
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letné kino amfiteáter Trnovce 
Kedy: priebeh mesiaca 

 

Viac informácií na www.kino.myjava.sk 

Hrav(n)é leto v Krajnom 

Letné kino 

Kde: PKO Trnovce 

Kedy: 14. – 15.8. 2020 

Kde: Krajné 

Piknik s burzou 
Kedy: 9.8. 2020 od 13:00 
Kde: Park na Mierovej ul., 

Stará Turá 
Tešiť sa ešte môžete na večený chill o 

19.00hod v BARE U MEZA pri hudbe 

od Maťa Kaza. 

Kalendár podujatí AUGUST 2020 

ABSTRAKCIA – vernisáž obrazov 
Kedy:  15.8. 2020 o 16:00 
Kde: Dom služieb St. Turá  

Talentovaná Karin Turanská predstaví prvý krát naživo 

svoju tvorbu na vernisáži s názvom ABSTRAKCIA. 

Obrazy budú k dispozícii aj na predaj a vystavené budú 

do 1. 9. 2020. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dni obce Bzince pod Javorinou 
Kedy: 28. - 30. august 2020 
Kde: Bzince pod Javorinou 
Diskusie, vystúpenie skupiny Sokoly, jarmok, 

kapely a tanečná zábava, ukážka tancov, 

šermiarska a ohňová show, futbalový turnaj, 

program pre deti, prezentácia múzea,... 

Light Art Show 
Kedy:  29.8. 2020 od 16:00 
Kde: Brezová pod Bradlom   

Lukáš "Lukéro" Krč rozžiari Národný Dom Štefánikov v Brezovej 

pod Bradlom predstaví ručne maľovaný príbeh o M.R.Štefánikovi 

“Večnosť v sekundách” unikátnou technikou Light Art . (45min 

show + bonus ) predpredaj vstupeniek od 14.7.2020 v Čajovničke 

Jamayka Brezová pod Bradlom ( 0918545644) . Počet vstupeniek je 

obmedzený . 

Brezovský mini jarmok fest 
Kedy:  15. 8. 2020  
Kde: Nám. gen. M. R. Štefánika 
Súčasťou bude prezentácia a predaj umeleckých 

výrobkov, predaj kalendára na rok 2021 a nebude 

chýbať ani občerstvenie a bohatý sprievodný 

program. 

Richard Müller s kapelou 
Kedy:  29.8.2020 od 19:30  
Kde: Amfiteáter PKO Trnovce 
Vstupenky sú už k dispozícii, a to na portáli predpredaj.sk. Aj na túto 

akciu budú vstupenky k dispozícii v kancelárii kultúrneho domu od 

pondelka 29. júna 2020 za cenu 19.90 €. Organizátori avizujú, že 

cena lístkov sa bude postupne zvyšovať a k dispozícii ich bude 

limtované množstvo. Aby nebola prekročená povolená kapacita. 

 

Vstupenky  v hodnote 25,- € zoženiete na portáli maxiticket.sk. 

Od stredy 1. júla 2020 budú k dispozícii aj v kultúrnom dome. 

Kto bude mať o koncert záujem, nech neváha, pretože opäť je 

počet lístkov obmedezný na 1000 ks. Srdečne vás na tieto 

jedinečné koncerty v amfiteátri Trnovce pozývame! 

Kandráčovci a hostia 
Kedy: 31. august 2020 od 20:00 
Kde: Amfiteáter PKO Trnovce 



 

 

 

Staroturanský triatlon 
Kedy:  8.8.2020 od 9:00 
Kde: Dubník, Stará Turá 
Triatlonu sa zúčastnia: 
- Richard Varga, najlepší slovenský triatlonista, 
- najlepšia slovenská triatlonistka Romana Gajdošová. 
Obaja kandidáti na olympiádu v Tokiu 2021. 
- Miroslav Ozorák majster sveta v roku 2019 v kategórii muži 45-49 

ročný. 

Hasičská súťaž o poháre Pegasimu 
Kedy:  22.8.2020 od 11:00 
Kde: Cetuna, pri Dome kultúry 

Prezentácia družstiev od 11.00h do 12.00h 

Príďte sa zabaviť, zašportovať si, občerstviť 

sa a užiť si tento deň. 


