
KALENDÁR PODUJATÍ NOVEMBER 2016 

Himalayan Expedition Trekking  

Kedy? 03.11.2016 o 19:00 hod. 

Kde? KD Samka Dudíka, Myjava 

Beseda s cestovateľom Jiřím Kráčalíkom. Prostredníctvom 

filmových sekvencií, fotografií, hudby a hovoreného slova 

zavedie návštevníkov festivalu na tretí najkrajší himalájsky 

trek. Návštevníci besedy získajú poukaz 1+1 na jeden 

premietací blok festivalu outdoorových filmov. 

Vstupné: 1 € 

 

Výstava outdoorových fotografií 

Kedy? 03.-13.11.2016 

Kde? výstavná sála KD Samka Dudíka, Myjava 

Výstava cestovateľských fotografií v rámci Medzinárodného 

festivalu outdoorových filmov. Otvorené v pracovné dni: 

8:00-16:00 hod. a počas premietania filmov. 

 

 

 

Výstava "(1)MY...“ 

Kedy? 03.11.2016 o 16:00 hod. 

Kde? SNM-Múzeum SNR, Myjava 

SNM-Múzeum Slovenských národných rád v Myjave, 

Trnavský samosprávny kraj, Záhorská galéria Jána 

Mudrocha v Senici pozývajú na otvorenie výstavy, ktorá 

prezentuje diela rôznych umeleckých smerov 

profesionálnych výtvarníkov, rodákov z Myjavy, ale i tých 

ktorí majú určité väzby k nášmu regiónu. Výstava potrvá do 

31.1.2017. 

 

Myjavci Myjave 

Kedy? 05.11.2016 o 18:00 hod. 

Kde? KD Samka Dudíka, Myjava 

Galaprogram venovaný 430. výročiu založenia Myjavy. 

Účinkujú: DFS Kopaničiarik, FS Kopaničiar, FS Kopa, 

Myjavská cimbalovka, Myjavské heligónky, Miroslav Dudík 

a ďalší. 

Vstupné: 5 € v predpredaji na www.kultura.myjava.sk 

 



Hlúpe kura 

Kedy? 06.11.2016 o 16:00 hod. 

Kde? DK Javorina, Stará Turá 

Divadelné predstavenie pre deti. 

Vstupné: 4 € v predpredaji v DK Javorina, Stará Turá 

 

 

Cithara Sanctorum 

Kedy? 06.11.2016 o 17:00 hod. 

Kde? ECAV chrám Boží v Myjave 

Večer slova a hudby pri príležitosti 380. výročia vydania 

prvého evanjelického spevníka. 

 

 

XIV. Medzinárodný festival outdoorových filmov 

Kedy? 07. - 13.11.2016, slávnostné otvorenie festivalu 

07.11.2016 o 19:00 hod. 

Kde? KD Samka Dudíka, Myjava 

Súťažná putovná prehliadka filmov. Festival je prioritne 

zameraný na šport a život s outdoorovou tematikou a 

má štyri súťažné kategórie (dobrodružný a extrémny 

športový film, horolezecký a horský film, dobrodružný 

vodný športový film a cestopisný film) a jednu nesúťažnú 

kategóriu. 

Vstupné: 2 € na každý blok festivalu, v predpredaji na 

www.kultura.myjava.sk 

 

Folklórno-tanečný večer 

Kedy? 11.11.2016 o 18:00 hod. 

Kde? Hotel Lipa, Stará Turá 

Švédske stoly s domácimi špecialitami, koštovka slivovice, 

výstava krojovaných bábik, mužský a ženský spevácky zbor. 

Do tanca hrá skupina Šramel. 

Vstupné: 12 € v predpredaji na recepcii hotela 

 

 



Poľovnícke hody 

Kedy? 12.11.2016 

Kde? Združená stredná škola elektrotechnická, Stará Turá 

Živá hudba, bohatá tombola, špeciality z diviny. V cene je 

zahrnutá káva a 0,7 l vína pre dve osoby. 

Vstupné: 16 € v predpredaji v kancelárií Lesoturu 

 

 

 

 

Katarínska zábava 

Kedy? 12.11.2016 o 19:00 hod. 

Kde? KD Brestovec 

Organizuje ZO SZZ Brestovec. Tradičná tanečná zábava. 

Do tanca hrá skupina MY ROCK. Tombola.  

Vstupné: 17 €, večera, víno, káva, minerálka v cene 

 

 

Martinský jarmok 

Kedy? 12.11.2016 o 7:00 – 14:00 hod. 

Kde? Panská záhrada, Sobotište 

Tradičný jarmok s predajnými stánkami, občerstvením. 

 

 

 

 

 

Svätomartinský lampiónový sprievod 

Kedy? 12.11.2016 o 16:00 hod. 

Kde? za obecným úradom v Priepasnom 

Pochod obcou s lampiónmi a v prípade priaznivého počasia 

ich vypúšťanie na futbalovom ihrisku.  

