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Po mesiacoch intenzívnej 
tvorby projektovej doku-
mentácie a následnej rea-

lizácii, vyrástol na Šafárikovom 
námestí nový Landererov park. 
Vizuálne atraktívny park spája 
jednoduchosť s funkčnosťou a po-
skytuje pre obyvateľov a návštev-
níkov Starého Mesta nový priestor 
pre relax a zábavu. „Za tri roky 
sme vybudovali a zrekonštruovali 
tri verejné parky - Belopotockého, 
Kmeťovo námestie a Landererov 
park. Opäť sme sprístupnili verej-
nosti Františkánsku záhradu. Naj-
väčším projektom bol jednoznač-
ne Landererov park, kde sme vy-
tvorili niekoľko tisíc štvorcových 
metrov zelených plôch. Odstránili 

sme tu tisíce štvorcov asfaltu a 
betónu, všetky chodníky a spev-
nené plochy sú z vodopriepust-
ných materiálov - dlažby a mlátu. 
Pribudlo detské ihrisko, lavičky, 
smetné koše, výbeh pre psov, nové 
osvetlenie,“ povedal starosta Sta-
rého Mesta Radoslav Števčík.

Centrálnu časť parku tvorí aj 

naďalej fontána Poézia (Marí-
na), ktorá prešla rekonštrukciou. 
Do fontány bolo pridané nočné 
osvetlenie, ktoré upúta pozor-
nosť na túto dominantu parku aj 
v tme. Okolo fontány je vytvore-
ný priestor z mlátového povrchu, 
ktorý bude slúžiť na rôzne akcie 
ako napríklad exteriérové výsta-

vy. Tento priestor by mal byť pre-
tvorený v druhej fáze výstavby 
parku na pavilón, ktorý by zastre-
šil menšie kultúrne akcie.

V parku ubudlo viac ako 2500 
m2 spevnených plôch, ktoré sa 
premenili na rozsiahle zelené plo-
chy trávnika. Do niektorých častí 
trávnika bude ešte počas jesennej 
výsadby dosadený divoký lúč-
ny porast, ktorý  v nasledujúcich 
vegetačných obdobiach vytvorí 
zakvitnuté farebné zátišia parku. 
V rámci rekonštrukcie budú do-
plnené dva stromy a ďalších päť 
bude doplnených  na jeseň. Vo veľ-
kej trávnatej ploche pozdĺž Alžbe-
tínskej ulice vznikol aj nový výbeh 
pre psov. 

Landererov park má krajšiu tvár

Radoslav Števčík
starosta mestskej časti Bratislava-Staré Mesto pozýva Staromešťanov na

8. 9., 10.00 Otvorenie Landenderovho parku NA ŠAFÁRIKOVOM NÁMESTÍ 

Program otvorenia: 
10.00 Cvičenie v parku  – JÓGA 

11.00 Divadelné predstavenie pre deti –  CHLAPČEK SYNČEK, Divadlo JaJa
13.00 Koncert FUNNY FELLOWS
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V deň 50. výročia okupácie 
Československa sa už tra-
dične pri budove Univer-

zity Komenského konalo pietna 
spomienka na obete násilného 
vstupu vojsk na naše územie. Pod 
pamätnú tabuľu s menami Danka 
Košanová, Stanislav Sivák a kpt. 
Ján Holík pribudol aj veniec mest-
skej časti Staré Mesto. „Tanky na 
dve dekády zobrali obyvateľom 
tejto krajiny nádej, že budú môcť 
žiť v slobodnom, demokratickom 
a spravodlivom štáte. Viera im 
však zostala a nakoniec sa vrátila 
aj nádej. Som rád, že som mohol 
v novembri 1989 prispieť k pádu 
komunistického režimu a získali 
sme slobodu a demokraciu. Musí-
me však ešte veľa urobiť, aby sme 
mohli žiť v spravodlivej krajine,“ 
povedal starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík. 

V prítomnosti syna Alexandra 
Dubčeka a zástupcov politických 
väzňov odznelo veľa slov apelujú-
cich najmä aby sme nezabudli na 
to, čo sa stalo pred päťdesiatimi 
rokmi.  „Úlohou akademickej obce 
je pravdivo skúmať a objektívne 
interpretovať dejiny a poučenie z 

nich odovzdať nielen svojim aktu-
álnym študentom, ale aj ďalším ge-
neráciám. Preto považujeme za ne-
vyhnutné upozorňovať a striktne 
odmietať pokusy o dezinformačné 
skresľovanie tejto dejinnej udalos-
ti,“ zdôraznil rektor Univerzity Ko-
menského prof. Karol Mičieta.

Landererov park
Na prvej strane minulého čísla 

Staromestských novín sme vám 
predstavili vynovený park na Kme-
ťovom námestí. Som rád, že dnes 
vám môžem predstaviť oveľa zá-
sadnejší projekt – nový Landere-
rov park pri Šafárikovom námestí.

