
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8. 2018 streda o 9:00 
STRETNUTIE MAMIČIEK: DOJČENIE – ZÁKLAD 

ZDRAVIA 

1.8. 2018 streda o 18:00 
COOL KVÍZ: ZOSTAV TÍM A VYHRAJ! 

2.8.2018 štvrtok o 15:00 
DEŇ ZDRAVIA + diskusia s primárom detského 

oddelenia Igorom Steinerom o 17:00 

3.8.2018 piatok o 18:00 
RUMUNSKÉ ČARODEJNICE A OLAŠSKÍ RÓMOVIA 

+ diskusia o Rómoch s Irenou Bihariovou 

8.8.2018 streda o 9:00 
STRETNUTIE MAMIČIEK: LOGOPEDICKÉ OKIENKO 

9.8.2018 štvrtok o 17:00 
AKO VYCHOVAŤ SVOJHO PSÍKA 

9.8.2018 štvrtok o 18:00 
VEČER BOJOVÝCH UMENÍ 

10.8.2018 piatok o 20:00 
LETNÉ KINO: NIČ NEBUDE AKO PREDTÝM + diskusia 

s režisérkou Klárou Tasovskou 

15.8.2018 streda o 9:00 
STRETNUTIE MAMIČIEK: DOBRÉ HRAČKY 

16.8.2018 štvrtok o 19:30 
LETNÉ KINO: BIOMASAKER + diskusia s tvorcami a 

účinkujúcimi filmu 

17.8.2018 piatok o 19:30 
HVIEZDY V TRÁVE: ODPOVIEM TI PIESŇOU 
autorský večer s bystrickými hudobníkmi 

 

PODROBNÉ INFO A ZAUJÍMAVOSTI NA: 
WWW.FB.COM/COOLTAJNER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19.8.2018 nedeľa o 18:30 
VÝROČIE 1968: KONCERT BOBEŠA  

20.8.2018 pondelok o 20:00 
VÝROČIE 1968: LETNÉ KINO - MÔJ NEZNÁMY 

VOJAK + diskusia s Jurajom Smatanom 

21.8.2018 utorok o 20:00 
VÝROČIE 1968: LETNÉ KINO - OKUPÁCIA 1968 

22.8.2018 streda o 9:00 
STRETNUTIE MAMIČIEK: NOSENIE DETÍ 

22.8.2018 streda o 18:00 
TANČIAREŇ SALSY POD ŠIRÁKOM + LETNÉ KINO: 

FONTÁNA PRE ZUZANU 

23.8.2018 štvrtok o 18:00 
HERNÝ VEČER + LETNÉ KINO: MEČIAR 

24.8.2018 piatok o 17:00 
BUBBLE DAY + RODINNÁ GRILOVAČKA + KONCERT 

SEVENTH WEAPON + LETNÉ KINO:  PACHO, HYBSKÝ 
ZBOJNÍK 

28.8.2018 utorok o 16:00 
ERASMUS PLUS 

28.8.2018 utorok o 20:30 
LETNÉ KINO V PREDVEČER SNP: SVET PODĽA 

DALIBORKA 

29.8.2018 streda o 9:00 
STRETNUTIE MAMIČIEK: PIKNIK 

30.8.2018 štvrtok o 18:00 
KVÍZOVÁ HRA MILUJEM POVAŽSKÚ BYSTRICU 

31.8.2018 piatok o 18:00 
KONCERT MIRKY MIŠKECHOVEJ, KRST KNIHY 

VÁCLAVA KOSTELANSKEHO, DIVADELNÉ 
PREDSTAVENIE ÚPLNÍ CUDZINCI 



COOLTAJNER JE TU 
UŽ PO ŠTVRTÝ RAZ 
Počas júla a augusta prebieha už štvrtý letný Cooltajner, 
ktorý prináša do Považskej Bystrice množstvo kultúry, 
zábavy, oddychu, ale aj rôznych tém, ktoré hýbu 
spoločnosťou. Z pôvodne letného projektu sa za viac 
ako tri roky stal  Cooltajner celoročným zázemím pre 
najrôznejšie udalosti.  

Počas jesene prvý raz priniesol do nášho mesta 
celoeurópsky formát Noc divadiel, pred Vianocami 
v spolupráci s MY novinami sme s desiatkami miest po 
celom Česku a Slovensku spievali najznámejšie koledy, 
odštartovali sme tiež náučné cyklojazdy, v spolupráci 
s knižnicou sme aj tento rok realizovali Noc literatúry.  

