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Koncert 4. Medzinárodného hudobného festivalu 
PRO MUSICA NOSTRA ozdobia vynikajúci umelci

Mladé srdcia a radosť zo spevu

Galéria Čadca pozýva na derniéru 
výstavy Zem Slovensko XVI

Čadčianske kultúrne predo dvermi

Deň detí sa niesol v znamení 
pohybu dobrej zábavy
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Mesto Čadca, Hudobné centrum 
Bratislava a  OZ Naša kultúra vás 
srdečne pozývajú na koncert 4. roč-
níka Medzinárodného hudobného 
festivalu PRO MUSICA NOSTRA 
Thursoviensi, ktorý sa uskutoční 
v piatok 17. júna 2022 o 19.00 hod. 
v kostole sv. Bartolomeja v Čadci. 

V podaní vynikajúcich slovenských 
spevákov – sólistov – Evy Garajovej 
(mezzosoprán), Márie Tajtákovej 
(soprán, na snímke), kysuckého ro-
dáka Gustáva Beláčka (basbarytón) 
a  klaviristu Mariána Lapšanského 
zaznejú jedinečné diela hudobného 
skladateľa Antonína Dvořáka – výber 
z Cigánskych melódií OP. 55, Morav-
ské Dvojzpěvy OP. 20 a výber z diela 
V  národním tónu OP. 73. Vstup 
je voľný. Srdečne vás pozývame. 
Nenechajte si ujsť tento výnimočný 
umelecký zážitok.

Medzinárodný hudobný festival 
PRO MUSICA NOSTRA, ktorý sa 
v  tomto roku uskutoční 10. – 18. 
júna, vznikol na základe myšlienky 
založiť dlhodobú tradíciu prezentácie 
klasickej hudby na špičkovej inter-
pretačnej úrovni s medzinárodnou 
účasťou a zároveň predstaviť publiku 
vybrané historické pamiatky regiónu 
ako netradičné koncertné priestory. 
Garantmi festivalu sú Hudobné 
centrum Bratislava a občianske zdru-
ženie Naša kultúra. Organizujú ho 
v spolupráci s vybranými mestami 
a obcami Žilinského kraja. Jedným 
z nich je aj mesto Čadca, ktoré sa už 
po 4. raz aktívne zapojilo do organi-
zácie festivalu. Podujatie má veľký 
potenciál poskytnúť publiku priestor 
pre oživenie a spestrenie kultúrneho 

života v danom regióne a prispieť tak 
k celkovej propagácii historických 
miest regiónu Kysúc a horného Pova-

žia. Viac informácií nájdete na www.
mestocadca.sk a www.hc.sk.

 (aš)

Základná umelecká škola J. Potočára 
v Čadci, Mesto Čadca a Dom kultúry 
v Čadci pozývajú všetkých priaznivcov 
a milovníkov hudby na koncert laure-
átov Festivalu komornej hudby Čadca 
2022 (FKH), ktorý sa uskutoční vo štvr-
tok 9. júna 2022 o 16.30 hod. v Dome 
kultúry v Čadci (vstup je voľný). 

V rámci koncertu sa predstavia naj-
úspešnejší účastníci festivalu. Festival 
sa koná v dňoch 7. – 9. júna a má na 
programe súťažné vystúpenia jednotli-
vých hudobných nástrojov a hudobných 
zoskupení. Hlavnú festivalovú cenu FKH 
Čadca 2022 venuje primátor Čadce Mi-
lan Gura.  (r)

Mesto Čadca a Dom kultúry v Čadci 
pripravili v spolupráci s mestskými 
vzdelávacími subjektmi a ďalšími 
partnermi pri príležitosti Medzinárod-
ného dňa detí pestrý program, ktorý 
odštartoval o  9.00 hod. tradičným 
Dňom športu a kultúry detí a mládeže 
mesta Čadca.

Pre deti mestských základných i ma-
terských škôl bol počas celého dňa 
pripravený bohatý športový a kultúrny 
program v Dome kultúry a na Matičnom 
námestí v Čadci, ako aj v areáloch škôl a 
na mestských športoviskách. Čadčianske 
kino pripravilo filmové rozprávky, sprí-
stupnená bola aj výstava výtvarných prác 
detí materských škôl na tému Prechádzka 
našim mestom. Chlapci a  dievčatá zo 
základných umeleckých škôl a krúžkov 
pracujúcich pri Centre voľného času 
a Dome kultúry v Čadci sa predviedli 
skvelými umeleckými výkonmi. Pod 
vynikajúcu atmosféru a veselú náladu 

všetkých zúčastnených sa podpísalo aj 
priaznivé slnečné počasie, zábavné hry 
a  atrakcie, ako aj stánky ponúkajúce 
pestrý a pre deti lákavý tovar.  

Na športoviskách sa stretli žiaci základ-
ných škôl (ZŠ), aby si zmerali svoje sily  
v atletických disciplínach a v kolektív-
nych hrách. Prvenstvo v basketbalovom 
a volejbalovom turnaji získala ZŠ na ul. 
M. R. Štefánika, futbalové ihrisko ovládla 
ZŠ na Rázusovej ul., florbalové víťazstvo 
si odniesli žiaci ZŠ s MŠ na Horelici a vo 
vybíjanej si najlepšie počínala ZŠ s MŠ 
Podzávoz. V atletických disciplínach naj-
viac prvenstiev získali žiaci ZŠ na ul. M. 
R. Štefánika. Táto škola si pripísala počas 
dňa za svoje športové výkony najviac 
bodov a právom jej patrí putovný pohár 
primátora mesta Čadca. Druhé miesto 
patrí ZŠ J. A. Komenského a  tretiu 
priečku vybojovali žiaci ZŠ na Rázuso-
vej ul. Všetkým víťazom blahoželáme 
a prajeme veľa úspechov do ďalších dní.