Pred štyrmi rokmi som obyva-
teľom priľahlých ulíc sľúbil, že 
zmením mŕtvy priestor na príjem-
né miesto relaxu nielen pre miest-
nych, ale aj pre návštevníkov našej 
mestskej časti, pre každého, kto si 
chce oddýchnuť v zelenom parku. 

Nebolo to ľahké, výstavbe a pro-
jektu predchádzalo skutočne dô-
kladná participácia. V roku 2015 
sa k budúcej podobe parku vyjad-
rilo dvanásť osobností, do ankety 
sa zapojilo 660 respondentov na 
verejnom stretnutí sa zúčastnilo 
50 ľudí a na následnom plánova-
com stretnutí bolo dokonca 100 
účastníkov. Na následnom work-
shope hodnotilo závery 12 exper-
tov.

Vyjadrili ste želanie mať tam 
moderný otvorený priestor so za-
chovaním zelene a vodných prvkov. 
Podarilo sa. Zostali všetky zdravé 
stromy a ešte ich v najbližších týž-
dňoch osem pribudne. Fontána 
Marína dostala novú technológiu, 
vďaka ktorej bude večer farebne 
dotvárať atmosféru parku. Jedi-
né čo sa nepodarilo je prepoje-
nie oboch parkov v tomto území. 
Vlastník pozemku – magistrát 
trval na zachovaní parkoviska pre 
svojich zamestnancov.

Dovoľte mi poďakovať autorovi 
projektu Hansovi-Michaelovi Föl-
deakovi a partnerom, bez veľko-
rysej pomoci ktorých by výsledok 
nebol tak interesantný. Napokon, 
presvedčte sa na vlastné oči. Sr-
dečne vás pozývam.
� Rado�Števčík

| AKTUÁLNE |

Spomienka na obete okupácie 
z augusta 1968

Propeler sme otvorili verejnosti
Budova Propelera už slúži ako let-

ná čitáreň a onedlho si tam budete 
môcť kúpiť aj osviežujúce nápoje. 
Mestská časť vo svojej réžii opravila 
zatekajúcu strechu, vymaľovala fa-
sádu aj vnútorné priestory a opravi-
la dlažbu v okolí budovy.

Na oknách nefunkčnej kuchyne 
okoloidúcich priťahujú historické 
fotografie Propelera. Zahraničné 
časopisy poskytuje Interpress zo 
Sedlárskej ulice. Prevádzku občer-
stvenia zabezpečia TSSM.  „Je to do-
časné náhradné riešenie za pôvodný 
zámer prenajať priestor na kaviareň 
alebo informačné stredisko, ktorý 
poslanci najskôr schválili, a potom 
zrušili. Nechceli sme, aby priestor 
ďalej chátral. Bolo treba zabezpe-
čiť nevyhnutnú údržbu a chceme 
to využívať takto, kým sa nenájde 
definitívne a udržateľné riešenie na 
niekoľko rokov,“ povedal starosta 
Starého Mesta Radoslav Števčík.

Na strechu budovy sa vrátili histo-
rické hodiny. Novú farbu dostala, po 
konzultácii s pamiatkovým úradom, 
aj fasáda budovy. Zvolený odtieň by 
mal podľa pamiatkárov pripomínať 
pôvodnú farbu.
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Staré Mesto opravilo  
promenádu na nábreží Dunaja

RADOSLAV ŠTEVČÍK
starosta mestskej časti  
Bratislava-Staré Mesto

 pozýva obyvateľov Starého Mesta   

10. 9., 18.00 STAROMESTSKÝ SA-
LÓN s Ľubošom Kostelným, , Zichyho 

palác, Ventúrska 9. 
Vstup voľný.

10. 9., 16.00 - 22.00 NEMEC-
KO-SLOVENSKÝ DEŇ, Hviezdosla-

vovo námestie, program Nemeckého 
veľvyslanectva Bratislava k 25. 

výročiu nemecko-slovenských vzťa-
hov, Preßburger Klezmer Band (SK), 
Quadro Nuevo (DE)a audiovizuálna 

projekcia ateliéru Xenorama (DE) na 
nemecké veľvyslanectvo Nemci a Slo-
váci - Čo nás spája. Nemecko-sloven-
ský deň organizuje Veľvyslanectvo 
Nemeckej republiky v spolupráci so 

Starým Mestom.  

12. 9., 17.00 KUŠTÁROVCI HRAJÚ 
NA ŽELANIE, zábavné popoludnie 
s hudobnou skupinou Kuštárovci, , 
Zichyho palác, Ventúrska 9. Vstup 

voľný.

19. 9., 17.00 STAROMESTSKÝ KON-
CERT, účinkujú: Andrea Bučko Trio,

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca, 
vstup pre Staromešťanov na voľnú 
vstupenku vydávanú na oddelení 

kultúry u pani Janegovej od 6. 9., uto-
rok a štvrtok 10.00 - 12.00 v Zichyho 

paláci, Ventúrska 9.

