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27. 12. piatok
5. 1. nedeľa
o 18.30 h

prechádzky s dinosaurami 5 €

kino kuLTÚra námestovo január 2014

Dobrodružný film pre celú rodinu inšpiro-
vaný úspešným seriálom o živote dinosau-
rov.

3d

Podujatia  december  2013 – január 2014
FOTOVÝSTAVA 

ZĎALEKA I ZBLÍZKA 
2.12. - 31.1.

František Smržík
Katka Kozáková
Filip Hrkeľ
Patrik Marecký

ŽIVÝ BETLEHEM  
22.12. Nedeľa

Mládežnícky spevácky zbor 
z Námestova všetkých srdeč-
ne pozýva na predvianočné 
vystúpenie s názvom „Živý 
Betlehem“, ktoré sa usku-

toční v nedeľu 22. decembra 
2013 na Hviezdoslavovom 
námestí pred Domom kultúry 
v Námestove. Príďte spolu 
s nami prežiť predvianočnú 
atmosféru spojenú s očaká-
vaním príchodu malého Je-
žiška.

PRIVÍTANIE NOVÉHO 
ROKA

31.12. Utorok 22:30
Primátor mesta Námestova 

pozýva všetkých občanov 
31.12. o 22:30 k vianočnému 
stromčeku na Nábreží Orav-
skej priehrady, kde spoločne 
privítame Nový rok 2014.

- štátna hymna
- príhovor primátora
- ohňostroj

SNEŽNÍ ĽUDKOVIA
24.1. Piatok 16:00

Bábkové divadlo spod Spiš-
ského hradu

Nežná snehuliacka roz-
právka o veľkej obetavosti 
a priateľstve... Dvaja snehu-
liaci putujú za slniečkom s 
prosbou, aby nevychádzalo a 
nechalo ich žiť...

Cestou stretávajú zvieratká, 

ktoré sú po zime hladné a už 
sa nemôžu dočkať, kedy sa 
teplé slniečko vráti. Prosia 
snehuliakov, aby slniečku 
odovzdali ich odkaz - nech sa 
ponáhľa, lebo inak zahynú... 
Snehuliaci sa obetujú, odkaz 
odovzdajú a svoju lásku pre-
mieňajú na obetavosť, aby 
zachánili životy zvieratiek. 
Slniečko ich mení na kaluž...
mráčiky...na kvapky dažďa... 
až kým sa nevrátia na jar v 
podobe dvoch snežienok.

Divadelno-hudobná roz-
právka pre deti. Dobrodružný 
veršovaný príbeh plný fantá-
zie, zábavy, radosti a rozpráv-
kových bytostí, popretkávaný 
detskými pesničkami.

Vstupné: 2 €

FRAgILE - KONcERT
27.1. pondelok 18:00

Fragile tvoria: Braňo Kos-
tka, Soňa Norisová, Jana 
Golisová, Helena Krajčiová, 
Svetlana Rymarenko, Slavo 
Košecký, Vilo Csontos a Ka-
mil Mikulčík

FRAGILE je slovenská 
hudobná skupina zložená z 

populárnych osobností,  zná-
mych z rôznych televíznych 
seriálov, divadelných, mu-
zikálových produkcií či TV 
show. Bez použitia hudob-
ných nástrojov, teda a cap-
pella,  FRAGILE interpretuje 
známe rock – pop – jazzové 
hity svetových umelcov,  
akými sú napríklad STING, 
STEVIE WONDER, NO-
RAH JONES, BILLY JOEL, 
TINA TURNER… Ich pred-
stavenia sú plné nielen výbor-
nej hudby, ale predovšetkým 
skvelého humoru, vďaka kto-
rým zažijete neopakovateľný 
večer plný  

jedinečnej zábavy.
Vstupné: 11 €

29. 12. nedeľa
3. 1. piatok
o 16.00 h

cgrobáčikovia 3,50 €
Vydajte sa na cestu plnú dobrodružstva 

a fantázie do sveta tých najmenších... chro-
báčikov.

2d

3. 1. piatok
o 18.30 h

hry o živoT: skÚška ohňom 3 €
Nezabudni, kto je nepriateľ. Druhá časť fil-

movej série Hry o život. 2d

4. 1. sobota
5. 1.nedeľa
o 18.30 h

47 rodinov 5 €
47 bojovníkov sa postavilo nepredstavi-

teľnej presile, len aby očistili česť svojho 
mŕtveho pána.

3d

8. 1. streda
o 18.00 h

čo, keby sme žiLi spoLočne 3 €
Nezabudni, kto je nepriateľ. Druhá časť fil-

movej série Hry o život.. (FK) 2d

10. 1. piatok
12. 1. nedeľa

o 16.00 h

niko 2 3 €
Niko sa vydáva na záchrannú misiu svoj-

ho nevlastného brata, ktorý je unesený zlý-
mi orlami.

