezi*í'í. 
Vystúpia Cimbálová muzika Polajka, 
tane#né zoskupenie Baby Jagy a roc-
ková kapela H5N1 z Toru*a a folklór-
ny súbor zo +ywca. O dobrú náladu 
a skvelú zábavu sa od 16.30 do 18.30 
hod. postará populárna slovenská Zla-
tá dychovka Martina Jakubca. 

Ve#er sa bude nies% v znamení 
diskotékov!ch rytmov a bude patri% 
najmä mlad!m. Trojhodinová hodová 
diskotéka pod vedením  Dj Marca 
z Rádia Europa 2 za#ne o 19.30 hod. 

Mlad!m a de%om bude patri% aj 
piatkov! program. 26. augusta o 15.00 
hod. popoludní poz!vame v"etky deti 
na skvelú zábavnú show s ob'úbe-
n!m slovensk!m &a&om Maro&om. 
Pripravené sú pre vás rôzne zábavné 
sú%a&e a mno&stvo sladkostí a odmien. 
Od 17. hod. v rámci rockového ve#era 
vystúpia hudobné skupiny Koma, 
100dola, Tri gro&e, Haluzotvoristika, 
Ve!ahodín, Moneyfest a Arzén.  

Sú#as%ou slávností je aj sprievodn! 
a spolo#ensk! program – polo&enie 
vencov k pamätníku SNR, slávnostné 
zasadnutie Mestského zastupite'stva 
v $adci spojené s odovzdaním Ceny 
mesta $adca a Ceny primátora i Ceny 
K. Guleju (27. 8.). Nebude ch!ba% 
tradi#n! turistick! pochod „Po drotár-
skych chodníkoch“, ktor! sa koná u& 
po 7. raz, hokejbalov! turnaj O pohár 
primátora mesta, atrakcie pre deti, 
tradi#n! stánkov! predaj na Mati#nom 
námestí a Palárikovej ulici, neodmys-
lite'n! hodov! lunapark ("portov! 
areál) a (al"ie atrakcie. Prezentácia 
remeseln!ch tvorcov, predvádzanie 
ich tvorby a predaj ich v!robkov bude 
na Mati#nom námestí nielen v nede'u, 
ale u& aj v sobotu. 
Náv&teva predstavite!ov partner-
sk"ch miest

V tomto roku si pripomíname 
a po#as hodov!ch dní oslávime aj 15. 
v!ro#ie spolupráce medzi $adcou 
a Toru,om. V dome kultúry bude 
in"talovaná v!stava, ktorá priblí&i 
krásu tohto mesta. Prítomní budú aj 
po'skí a #eskí remeselní v!robcovia. 
Partnerské mestá Toru*, +ywiec a Va-
la"ské Mezi-í#í sa budú prezentova% aj 
v infostánkoch a, u& spomenut!mi, 
umeleck!mi kolektívmi. 
Srdce pre #adcu

Novinkou festivalu Drôtománia je 
zalo&enie novej tradície – vytvorenie 
trojrozmerného drôteného objektu, 
symbolu festivalu. V tomto roku to 
bude srdce. Pod vedením majstra 
drotára Juraja .eríka z $adce sa mô&u 
priamo na Mati#nom námestí zapoji% 
do tvorby drôteného srdca aj ú#astníci 
a hostia festivalu. Ka&d! rok sa táto ak-
tivita uskuto#ní pod vedením jedného 
vybraného umelca – drotára, ka&d! 
rok bude vytvoren! jeden objekt, ktor! 
bude po dotvorení autorom in"talova-
n! vo vybran!ch interiéroch mesta. 

Srde#ne vás poz!vame na festivalo-
v! i hodov! program.