23. 9., 11.00 INDICKÝ FESTIVAL, 
Hviezdoslavovo námestie

24. 9., 15.00 TLMOČNÍK, Kino 
Mladosť, Hviezdoslavovo námestie, 
vstup pre Staromešťanov na voľnú 
vstupenku vydávanú na oddelení 
kultúry u pani Janegovej od 13. 9., 

utorok a štvrtok 10.00 - 12.00, Zichy-
ho palác, Ventúrska 9.

29. 9., 19.00 ILÚZIE, činohra SND, 
účinkujú: Emília Vášáryová/ Zuzana 

Kocúriková, Božidara Turzonovo-
vá, Martin Huba, Dušan Jamrich, 
vstupenky v hodnote 1 € sa budú 

predávať na oddelení kultúry u pani 
Janegovej od 13. 9., utorok a štvrtok 

10.00 - 12.00, Zichyho palác,
Ventúrska 9. 

Mestská časť Staré Mesto 
v priebehu mesiacov jún 
a júl odstránila havarij-

ný stav promenády v úseku River 
Park-Most SNP. Bol to posledný ne-
zrevitalizovaný úsek promenády, 
ktorý je v havarijnom stave a vyža-
doval bezodkladnú opravu spevne-
ných plôch. „Plním tak sľub, ktorý 
som dal pri otvorení úseku Most 
Lafranconi - River park. Vymení-
me povrch promenády, opravíme 
prepady,“ povedal starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík. 

V rámci opravy bol rozbitý asfalt 
rozbitý asfalt kompletne nahra-
dený dlažbou v rovnakom dizajne 
ako je to na úseku Osobný prístav 
– Most SNP. Na nábreží tak pribudlo 
približne 6000 metrov štvorcových 
novej dláždenej komunikácie. Do-
pravný režim na promenáde sa ne-
zmenil a stále platí, že to je chodník 

so zmiešaným pohybom chodcov 
a cyklistov. „Kvôli ochrane stromov 
sme museli na viacerých miestach 
zúžiť šírku promenády a do zo-
stávajúceho priestoru sa oddelené 
priestory pre účastníkov jednodu-
cho nezmestia,“ vysvetľuje starosta 
Starého Mesta Radoslav Števčík. 

Reaguje aj na kritiku, že sa pre-
mrhala príležitosť na zásadnejšiu 
zmenu nábrežia. „ My spravujeme 
na nábreží komunikáciu a opravo-
vali sme jej povrch, ktorý je rov-
naký ako v časti nábrežia medzi 

osobným prístavom a mostom SNP, 
podľa projektu promenádneho 
nábrežia, ktorý si nechalo v roku 
2009 vypracovať hlavné mesto,“ 
dodáva starosta Radoslav Števčík. 
Všetky náklady na obnovu povrchu 
promenády zaplatili, na základe 
zmlúv o spolupráci (sú zverejnené 
na webe Starého Mesta),Zucker-
mandel byty s.r.o., SKY PRAK RE-
SEDENCES s.r.o. a VYDRICA DEVE-
LOPMENT a.s.

Nový náter a nové drevené madlá 
dostali aj zábradlia balkónov v mú-
riku popri Dunaji. V novom šate 
sa na promenádu vrátili lavičky 
a pribudli aj nové smetné koše. Sa-
mospráve ich poskytla spoločnosť 
A.I.I. Technické služby, ktorá sa 
tretí rok stará o čistotu na území 
mestskej časti. V letnom období 
z ulíc vyvezie približne 400 ton od-
padu. 

Promenáda pred úpravou. Promenáda po úprave.
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Landererov park pred rekonštrukciou v máji 2018

Oplotený výbeh pre psov - jediné miesto pre ich voľný pohyb

Spevnené ploch nahradil trávnik Pamätník obetiam vojny

Podarilo sa zachovať všetky zdravé stromy

Landererov 
park
- krajší 
a zelenší



5 | OBNOVA PARKU |

Nové detské ihriskoé s gumovou dopadovou plochou

Nový zelenší park po rekonštrukcii

Zrekonštruovaná fontána Marína večer farebne dotvorí park
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Rekonštrukciu Tichej ulice sa 
podarilo dokončiť v rekord-
ne krátkom čase. Po vyfré-

zovaní starého asfaltu sa tu položili 
dve nové asfaltové vrstvy. „Na tejto 
ulici sa neustále opravovali výtlky 
a nové vznikali, stav vozovky do-
zrel na úplnú výmenu asfaltových 
vrstiev,“ povedal starosta Starého 
Mesta Radoslav Števčík. 