 

Jarné celoslovenské zhromaždenia, ktorým 
predchádzala chladnokrvná vražda Jána a Martiny, 
nevynechali ani Považskú Bystricu a Cooltajner sa stal 
pravidelným dejiskom najväčších zhromaždení Za 
slušné Slovensko v novodobých dejinách nášho mesta. 
Počas nich sme si sprievodom pripomenuli aj 30. výročie 
Sviečkovej manifestácie (foto hore: M. Zahornacký). 

Cooltajner je tu už štvrtý rok a za ten čas zorganizoval 
pre obyvateľov mesta zhruba 400 najrôznejších 
podujatí, ktoré navštívilo už takmer 40 tisíc 
návštevníkov. Stal sa dôležitým spoločenským bodom 
nášho mesta, ktorý spája ľudí a vytvára veľmi silný 
komunitný priestor. Je to miesto, kde sa pravidelne 
spoločne stretávame, aby sme sa nielen zabavili, ale sa 
aj rozprávali, ako my sami svojou aktivitou dokážeme 
urobiť z nášho mesta lepšie miesto pre život.  

Mnoho ľudí vníma Cooltajner ako projekt mestského 
úradu, nie je to však tak. Nie, že by Cooltajner o takúto 
priazeň nestál, priam naopak – vždy sa tešil z každej 
pomoci, no v tomto ohľade asi ešte nenastala správna 

konštelácia hviezd �.  

Projekt teda funguje pod hlavičkou občianskeho 
združenia, ktorému sa pravidelnej pomoci dostáva od 
miestnych firiem, nadácií a ďalších partnerských 

organizácií. Medzi ne za ostatné roky patrili najmä 
spoločnosti Megawaste, Danfoss Power Solutions, 
Bonfiglioli, Amaltheia, Nadácia Medeko, Solík SK, tiež 
Imao, gfx-pulse, Epotex, z verejných inštitúcií Cooltajner 
pravidelne veľmi úspešne spolupracuje s Považskou 
knižnicou v Považskej Bystrici a ďalšími skupinami či 
jednotlivcami z radov nadšených a šikovných 
obyvateľov nášho mesta i okolia.  

Možno neuniklo vašej pozornosti, že najmä vďaka 
Nadácii Orange, ale aj ďalším partnerom, 
dobrovoľníkom a dobrodincom vyrastá pri Cooltajneri 
unikátne detské ihrisko DO-ZVU-KI, ktoré chce v našich 
deťoch prostredníctvom dotykových, zvukových 
a kinetických prvkov rozvíjať ich fantáziu a chuť nielen 
k zábave, ale aj učeniu.  

No počas tvorby augustového programu sme nemysleli 
len na deti. Bude to mesiac plný zábavy, hudby, 
vzdelávania, ale aj pripomienok dôležitých výročí. A to 
pre všetky vekové kategórie. 

Môžete sa teda tešiť na Deň zdravia, súťažné kvízy, už 
tradičný Deň bojových umení, výcvik psíkov, podujatia 
pri príležitosti 50. výročia vpádu okupačných vojsk do 
našej krajiny, diskusie, hudobné večery, tančiareň, 
divadlo, úspešný deň bublín, veľa filmov v letnom kine, 
vzdelávacie podujatia, dokonca krst knihy bystrického 
autora, no a prirodzene nebudú chýbať ani stredajšie 
stretnutia mamičiek.   

Počas augusta by sme tiež radi dokončili a odovzdali 
deťom do užívania detské ihrisko DO-ZVU-KI (foto dole) 
a na Cooltajner nainštalovali informačný panel pre 
návštevníkov mesta, ktorý by taktiež pripomínal jarné 
udalosti a pamiatku na Jána a Martinu.  

 

August teda bude veľmi bohatý na podujatia 
najrôznejšieho druhu, preto veríme,  že si nájdete chvíľu 
a prídete medzi nás do Cooltajneru stráviť príjemné 

chvíle. Tešíme sa na vás �. 

Za realizačný tím OZ Cooltajner vás všetkých srdečne 
pozývajú Danka Barbosová, Iva Semančíková a Tomáš 
Bořuta. 