(a#)

Zraz ú'astníkov:  $adca – Mati#né 
námestie, pred Domom kultúry 
Prezentácia:  $adca – Mati#né námes-
tie od 8,00 – 8,30 hod. , ú#astníci obdr-
&ia "tartovné karty a pamätn! list
Trasy pochodu: 
Trasa A: 16 km – Zákop#ie u Poliev-
kov, chata Severka. Tam bus $adca 
– Dom kultúry o 8,30 hod. Chata 
Severka 8,50 hod. Nástup na pochod 
o 9,00 hod. smer osada Komakov – 
Jakubov hrebe*, (alej pochod hrebe-
*om po #ervenej TZ na Vrch Rieku, 
osada Petranky, Vojty kaplnka, osada 
u Grie#i – hotel Husárik – Chata Tri 

kopce – $adca 
Vedúci: Ing. Pavol Stenchlák a Rudolf 
Krko"ka  
Trasa B: 8 km – zo Zákop#ia u Hol!ch 
– v!stup  osada u Harvanov – Ivora, 
sedlo #ervená zna#ka, (alej  osada 
Grie#i – na Husárik – ukon#enie Chata 
Tri kopce
Vedúci:  Milan Toman
Doprava: Z miesta "tartu o 8,30 hod. 
bude zabezpe#en! autobus, odchod od 
Domu kultúry v $adci do  Zákop#ia. 
Autobus je zabezpe#en! pre ú#astní-
kov pochodu bezplatne.
Ú'as+: Ka&d! ú#astník zodpovedá za 

vlastnú bezpe#nos%. Ú#astníkom bude 
poskytnuté ob#erstvenie.
Prihlá&ky: do 22. 08. 2011 – Kultúrne 
a informa#né centrum mesta $adca
Kultúrny program: Od 12,00 hod.  
–  Mati#né námestie,  pred Domom 
kultúry 

Na turistick! pochod poz!vame 
najmä rodiny s de%mi, ktoré po ab-
solvovaní trasy majú mo&nos% získa% 
vstupenky na rôzne hodové atrakcie.
Na podujatie sa mô&ete prihlási% e-mai-
lom: info@mestocadca.sk,  alebo telefo-
nicky:  041/432 21 21,  433 26 11.

Pozvánka na hodovú turistiku

Laura Hlavová, Jazmína Kubalová, Eva Sventeková, Patrik Slovák, Jozef Kud-
lá#ek, Martin .amaj, Nina Hudáková, Tobias Badura, Natália Poláková, Klára 
Mi#ianová, Jakub Ko"#al, Sára Máliková, Vladimír Budo", Sabína Janíková, 
Rudolf Birtus, Dávid Harvanik,  Matej Maták, Alexandra Chovancová, Matú" 
Koi", So/ a Ro&níková

Sobáše
Jozef  Lipták a Viola Prívarová, Milo" Mikolá" a Katarína Stasinková, Roman 
Koprna  a Mária Brinzová, Ján Smolka a Daniela Pohan#eníková, Ladislav Belák  
a Adela Kameni"%áková, Jozef  Pi"#ek  a Lucia Adamicová, Pavol Bojko  a Jana 
Krá'ová, Ján Sihelník  a Iveta Kulasová, Peter Jurga  a Jana Pi"teková, 0ubomír 
Trizuliak  a Denisa Cveková, Imrich Molnár  a Lilia Ivanivna Lakatosh, Ján 
Chrastina  a Andrea Pavlíková, Jaroslav Maslák  a Zuzana Pady"áková , Peter 
Ne#eda  a  Zuzana $epcová, Tomá" Dej  a Simona Varechová, Ing. Marek Slezák  
a  Mgr. Martina Hájeková 

Opustili nás
Mária Pazderová (71 r.), Franti"ek Slivka (78 r.), Milan .eliga (63 r.), Bedrich 
Bíro (84 r.), Mária Kubjatková (89 r.), Anna Rumanová (80 r.), Patrik Bednár 
(18 r.), Jozef  $upka (86 r.), Peter Král (29 r.), Terezia Prengelová (78 r.), Ing. Ji-í 
Kostelník (77 r.), Maria Hole"#áková  (87 r.), Ján Kuljovsk! (30 r.)

Mesto $adca, Kultúrne a informa#né centrum mesta $adca 
a TJ Lokomotíva $adca poz!vajú v"etk!ch turistov, rodiny s de%mi a mláde& na

VII. RO$NÍK HODOVEJ TURISTIKY 
„PO DROTÁRSKYCH CHODNÍKOCH“

v sobotu 27. augusta 2011

1.8. PONDELOK 
ALICA V KRAJINE ZÁZRAKOV
Hraná rozprávka. Devätnás%ro#nú 
Alenku, ob#ianskym menom Alice 
Kingsleyovou, #aká zá&itok, na ktor! 
len tak nezabudne. 
2.8. UTOROK 