V spolupráci s vlastníkmi pri-
ľahlých domov sa urobili úpravy ich 
vjazdov do dvorov. ,,Zmenili sme 
profil ulice, aby dažďová voda ne-
tiekla do dvorov rodinných domov, 
vyčistili sme protiľahlý svah, hľa-
dáme ešte možnosť, ako tento svah 
stabilizovať, aby nedochádzalo k 
jeho zosúvaniu na cestu,“ vysvetľuje 
starosta Radoslav Števčík. Riešenie 
komplikuje fakt, že na hrane cesty 
a svahu je vedený rozvod plynu a 
vody, riešením by preto mohlo byť 
ukotvenie geotextílie a zatrávnenej 
svahu. ,,Verím, že v krátkom čase 
tento problém vyriešime,“ dodáva 
starosta. Na Tichej budú opäť osa-
dené spomaľovače, aby sme obme-
dzili rýchlosť prechádzajúcich áut. 

Asfaltovanie cesty a nové do-
pravné značenie uzavrelo aj prvú 
etapu revitalizácie Klemensovej 
ulice v úseku od Dobrovičovej po 
Gajovu. Vďaka malému posunu ob-
rubníka ľavostranného chodníka 
o 25 centimetrov bol upravený pro-
fil  cesty tak, aby po zjednosmerne-
ní bolo možné parkovať po oboch 
stranách ulice, čím na ulici pribud-
nú pre rezidentov takmer dve de-
siatky parkovacích miest. Chodní-
ky dostali novú dlažbu. 

V rámci rekonštrukcie sa poda-
rilo odstrániť aj pozostatky starej 
čerpacej stanice, ktorú nahradilo 
predĺženie parku o dva kvetinové 
záhony. „Kvetinové záhony rozší-
rili park na Jakubovom námestí o 
ďalšie desiatky štvorcových met-
rov zelenej plochy na úkor betónu a 
asfaltu, okolo podzemnej trafosta-
nice sme vysadili záhony trvaliek,“ 
hovorí starosta Starého Mesta 

Radoslav Števčík. Priechody pre 
chdcov sa zmenili na bezbariérové. 
V súčasnosti prebieha druhá etapa 
opravy ulice od Gajovej po Gröss-
lingovú.

Napriek horúčavám sa podari-
lo ukončiť aj prvú etapu rekon-
štrukcie Senickej ulice. Po výmene 
obrubníkov dostala nový povrch 
cesta aj chodníky. V súčasnosti Na 
Senickej pokračuje rekonštrukcia 

cesty a chodníkov v druhej časti 
smerom na Západný rad. „Na žia-
dosť obyvateľov sme sa rozhod-
li, že sa na Senickej nezastavíme 
a opravíme aj Západný rad. Ďaku-
jem obyvateľom všetkých opravo-
vaných ulíc za trpezlivosť, verím, 
že zrekonštruované cesty a chod-
níky zlepšia kvalitu bývania v Sta-
rom Meste,“ dodáva starosta Rado-
slav Števčík.

Opravené cesty a chodníky 
zlepšia kvalitu bývania

Senická

Tichá Klemensova
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Aké boli začiatky Staromest-
skej knižnice?

Jej históriu a vývoj ovplyvňovali 
územné zmeny a administratív-
ne reorganizácie Bratislavy. Nedá 
mi nespomenúť niekoľko pre fun-
govanie knižnice dôležitých dá-
tumov. V roku 1958 začínala na 
Hviezdoslavovom námestí ako 
Obvodná ľudová knižnica Brati-
slava Staré Mesto so 4 000 kniha-
mi. V tom čase bola najmenšia zo 
4 existujúcich obvodných ľudo-
vých knižníc v Bratislave s jedi-
nou pobočkou na Červenom kríži 
(jedna skriňa s knihami na chod-
be v Osvetovej besede). V rokoch 
1972 – 1992 ponúkala svoje služby 
ako Obvodná knižnica Bratislava 
I na 4 pracoviskách (Hviezdosla-
vovo námestie 26, Záhrebská 6, 
Francisciho 2 a Dubová – tu sídlila 
v budove základnej školy). Od roku 
1992 nás naši čitatelia už poznajú 
pod názvom Staromestská knižni-
ca. V roku 1993 na základe uplat-
nenia reštitučného zákona bola 
knižnica nútená uvoľniť priesto-
ry na Hviezdoslavovom námestí 
a pobočku presťahovala sa na Pa-
nenskú ulicu 1, kde sídli dodnes. 
V roku 1988 sa centrálna knižnica 
presťahovala zo Záhrebskej 6 do 
účelovej budovy na Blumentálsku 
(predtým Szabóovu). Výstavba úče-
lovej budovy trvala 10 rokov. V júni 
2002 otvorila po prvýkrát letnú 
čitáreň na nádvorí Zichyho paláca, 
v roku 2006 sme ju premiestnili do 
Medickej záhrady. V roku 2008 sa 
nám podarilo vybudovať v Medic-
kej záhrade krytý drevený altánok, 
v roku 2011 s finančnou podporou 
Tajpejskej reprezentačnej kance-
lárie na Slovensku sme priestor 
altánku rozšírili na 50 miest. 
V júli 2002 (po 30 rokoch služby 
verejnosti) bola na základe roz-
hodnutia spoločenstva vlastníkov 
bytov zrušená pobočka na Fran-
cisciho ulici. Náhradné priestory 
získala knižnica i vďaka podpore 
obyvateľov Starého Mesta (petičná 
akcia) v priestoroch bývalého hos-
tinca U závor (ľudovo U Terky), na 
Karadžičovej 1. Zatiaľ posledným 
medzníkom v histórii knižnice bol 
rok  2012, kedy sa realizovala re-
konštrukcia a rozšírenie priesto-
rov centrálnej knižnice na Blumen-
tálskej 10/a. Vzniklo tu moderné 
Centrum pre deti a mládež. 