 

 



Svadba snov   

Kedy? 13.11.2016 o 13:00 - 18:00 hod. 

Kde? Hotel Lipa, Stará Turá 

Svadobná výstava, módna prehliadka šiat, ukážky dekorácií 

a prestierania, hudobná produkcia, fotograf, líčenie a ďalšie. 

Vstup zdarma 

 

 
 

 

Cesta zvukom 

Kedy? 14.11.2016 o 18:00-20:00 hod. 

Kde? Klub dôchodcov, Brezová pod Bradlom 

Liečivé účinky hudby v podobe relaxačných tónov z celého 

sveta. Otvorená diskusia o hudobných nástrojoch, ich 

histórií, liečivých účinkoch. 

Vstupné: 5 € 

 

 

Ľudový odev na poštovej známke 

Kedy? 14.-25.11.2016 

Kde? výstavná sieň KD Samka Dudíka, Myjava 

Tematická výstava zameraná na prezentáciu vyobrazenia 

ľudového odevu na poštovej známke zo súkromnej zbierky 

filatelistu p. Antona Súkeníka. Zbierka obsahuje poštové 

známky z Európy, Ázie, Afriky a Južnej Ameriky. 

 

Koncert No Name   

Kedy? 16.11.2016 o 17:00 hod. 

Kde? nám. M. R. Štefánika, Myjava 

Koncert pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tradične - netradične 

Kedy? 20.11.2016 o 17:00 hod. 

Kde? ECAV chrám Boží v Myjave 

Koncert hudobného zoskupenia MUZIKANTI. Hudobné 

teleso tvoria členovia rôznych ľudových hudieb z 

myjavských kopaníc. Počas koncertu zaznejú skladby 

rôznych žánrov na tradičných ľudových nástrojoch. 

Vstupné dobrovoľné 

 

 

 

Večer rómskej kultúry 

Kedy? 26.11.2016 o 18:00 hod. 

Kde? KD Samka Dudíka, Myjava 

Hudobno-tanečné podujatie. Účinkujú: GIPSY KINGS - 

revival, Romano Jílo zo Zvolena, Rómka z Detvy, Rómsky 

súbor Khamoro z Myjavy. 

Vstupné dobrovoľné 

 

 

 

 

Prvý adventný koncert 

Kedy? 27.11.2016 o 17:00 hod. 

Kde? ECAV chrám Boží v Myjave 

Koncert sláčikového kvarteta Adventure Strings. Repertoár 

pozostáva z príjemných, pomalých, radostných a 

virtuóznych barokových, klasických i romantických 

skladieb, ale aj z filmovej hudby a populárnych songov 

svetoznámych skupín. 

 

 

Zapálenie prvej adventnej sviece 

Kedy? 27.11.2016 o 16:00 hod. 

Kde? Nám. M. R. Štefánika, Myjava 

Oslávenie prvej adventnej nedele zapálením prvej sviece 

na adventnom venci. Účinkujú deti z MŠ ul. SNP. 

 

 



 

Vianoce v Gazdovskom dvore 

Kedy? 28.11.-02.12.2016 

Kde? Gazdovský dvor, Myjava (Turá Lúka) 

Výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, 

základných a stredných škôl predstavujúce typické zvyky 

počas adventného a vianočného obdobia. V prípade záujmu 

je potrebné sa záväzne prihlásiť. Viac informácií na: 

www.ctkmyjava.sk 

Vstupné: 1,50 € 

 

 

Hrtánky 

Kedy? 29.11.2016 

Kde? malá nácviková sála KD Samka Dudíka, Myjava 

Príprava obradovej cestoviny podľa tradičnej receptúry 

(revitalizácia tradičného vianočného menu). V prípade 

záujmu je potrebné sa prihlásiť. Viac informácií na: 

www.ctkmyjava.sk 

 

 Mesiac diviny a tekvicových špecialít 

Kedy? celý mesiac november 

Kde? reštaurácia Linden Hotela Lipa 

Kuchári Hotela Lipa pripravili v mesiaci november 

špeciality ako tekvicová polievka, jelenie stehno so 

šípkovou omáčkou, divinové ragú, steak z jeleňa atď. 

 

 

 

 

Mesiac špecialít z diviny 

Kedy? celý mesiac november 

Kde? reštaurácia Albertina Hotela Štefánik 

Kuchári Hotela Štefánik pripravili v mesiaci november 

špeciality ako: roastbeef z jelenieho chrbta, stehno 

z diviaka, jelení chrbát atď. 

 

 

 

 

 



Party v novembri 

Kedy? 12.11., 26.11.2016 

Kde? nočný bar Caproni Hotela Štefánik 

Jack Daniel´s party a Bacardi party s DJ Sonic-om a DJ 

Michalom. 

Vstupné: 3 € 

 

 

 

 

Sledujte aktuálne podujatia aj na Facebooku - Turistické informačné 

centrum Myjava 