Kreslená rozprávka zo "túdia W. 
Disneyho. Vo / lme Princezná a &aba 
nastane rovnaká situácia ako v zná-
mej rozprávke, no následok bozku je 
odli"n!...
3.8. STREDA 
A-TEAM
Ak#ná komédia. .tyria hlavní hr-
dinovia / lmu b!vali kedysi vysoko 
kvali/ kovaní a re"pektovaní #lenovia 
elitnej armádnej jednotky.  
4.8. ,TVRTOK 

Fantazijn! / lm s N. Cageom v hlavnej 
úlohe. Balthazar Blake je majstrom 
#arodejom, ktor! sa na sú#asnom 
Manhattane sna&í ubráni% mesto pred 
úhlavn!m nepriate'om. Nesta#í v"ak 
na to sám...  
5.8. PIATOK 
TOY STORY 3
V tomto známom animovanom / lme 
sa tvorcovia vracajú do kúzelného sve-
ta hra#iek. Chlapec Andy u& vyrástol 
a chystá sa na vysokú "kolu. Buzza, 
Woodyho a zvy"ok hra#iek tak #aká 
neistá budúcnos%... 
6.8. SOBOTA 

Animovaná rozprávka. Flynn Rider 
je najh'adanej"í zlodej v krá'ovstve. 
Na úteku sa uch!li do tajomnej opus-
tenej ve&e. Chyba! Zo sebavedomého 
suveréna sa stáva rukojemník. 
7.8. NEDE-A 
PRINC Z PERZIE
Ak#n! dobrodru&n! ve'ko/ lm. Mlad! 
princ, ktor! bol oklaman! a omylom 
privedie krá'ovstvo svojho otca do zá-
huby, musí spoji% sily s dcérou nepria-
te'a, aby zabránil najhor"iemu.  
8.8. PONDELOK 
NARNIA 3
Lucy a Edmund trávia prázdniny so 
svojím nepríjemn!m bratrancom Eu-

stacom. $asto spomínajú na Narniu. 
Jedného d*a o&ije obraz lode, visiaci 
v Lucinej izbe. Pomocou neho sa deti 
dostanú spä% do Narnie.  
9.8. UTOROK 
GNOMEO A JÚLIA
Dobrodru&ná animovaná komédia 
vám priná"a najvä#"í príbeh lásky 
v"etk!ch #ias, v ktorom sú hlavní 
hrdinovia záhradní trpaslíci. T!m 
dáva najslávnej"iemu dielu Williama 
Shakespeara (al"í rozmer.  
10.8. STREDA 
VRAHÚNI
Ak#ná komédia. B!val prvotriednym 
nájomn!m zabijakom a viedol sladk! 
bohémsky &ivot. Potom ale stretol tú 
pravú, zavesil remeslo na klinec a tretí 
rok &ije spokojn! man&elsk! &ivot. 
11.8. ,TVRTOK 

L. Gulliver je spisovate', ktor! sa kvôli 
svojej práci vydá na morskú plavbu. Tá 
sa pre*ho stane nezabudnute'nou, ke( 
sa v Bermudskom trojuholníku strhne 
búrka a on vypadne z lode.
12.8. PIATOK 

Rodinná komédia. Dan Sanders sa 
kvôli práci pres%ahuje aj s rodinou 
z Chicaga do oregonsk!ch lesov, kde 
má dohliada% na stavbu zdanlivo 
ekologického projektu. To v"ak e"te 
netu"í, &e sa kvôli svojej funkcii stal 
nepriate'om #íslo jeden pre v"etky 
miestne zvieratá.
13.8. SOBOTA 

Ak#ná komédia. Hlavn!m hrdinom 
je Britt Reid, vydavate' novín “Daily 
Sentinel”. Reid vyhlasuje zlu vojnu 
ako maskovan! Zelen! sr"e*. Jeho 
pomocníkom je majster bojov!ch 
umení – Kato. 
14.8. NEDE-A 

Animovaná rozprávka. Na ospalom 
predmestí plnom mil!ch dom#ekov 
s upraven!mi predzáhradkami &ije ten 
najvä#"í zloduch pod slnkom. Gru sa 
nezastaví pred &iadnou podlos%ou, 
udr&a% sa na "pici svetového zlo#inu 
mu v"ak dá poriadne zabra%. 

LETNÉ KINO POD HVIEZDAMI