Kam sa knižnica za 60 rokov 
svojho pôsobenia v Starom Meste 
posunula a čo ponúka dnešným 
čitateľom?

Za 60 rokov sa z najmenšej verej-
nej knižnice v Bratislave stala mo-
derná verejná knižnica. Je neodde-
liteľnou súčasťou kultúrneho života 
bratislavského Starého Mesta, vzde-
lávacím centrom, ktoré navštevujú 
všetky vekové a sociálne skupiny 
obyvateľov. Výrazne sa podieľa nie-
len na kultúrnom a spoločenskom 
rozvoji Starého Mesta, ale i hlavné-
ho mesta a celého kraja. Jej ambíciou 
je byť modernou verejnou knižni-
cou, miestom, ktoré budú najmä Sta-
romešťania radi navštevovať, kde sa 
budú radi stretávať a cítiť sa dobre. 
Dnes má knižnica päť stálych praco-
vísk (centrálna knižnica na Blumen-
tálskej 10/a, pobočky Panenská 1, 
Záhrebská 8, Západný rad 5 a Ka-
radžičova 1) a letnú čitáreň v Medic-
kej záhrade, ktorá svoje služby po-
skytuje v posledných rokoch sedem 
dní v týždni od polovice júna do kon-
ca augusta. V lokalite Starého Mes-
ta spravuje 4 samoobslužné knižné 
domčeky typu little free library 

(letná čitáreň v Medickej záhrade, 
parky na Jakubovom a Americkom 
námestí a pred základnou školou na 
Mudroňovej ul.), kde si záujemcovia 
môžu bezplatne požičať a zasa vrá-
tiť knihy, ktoré knižnica vyradila 
zo svojich zbierok, prípadne získala 
ako dar od občanov.

Čo, okrem klasických výpožič-
ných služieb, ponúka svojim čita-
teľom?    

Množstvo podujatí adresovaných 
všetkým vekovým kategóriám oby-
vateľov, zapája sa do komunitných 
aktivít v mestskej časti i hlavnom 
meste. Z úspešných projektov z po-
sledných rokov treba spomenúť 
najmä veľkú čitateľskú súťaž Čítam, 
čítaš – čítame, v ktorej každoročne 
(už 14 rokov) súťaží viac ako 500 
detí, rozprávkovú Noc s Anderse-
nom, cyklus finančného vzdelávania 
Ostrov pokladov, zážitkové rodinné 
čítanie Čítanie nás baví, cyklus podu-
jatí Zelená pre seniorov s tréningami 
pamäti pre seniorov, počítačovými 
kurzami a kurzami mobilných apli-
kácií, v letnej čitárni úspešné cykly 
Rozprávanie o Bratislave, Čítanie nás 

baví a cestovateľské videoprojek-
cie, na Slovensku ojedinelý projekt 
Môj prvý čitateľský preukaz, ktorý 
aktívne podporuje rodinné číta-
nie. Od roku 2016 získavajú všetky 
deti, narodené rodičom s trvalým 
bydliskom v bratislavskom Starom 
Meste, bezplatnú čitateľskú regis-
tráciu do knižnice až do nástupu 
na povinnú školskú dochádzku.  
V roku 2018 začíname s projektmi 
na podporu a rozvoj čitateľskej gra-
motnosti žiakov 2. stupňa základ-
ných škôl v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto a 1. a 2. ročníkov stredných 
škôl v spolupráci s ostatnými ve-
rejnými knižnicami Bratislavského 
kraja.

Hovorí sa, že ľudia menej čítajú, 
aký veľký záujem je o vaše služ-
by?

Knižnicu využíva priemerne roč-
ne  viac ako 5-tis. registrovaných 
čitateľov. Majú k dispozícii takmer 
150 000 kníh, 130 titulov časopisov, 
každoročne realizujú takmer 370-
tis. výpožičiek. Knihy, o ktoré majú 
záujem, si môžu vyhľadať v online 

