
 
 
8.8.2012 o 18.00 - Úsmev ako dar 
Prezentáca aktivít, ktoré robia mladí ľudia v Prievidzi preto, aby pomáhali deťom. Daniela 
Ficová predstaví aktivity “úsmevákov” v našom meste. Tie, ktorých súčasťou sa môţete 
stať i vy! 
 

Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou dobrovoľníckou mimovládnou organizáciou pre 
podporu detí ţijúcich v detských domovoch. Snahou organizácie je dať deťom v 
nariadenej ústavnej starostlivosti a ohrozeným deťom šancu preţiť dôstojný a 
plnohodnotný ţivot a vytvoriť im bezpečné a trvalé prostredie ľudského zázemia a lásky, 
pomáhame im pripraviť sa na samostatný ţivot. Špeciálnu pozornosť venujú i 
vyhľadávaniu náhradných rodičov. 
 
9.8.2012 o 21.00 - 31 koncov/31 začiatkov - premietanie dokumentárneho filmu 
Film, ktorého základom je pohyb. A mesto. Od Rafanov. 
 

Film 31 koncov / 31 začiatkov je celovečerným debutom českej umeleckej skupiny 
Rafani. Predstavuje sa v ňom 21 osobností praţskej kultúrnej scény - napríklad Vladimír 
Skrepl, Vladimír 518, Advance design, Birds built nests underground, Ondřej Slačálek, 
Petr Krejzek, Michal Viewegh. V centre záujmu však stojí Praha, mestský organizmus. 
 

Mesto v kotline, mesto leţiace vedľa plynúcej rieky. Mesto prikrčené v tieni Hradu. Mesto 
ukryté za fasádou turizmu. Praha. Mesto mnohých zdedených a takmer ţiadny nových 
mien. Prerývaný tok rečí a spleť ulíc. Hluk áut. Slnko otázok pomaly vychádza na oblohu, 
rozvidnieva sa. Smog. Stojíme pred bránou a film sa začína.  
 

O filme: http://dafilms.cz/news/2012/6/25/rafani_news  
Blog skupiny Rafani: http://rafani.blogspot.cz/  
 
10.8.2012 o 21.00 - Perseidy - divadlo na oblohe 
Divadlo, ktoré netvoria herci ani inštitúcie, ale samotné nebo! 

http://dafilms.cz/news/2012/6/25/rafani_news
http://rafani.blogspot.cz/


 

Perseidy -  meteorický roj sú viditeľné najlešie v čase od 8.-14. augusta a tak sa 
spoločne vyberieme na Mariánsky vŕšok sledovať ich predstavenie voľným okom i cez 
ďalekohľad.  
 
12.8.2012 o 18.00 - Mirka Ábelová - Striptíz 
Autorské čítanie poézie dneška.  
 
Mirka Ábelová je poetka z Prievidze, ţijúca v Bratislave, ktorá sa po vydaní úspešného 
debutu /Striptíz, Ikar 2011/ vzdala kariéry ešte úspešnejšej komerčnej spisovateľky 
veľkého vydavateľstva a rozhodla sa dobyť andrgraundovú literárnu scénu. Tohto 
dôkazom je napríklad návštevnosť na jej čítačkách, ktorá ak nerátame neúspešný Jazz 
klub v BB /40ľudí / dosahuje priemer 5 ľudí /vrátane frajera/. Jej básne, ako jedny z mála 
na Slovensku nevychádzajúce z tradícií Milana Rúfusa, sú plné bez škrupulózne 
podaných emócií s jazzovým prídychom. Autorka tak spolu s kvalitným prednesom 
vytvára klaviatúru, ktorá nesmie chýbať na ţiadnej andrgraundovej čítačke. 
 
16.8.2012 o 18.00 - Načo transparentnosť?  (2xD)  
Diskusia so Zuzanou Wienk a dokument Zuzany Piussi. 
 
Zuzana Wienk je programová riaditeľka Aliancie Fair-Play a tá, ktorej záujem o veci 
verejné často prekáţa. Je presvedčená, ţe pravda vyjde najavo. Vţdy.  
Zuzanu Wienk môţete poznať ako občiansku aktivistku, ktorá sa postavila či uţ proti 
stavbe skládky odpadu v centre Pezinku alebo za Toma Nicholsona, ale aj proti tzv. 
zlatým padákom štátnych úradníkov. A vo všetkých iných kauzách, kedy sa dejú veci 
proti záujmom občanov - len z čírej arogancie moci. 
 