2d

11. 1. sobota
12. 1. nedeľa

o 18.30 h

herkuLes: zrod Legendy 5 €
Keď sa princ Herkules dozvie o svojom pôvode, 

musí sa rozhodnúť, či utiecť za svojou láskou, prin-
ceznou Hebe, alebo naplní svoj  osud tým, že zvrh-
ne tyranského kráľa a obnoví mier.

3d

15. 1. streda
o 18.00 h

epizóda zo živoTa zberača žeLeza 3 €
Skutočný zážitok chudobnej rómskej rodi-

ny, ktorú bez zdravotného poistenia nechce-
li v nemocnici ošetriť. (FK)

2d

17. 1. piatok
19. 1. nedeľa

o 16.00 h

sniežik: bieLy kožÚšok 3 €
Malá gorila Sniežik vie, čo znamená byť 

iný. Jej biely kožúšok ju odlíšil od ostatných 
goríl už v deň jej narodenia.

2d

17. 1. piatok
18. 1. sobota

o 18.30 h

vLk z waLL sTreed 4 €
Cez deň zarábal tisíce dolárov za minútu. 

Noci prežíval tak rýchlo a naplno, ako len 
mohol - na drogách a sexe.

2d

19. 1. nedeľa
o 18.30 h

29. 1. streda
o 18.00 h

nežné vLny 4 €
Sympatický Vojta je nesmelý a jeho rodi-

na šibnutá. 2d

22. 1. streda
o 18.00 h

kauza cervanová 3 €
Pred 37 rokmi bola zavraždená študentka 

medicíny Ľudmila Cervanová, dcéra plukov-
níka Cervana.. (FK)

2d

24. 1. piatok
25. 1. sobota

o 18.30 h

12 rokov oTrokom 3 €
Pravdivý príbeh o Solomonovi Northupovi, slobodnom newyor-

skom černochovi. Bol však unesený na plantáž v Louisiane, kde bol 
zotročený a až po dvanástich rokoch sa mu podarilo získať pomoc.

2d

26. 1. nedeľa
o 16.00 h

obLačno, miesTami fašírky 2 5 €
Oblačno, miestami fašírky 2-dejovo nad-

väzuje na prvú časť úspešnej animovanej 
komédie. 

3d

26. 1. nedeľa
o 18.30 h

Únos 3 €
Zanietený policajt Mike (John Cusack) 

je na stope vraha, vyčíňajúceho v uliciach 
Buffala. 

2d

31. 1. piatok
o 18.30 h

   

špinavý Trik 3,50 €
2d

1. 2. sobota
2. 2. nedeľa
o 18.30 h

špinavý Trik 3,50 €
Príbeh prvotriedneho podvodníka Irvinga Rosenfel-

da, ktorý je so svojou nemenej rafinovanou partnerkou 
a milenkou Sydney Prosser donútený pracovať pre vy-
šinutého agenta FBI Richieho DiMasa.

2d

FEBRUáR

8. 2. sobota
9. 2. nedeľa
o 18.30 h

výška 4 €
Voľné pokračovanie diváckeho hitu Gym-

pl. 2d

Vstupenky si môžete zakúpiť hodinu pred začiat-
kom predstavenia v pokladni kina. Zmena progra-
mu vyhradená! Bližšie informácie o programe Kina 
Kultúra Námestovo nájdete aj na www.dkno.sk

Turecko očami gymnazistiek
 Už druhý rok  sa na Gym-

náziu  Antona Bernoláka v 
Námestove realizuje multi-
laterálny  projekt Comenius  
Deň čo deň, do ktorého sú 
zapojené školy z Bulharska, 
Francúzska, Martiniku, 
Poľska, Španielska a Turec-
ka  a študenti  z Námestova 
reprezentujú Slovensko.

Vďaka projektu Comenius 
sa 20. októbra vybrala  šesť-
členná výprava zložená zo 
štyroch žiačok a dvoch učite-
ľov gymnázia    na týždňový 
výmenný pobyt do Turecka. Z 
maličkého zeleného a lesnaté-
ho Námestova do veľkej hne-
dej betónovej džungle ďaleko 
na východ, do hlavného mesta 
Turecka, do Ankary.

O tom, že všetko bude vyze-
rať ináč ako u nás, sme však 
zatiaľ nemali ani tušenie, to 
sme zistili, až keď sa lietad-
lo dotklo zeme 2000 km od 
nášho rodného Slovenska. A 
taktiež nás vtedy väčšmi trá-
pilo, ako bude prebiehať zač-
lenenie sa do nových rodín, 
stretnutia s novými ľuďmi, 
novým prostredím a kultúrou. 
S malými dušičkami sme krá-
čali do neznáma, vhodené do 
neznámych vôd bez možnosti 
úniku. Aspoň tak sme to brali 
pred tým, ako sme zistili, že 
toto bude najlepší týždeň v 
našich životoch. Naše obavy 
sa vytratili v momente stret-
nutia s našimi korešpondentmi 
a ich rodinami, ktoré boli od 
prvého momentu veľmi milé, 
láskavé, a v ktorých sme sa 
cítili veľmi príjemne. Prijali 
nás s otvorenou náručou a dali 
nám pocítiť, ako sa tešia našej 
návšteve. Nielen rodina, ale aj 
ich priatelia, ba dokonca ne-
známi ľudia v autobuse, všetci 
boli veľmi milí, pohostinní, 
zhovorčiví  (aj napriek jazyko-
vej bariére, ktorá však rýchlo 