| ROZHOVOR |

Staromestská 
knižnica 

má 60 rokov
Staromestská knižnica ponúka svoje služby v bratislavskom 
Starom Meste už 60 rokov. Okrem 60. výročia svojho vzniku 
si v tomto roku tiež pripomenie 30. výročie fungovania 
centrálnej knižnice v budove na Blumentálskej 10/a 25. výročie 
poskytovania služieb v priestoroch na Panenskej 1. Počas 
svojho pôsobenia menila svoj názov i sídlo, dodnes však 
zostala verná svojmu poslaniu – sprístupňovať informácie 
v tlačenej i elektronickej forme obyvateľom i návštevníkom 
Bratislavy, predovšetkým Staromešťanom a pomáhať 
uspokojovať ich kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby, 
podporovať ich celoživotné vzdelá vanie, osobnostný  
a odborný rast.  
O bohatej činnosti knižnice sme sa zhovárali  
s jej riaditeľkou JUDITOU KOPÁČIKOVOU.
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katalógu, prípadne rezervovať cez 
internet. V roku 2017 sme zaviedli 
mobilné služby, čitateľov prostred-
níctvom sms správ informujeme 
o blížiacom sa termíne vrátenia vy-
požičaných kníh. V knižnici je 20 
verejných internetových staníc, po-
skytujeme kopírovacie a rešeršné 
služby, na všetkých pracoviskách sú 
zriadené biblioboxy, kam môžu čita-
telia vrátiť vypožičané knihy i mimo 
výpožičných hodín, v ponuke služieb 
je i donáška kníh pre imobilných 
staromestských seniorov. Veľkej 
obľube sa teší letná čitáreň v Medic-
kej záhrade – za sezónu ju navštívi 
takmer 8-tis. návštevníkov. Za po-
sledných 10 rokov navštívilo kniž-
nicu takmer pol milióna čitateľov, 
najstarší mal 103 rokov. Tieto čísla 
hovoria o stabilnom čitateľskom zá-
zemí, obľube a využívanosti našich 
služieb, o kompetentnosti a prístupe 
zamestnancov knižnice k svojej prá-
ci i k používateľom, ale i o zmyslupl-
nosti našej práce.

Aké zaujímavé tituly opatrujete 
vo svojich fondoch? 

Najstaršou knihou v našich 

zbierkach je Ottův slovník nau-
čný z roku 1888, najčítanejším 
slovenským autorom je Dominik 
Dán, spisovateľkou Táňa Keleo-
vá-Vasilková, najobľúbenejším 
zahraničným autorom  Jo Nesbo.  
O úspešnosti našich zámerov a pro-
jektov svedčia i ocenenia, ktoré kniž-
nica v posledných rokoch získala. Za 
vlastnú webovú stránku (www.star-
lib.sk) získala v rokoch 2006 - 2008 
niekoľko ocenení v súťaži o najlepšiu 
slovenskú knižničnú webovú strán-
ku TopWebLib, v roku 2010 spolu 
s ďalšími realizátormi výskumu 
čítania mládeže vo veku 13 – 17 ro-
kov v Bratislavskom kraji (Mestská 
knižnica, Knižnica Ružinov, Knižni-
ca Bratislava – Nové Mesto, Miestna 
knižnica Petržalka a Malokarpatská 
knižnica v Pezinku) výročné ocene-
nie Slovenskej asociácie knižníc za 
aktívny čin roka; v roku 2016 v ce-
loslovenskej súťaži ocenenie Senior 
Friendly za dlhodobú aktívnu pod-
poru permanentného vzdelávania 
seniorov a poskytovanie služieb, 
ktorých cieľom je zmierniť ich soci-
álne, ekonomické a zdravotné znevý-
hodnenie; v roku 2017 výročné oce-

nenie Slovenskej asociácie knižníc za 
aktívny čin roka za projekt Môj prvý 
čitateľský preukaz. 

Čo pre svojich súčasných i budú-
cich čitateľov pripravila pri príle-
žitosti svojej 60-ky?

Celý rok 2018 sa nesie v zname-
ní tohto okrúhleho výročia. Počas 
celého roka ponúkame bezplatnú 
ročnú čitateľskú registráciu a pre-
registráciu všetkým, ktorí v tomto 
roku dovŕšia 60 rokov. Začiatkom 
marca sme vyhlásili súťaž o najkraj-
šie blahoželanie k 60. výročiu zalo-
ženia Staromestskej knižnice. 18. 
septembra sa súťaž skončí, výsledky 
vyhlásime 25. septembra v Zichyho  
paláci. V termíne od 3. do 30. sep-
tembra bude v Zichyho paláci prí-
stupná verejnosti výstava fotografií 
Staromestská knižnica včera a dnes. 
V týždni od 24. do 30. septembra 
budú môcť neporiadnejší čitatelia 
vrátiť vypožičané dokumenty bez 
poplatkov z omeškania. 25. septem-
bra sa pod záštitou starostu mest-
skej časti Radoslava Števčíka bude 
konať v Zichyho paláci stretnutie 
zamestnancov, partnerov, priateľov 
a priaznivcov knižnice. Pre všetkých 
záujemcov sme pripravili stretnutie 
so zaujímavými osobnosťami -  Roz-
právanie o Starom Meste – bude sa 
konať 27. septembra o 17.00 hod. v 
Centrálnej knižnici na  Blumentál-
skej 10/A. Vydali sme sprievodcu  
službami knižnice v slovenskom aj 
anglickom jazyku a pre deti vtipnú 
omaľovanku Humor v knižnici.