Rozhovor: http://www.sme.sk/c/3598885/zuzana-wienk-novinari-su-lenivi.html 
 
16.8.2012 o 21.00 - Nemoc tretej moci / dokument 
Zuza Piussi / Slovensko / 2011 / 52 min. / slovensky / anglické titulky 
Politický dokumentárny film o čiernych dierach v slovenskej justícii a o stave práva na 
Slovensku. Film zo zákulisia slovenského súdnictva je tieţ esejou o formách moci, ktorá 
sa stiahla do ústrania, aby si neskôr dala nové meno - spravodlivosť. 
 
21.8.2012 o 18.00 - (n)A_čo jadro? - Andrea Zlatňanská (Greenpeace) 
Diskusia o jadrovej energetike a ekologickom aktivizme s Andreou Zlatňanskou z 
organizácie Greenpeace.  

Greenpeace je nezisková mimovládna organizácia ochrancov ţivotného prostredia 
aktívna vo viac ako 40tich krajinách sveta. Po rokoch fungovania sa stala jedným z 
veľkých hráčov a aktívne ovplyvňuje dianie v oblasti ochrany ţivotného prostredia.  
 
22.8.2012 od 10.00 - Street art / Worskhop 
Workshop / Street art / Public art / Side specific 
Lektor: Rastislav Nemec 
 
22.8.2012 o 18.00 - Poézia mladých martinských autorov 
Ţiví poeti z neďalekého mesta na prievidzskom námestí.  
 

Svoje básne predčítajú Tomáš Priehradný, Michal Pivarči a Dominika Moravčíková. 
Dvaja búrliví mladí muţi a jedna jemná prekvapivá slečna. Autorské čítanie sa voľne 
rozplynie do diskusie a zvyšok uţ nevieme predpokladať.  

http://sk.wikipedia.org/wiki/Meteorick%C3%BD_roj
http://www.sme.sk/c/3598885/zuzana-wienk-novinari-su-lenivi.html


 
23.8.2012 o 18.00 - Lenka Šoganičová - Amnesty International 

Amnesty International je hnutie ľudí snaţiacich sa dosiahnuť realizáciu posolstva 
Všeobecnej deklarácie ľudských práv všade na svete.  Preto ak chcete bojovať za 
oslobodenie Pussy Riot, proti potlačovaniu práv na celom svete, môţete sa k nim 
pripojiť. 
 

24.8.2012 o 18.00 - Lovenie goríl - Diskusia s Tomom Nicholsonom 

Diskusia o budúcnosti, gorilách a Slovensku. 

Investigatívny novinár Tom Nicholson je Kanaďan a predsa vie o hĺbke korupcie na 

Slovensku viac ako iní. Budeme sa pýtať aj na to, na čom pracuje teraz a ako dnes vidí 

“protigorilie protesty.” 

 

30.8.2012 o 21.00 - Zvonky šťastia / dokument 

Hra na hranici spoločnosti a uskutočnenia snov. Rómovia z osady verzus svet 

mediálnych hviezd. Distribučná predpremiéra nového dokumentu Mareka Šulíka a Jany 

Bučkovej. 

 

Marek Šulík, Jana Bučková / Slovensko / 2012 / 70min. 

Dokument o Mariene a Romanovi, ktorí ţijú v osade.  Spája ich obdiv k speváckym 

hviezdam Karlovi Gottovi a Dare Rolins. Jedného dňa sa rozhodnú, ţe pre nich 

naspievajú obľúbený hit Zvonky šťastia a spolu s vlastným videoklipom im ho pošlú na 

DVD. Týmto projektom ich sprevádzajú dokumentaristi Marek Šulík a Jana Bučka. 

Vzniká tak vzájomná hra, v ktorej sa vymieňajú role protagonistov a filmárov, ale aj 

mediálnych hviezd a obyčajných ľudí zo sociálne slabších pomerov. 

 

 

31.8.2012 o 20.00 - Írečitá párty 

Klezmer, folklór a iné írečitosti na námestí. Modrému kontajneru budeme dávať zbohom 

veselím. Obúvajte si len tanečné črievice! 