opadla), boli  zvedaví a 
zahŕňali nás všelijakými 
otázkami a prosbami o 
spoločnú fotku. Keďže 
sa dalo ľahko rozlíšiť, 
kto je tamojší a kto cu-
dzinec, boli sme tam 
tak trochu ako chodiace 
atrakcie, štyri „svetlé 
blondínky“. 

Aj keď v rodinách sme 
sa cítili veľmi príjemne, 
netrávili sme tam veľa 
času, mali sme dosť 
naplnený  program, a 
večery sa nám naši noví 
kamaráti snažili vyplniť 
čo najlepšie, tak, aby 
sme domov odchádzali 
s hŕbou nezabudnuteľ-
ných zážitkov, čo sa im 
aj podarilo.  

Stretnutie bolo zamerané na 
poznávanie tradícií a kultúrne-
ho dedičstva.  Tureckí partneri 
pripravili kultúrny program, v 
prvej časti prezentovali turecké 
tradície v živote jednotlivca od 
„pytačiek“, sobáša, svadobné 
zvyky, narodenie dieťaťa, krst 
dieťaťa, obriezka, vojenčina 
– a keď sa chlapec stane „mu-
žom“, pokračuje sobášom, 
založením rodiny a kolobeh 
života sa opakuje. V druhej 
časti sa snažili o dramatizáciu 
ostatných európskych tradí-
cií, ktoré im predtým zaslali 
jednotliví účastníci projektu 
a výsledkom bolo zaujímavé 
multikultúrne predstavenie a 
uvedomenie si spoločných tra-
dícií, ale i v čom sa jednotlivé 
národy a krajiny odlišujú.

Tureckí partneri sa veľmi 
starostlivo pripravili  na stret-
nutie. Celá škola žila projek-
tom. Na aktualizovanej výzdo-
be   školy   fotodokumentáciou 
z predchádzajúcich stretnutí 
sme našli  hodnotenie, zážit-
ky  a skúsenosti tureckých 

žiakov z ostatných mobilít, ale 
aj z návštevy na Slovensku, na 
gymnáziu ako aj ich spomien-
ky na pobyt v našich rodinách 
na hornej Orave v Novoti.

Aj program počas ostatných 
dní sa niesol v znamení tradícií 
a kultúrneho dedičstva –   nav-
štívili sme tradičné historické 
mestečko Beypaziri a v etno-
grafickom múzeu cez priame 
aktivity sme sa zoznámili so 
životom v minulosti. Návšte-
vou centra Ankary  nám par-
tneri  priblížili  novodobé de-
jiny Turecka – navštívili sme 
Mauzóleum M. K. Atatürka, 
zakladateľa Tureckej republi-
ky a prezreli sme si Múzeum 
vojny za nezávislosť.

V hostiteľských rodinách 
sme ochutnali typické turecké 
jedlá, (jedli veľa, vo veľkých 
porciách a hlavne na večer, a 
to vôbec neboli tuční!), pili 
veľa kávy a čaju z malých 
sklenených pohárikov, ako 
to vidíme v tureckých tele-
víznych seriáloch), chodili 
spať pomerne neskoro a via-

cej žili vierou, náboženským 
životom, ( ktorou však boli 
aj obmedzovaní, lebo nepili 
alkohol a mladí sa nezabávali 
po nociach v baroch a na dis-
kotékach...)

Ani sme sa nenazdali a bol 
tu zrazu deň odchodu. Týždeň 
ubehol ako voda, spoznáva-
nie všetkého nového, krajiny, 
kultúry, no hlavne ľudí sa 
nám tak zapáčilo, že rovnako, 
ako sme sa báli prísť, tak sme 
nechceli ani odísť. Lúčenie 
bolo ťažké, no domov sme na-
koniec odchádzali s úsmevom 
na tvárach a s peknými spo-
mienkami, ktoré nám zostanú  
na celý život. 

Turecko je svojím spôso-
bom zaujímavá a veľmi pek-
ná orientálna krajina, ktorá 
sa však veľmi odlišuje od tej 
našej. Som veľmi rada, že 
som mala možnosť prostred-
níctvom tohto projektu    vy-
cestovať, spoznať niečo nové, 
zlepšiť sa v anglickom jazyku 
a nájsť si priateľov, s ktorými 
som, samozrejme, stále v kon-
takte.          Adriána Pidíková

Námestovské gymnazistky boli medzi domácimi neprehliadnuteľné.  
	 	 	 	 	 	 		Foto: (gab)