 (at)

Vo štvrtok 2. júna 2022 sa na pôde 
obradnej siene Mestského domu 
v  Čadci konala v  príjemnej a  pria-
teľskej atmosfére jedinečná slávnosť. 

Zavítali na ňu v plnej paráde členovia 
speváckej skupiny SLNEČNICE, ktorá 
pracuje pri čadčianskej mestskej orga-
nizácii Jednoty dôchodcov Slovenska 
(MO JD), aby si pripomenuli a oslávili 
krásne jubileum – 10. výročie svojho 
účinkovania. Slávnosť sa konala za 
účasti primátora Milana Guru, býva-

lej dlhoročnej predsedníčky MO JD 
Miroslavy Minárikovej, súčasnej pred-
sedníčky organizácie Ireny Krkoškovej 
a  Ľubice Kullovej – riaditeľky Domu 
kultúry v Čadci, kde sa tento kolektív 
pravidelne stretáva. Pozvanie na sláv-
nosť prijali súčasní i  bývalí členovia 
skupiny. Patrí im naša úcta za to, že už 
celé desaťročie svojim spevom rozdá-
vajú radosť a  potešenie a  pre svojich 
spoluobčanov sú nepochybne veľkým 
vzorom a  motiváciou k  činorodému, 
aktívnemu a  plnohodnotnému životu 

aj vo vyššom veku. Primátor sa všet-
kým členom i  podporovateľom tohto 
jedinečného umeleckého seniorského 
kolektívu poďakoval a  poprial najmä 
zdravie a  radosť zo života a z  ďalšej 
tvorby. Slávnostný program obohatili 
svojimi vystúpeniami Eva Houštecká,  
hudobná pedagogička Viera Sojčáková a 
žiaci ZUŠ J. Potočára v Čadci. Záverečné 
chvíle patrili spontánnemu vystúpeniu 
„Slnečníc“ pod taktovkou dirigentky 
Magdalény Zagrapanovej.

  (at)

POZVÁNKA NA GALAPROGRAM  
18. FESTIVALU KOMORNEJ HUDBY 

Galéria Čadca pozýva svojich priazniv-
cov na derniéru výstavy  komornej tvorby 
z dielne 27 výtvarníkov – členov Zdru-
ženia výtvarníkov stredného Slovenska. 

Kurátorom výstavy, ktorá nesie názov 
Zem Slovensko XVI, je akad. maliar Pavol 
Muška. Výstava tejto skupiny výtvarníkov 

sa v našej galérii koná už po druhý raz. 
Dernisáž výstavy sa uskutoční 30. júna 
2022 o 17.00 hod. v priestoroch galérie. 
Srdečne vás pozývame. Galéria je otvo-
rená v PO – PIA od 8.00 do 16.00 hod., 
v  letných mesiacoch jún, júl a august aj 
v sobotu od 8.00 do 12.00 hod., vstup je 
voľný. (r)

Spevácka skupina SLNEČNICE jubiluje

Mesto Čadca, Dom kultúry v Čadci 
a ich partneri pripravili aj počas tohto 
leta cyklus kultúrnych, športových 
a spoločenských podujatí pod názvom 
Čadčianske kultúrne leto 2022 (ČKL). 

Začíname jedinečným koncertom 17. 
júna o 19.00 hod. v kostole sv. Bartolo-
meja. Koncert sa koná v rámci 4. ročníka 
Medzinárodného hudobného festivalu 
PRO MUSICA NOSTRA. 

Na Matičnom námestí privítame v so-
botu 25. júna účastníkov 46. ročníka 
Kysuckého maratónu. V tento deň bude 
na programe aj obľúbená súťaž vo varení 
gulášu – Čadčiansky kotlík a  pálenie 
Jánskej vatry. 

Dobrú pohodu, bohatý hlavný i sprie-
vodný program už tradične ponúkne 
obyvateľom i návštevníkom mesta Bar-
tolomejský hodový jarmok, ktorý je na 
programe 27. – 28. augusta. Popri domá-
cich obľúbených umeleckých sólistoch a 
kolektívoch ako sú DFS Kelčovan, DFS 

Kysučan či HS Rytmus sa predstavia aj 
poprední slovenskí interpreti a  kapely 
ako sú Gladiátor, Desmod, Metalinda 
a ELÁN Kontraband. Do Čadce zavíta 
aj FS Mladosť, ĽH Javorové husle, Maroš 
Bango a kapely Dora a Cimbal Brothers, 
ako aj umelci z našich partnerských miest 
Žywiec, Toruń a Valašské Meziříčíí. Pre 
deti je pripravený zábavný program 
Spievankovo a Detský zábavný svet. Tešiť 
sa môžete aj na festival Revival night (26. 
august), na obľúbené Kino pod hviezda-
mi i na atraktívnu  jubilejnú 25. Beskyd 
Rallye, zraz motorkárov – Garáž a ďalšie 
podujatia.

Malí i  veľkí milovníci vody si nepo-
chybne opäť naplno užijú areál mestského 
letného kúpaliska a obľúbenú Letnú školu 
plávania. Ďalšie podujatia a  informácie 
ČKL nájdete na programových plagá-
toch a  letákoch, na www.mestocadca.sk 
a mestskom FB.

Srdečne vás pozývame a prajeme vám 
krásne leto a príjemné zážitky. (at)