Na čo sa vaši čitatelia môžu te-
šiť?

Usilujeme sa neustále rozširovať 
a skvalitňovať služby verejnosti. 
Mnohé naše plány závisia od finanč-
ných možností. Radi by sme rozšírili 
výpožičný čas a aspoň jednu poboč-
ku mohli otvoriť aj v sobotu, tiež 
kvalitná a dostatočne široká ponuka 
kníh pre čitateľov je veľmi dôleži-
tá, pretože ak im nebudeme mať čo, 
nenájdu si k nám cestu. Od budúce-
ho roka máme v pláne poskytnúť 
čitateľom aj prístup k e-knihám. 
Všetky naše pracoviská sú umiest-
nené v prenajatých priestoroch – tri 
z nich patria mestskej časti Staré 
Mesto, budovu centrálnej knižnice 
na Blumentálskej ul. vlastní Hlavné 
mesto a nám sa celé roky nedarí zís-
kať ju do správy mestskej časti Staré 

Mesto. Veľmi by ma potešilo, keby sa 
nám v spolupráci s mestskou časťou 
Staré Mesto podarilo získať vhod-
né priestory v lokalite, kde máme 
umiestnenú pobočku na Západnom 
rade 5 (pobočka sídli v prenaja-
tých priestoroch, ktorých vlastní-
kom je Stavebné bytové družstvo 
Bratislava I). Radi by sme rozšírili 
i priestory našej najmenšej pobočky 
na Karadžicovej 1. Pre poskytovanie 
služieb v letnej čitárni je nevyhnutné 
zázemie pre prevádzku – dnes máme 
k dispozícii cca 2 štvorcové metre na 
medziposchodí v budove verejných 
toaliet. Dúfam, že sa nám tento rok 
podarí získať dôstojnejší a väčší 
priestor najmä vďaka podpore mest-
skej časti Staré Mesto. Mojím tajným 
snom je i zriadenie novej pobočky 
napr. v zrekonštruovaných priesto-
roch Jurkovičovej teplárne alebo nie-
kde v tejto lokalite. 

Práca knihovníka je asi viac o 
zanietení...

Už roky je veľkým problémom 
finančné ohodnotenie pracovní-
kov knižníc. Zdá sa však, že svi-
tá na lepšie časy – vláda schválila 
novelizáciu zákona o odmeňovaní 
niektorých zamestnancov pri vý-
kone práce vo verejnom záujme. 
Dúfam, že aj knihovníci sa dočkajú. 
Na to, aby sme naše sny, zámery 
a plány vedeli naplniť, aby nás ľu-
dia radi navštevovali a cítili sa u nás 
dobre, je dôležitá podpora zriaďova-
teľa a tiež poslancov, ktorí rozumejú  
potrebám knižnice, podporujú jej 
rozvoj a vytvárajú vhodné podmien-
ky pre jej činnosť. Knižnice slúžia 
všetkým, vklad do vzdelania a du-
chovného rozvoja občanov sa tejto 
spoločnosti vždy vráti.

Verejná knižnica v 21. storočí nie 
je len o požičiavaní kníh. Cieľom nie 
je len poskytovať informácie a do-
kumenty, ale tiež ponúknuť priestor 
pre alternatívne trávenie voľného 
času, možnosti ďalšieho vzdeláva-
nia, kultúrne a spoločenské aktivi-
ty, priestor na stretávanie sa ľudí. 
A moja predstava ideálnej verejnej 
knižnice? Sídli v modernej, dobre 
technicky vybavenej budove s bez-
bariérovým prístupom, verejnosti 
prístupná 24 hodín denne,  čitate-
ľov a návštevníkov obsluhujú mladí, 
usmiati, dobre naladení, adekvátne 
finančne ohodnotení zamestnanci. 

(ms)

| ROZHOVOR |
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	Odchod autobusu o 8.00 od Domu 
Quo Vadis, Hurbanovo námestie 1., 
návrat do Bratislavy vo večerných 
hodinách.

	Poplatok za výlet 7 €. Mestská časť 
hradí autobus, vstupenky, obed.

	Prihlasovanie osobne (v prípade 
manželského páru stačí prítomnosť 
jedného z manželov) na oddelení 
kultúry u pani Janegovej utorky a 
štvrtky.

	Upozornenie Mestská časť má zá-
ujem ponúknuť výlet čo najširšej 

skupine staromestských seniorov. Z 
toho dôvodu je potrebné, aby sa záu-
jemcovia prihlasovali nasledovne:

	6. 9. štvrtok od 10.00 - 16.00 staro-
mestskí seniori, ktorí v roku 2018 
neabsolvovali s mestskou časťou ani 
jeden výlet.

	11. 9. utorok od 10.00 - 16.00 staro-
mestskí seniori, ktorí v roku 2018 
absolvovali s mestskou časťou iba 
jeden výlet.

	13. 9. štvrtok 10.00 - 16.00 ostatní 
staromestskí seniori.

Radoslav Števčík
starosta mestskej časti Bratislava-Staré 

Mesto pozýva rodičov s deťmi na 

27. 9. Výlet do skanzenu Čičmany, 
slovenský betlehem  

Rajecká Lesná, 
SPA Aphrodite Rajecké Teplice
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Od septembra bude denné cen-
trum na Heydukovej 25 otvore-
né pre seniorov počas celého dňa 
v pracovné dni v rámci otváracích 
hodín a nielen počas aktivít. Týmto 
chceme naplniť a význam názvu 
„denné“ centrum. Senior bude 
môcť počas dňa stráviť chvíle na 
oddych, prečítať si dennú tlač, dať 
si kávu alebo čaj, prípadne využiť 
počítače, ktoré sú pripojené na 
internet a taktiež je k dispozícii 
wifi.  Denné centrum je bezplatná 
sociálna služba mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto pre staromest-
ských seniorov.

Otváracie hodiny:
Pondelok: 8.00 - 12.00  13.00 - 16.30
Utorok: 8.00 - 12.00  13.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 12.00  13.00 - 16.30
Štvrtok: 8.00 - 12.00  13.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 12.00

Sociálne  
oddelenie pozýva

Výlet na Devín pre poberate-
ľov starobných dôchodkov
Termín:
utorok, 18. september 2018
Trasa:
Bratislava-Devín-Bratislava
Vstupné: 5 eur na osobu
Cena zahŕňa: palubný lístok 
na loď, ľahké občerstvenie na 
lodi smerom na Devín (nealko, 
káva, zákusok), koncert hudob-
nej skupiny Milá spoločnosť 
(populárna hudba 60-tych 
a 70-tych rokov) počas celej 
plavby, vstupné na hrad Devín, 
obed.

Predaj lístkov od pondelka 
10. septembera 2018 (p. Bi-
biána Guldanová)

Denné centrum na Heydukovej otvorené celý deň

Júlová nádielka jubilantov bola skutočne bohatá. Päťdesiatka oslávencov 
zaplnila sieň v Zichyho paláci. Nechýbali ani dve 95- ročné jubilantky, ktoré 
zaujali svojou vitalitou a sviežou mysľou. Okrem blahoželania pripomenul 
starosta Starého Mesta Radoslav Števčík jubilantom možnosť využívať taxí-
ky s príspevkom mestskej časti na cesty k lekárovi alebo do denného stacio-
nára. „Predtým sme mali vyčlenené jedno auto, ktoré pomohlo obmedzenému 
počtu ľudí. Dnes môžeme, vďaka príspevku, pomôcť každému seniorovi, kto-
rý o úhradu polovice cestovného požiada,“ povedal starosta Starého Mesta 
Radoslav Števčík. Pozval oslávencov aj ďalších Staromešťanov na podujatia, 
ktoré pre nich mestská časť pripravuje. V príjemnej atmosfére podfarbenej 
melódiami Katky Feldekovej si oslávenci zaspomínali na Bratislavu svojej 
mladosti.

Bohatá nádielka júlových oslávencov

Denné centrum Heydukova 25 
utorok o 14.00
prednášky a aktivity sú bezplatné
vstup voľný

September 
11. september 
Liečivé bylinky na mesiac septem-

ber – Mgr. Alica Kytková

18.  september
Tvorivé dielne - Vystrihovanie z pa-

piera – Ing. Vlasta Lazová

25. september
Psychohygiena seniorov - MUDr. 

Viera Satinská 

Október
2. október  
Ako si trénovať pamäť – Ing. Silvia 

Valovičová

9. október  
Tvorivé dielne – Ing Vlasta Lazová
16. október  
Inštitút svedka pri prevode nehnu-

teľnosti – Krištof Štefan – krajský asis-
tent     kancelárie Ministerstva vnútra, 
odbor prevencie a kriminality

30. október 
Možnosti kúpeľnej starostlivosti 

pre seniorov – MUDr. Ležovičová Halka

Sociálne oddelenie mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v 
spolupráci so Staromestskou knižnicou a občianskym zdru-
žením Milujem knihy/Amo libris pripravili na rok 2018 opäť 
bezplatné týždňové kurzy počítačovej gramotnosti Internet 
a e-mail pre seniorov s trvalým pobytom v mestskej časti 
Staré Mesto.

Kurzy sú určené pre začiatočníkov, trvajú týždeň, denne od 
9.00 do 13.00 hod.

Miesto konania: 
pobočka Staromestskej knižnice na Panenskej ul. 1
Termíny konania: 
október 2018. Informácie na tel. čísle: 02/54411874, 

e-mail: sadlonova@starlib.sk.

Bezplatné�počítačové�kurzy� 
pre staromestských seniorov

Odborné prednášky a aktivity pre seniorov
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Móda je obľúbenou témou 
rôznych stretnutí. Čoraz častejšie sa 
o nej hovorí aj v odborných kruhoch. 
Mestská časť Staré Mesto je 
najstaršou mestskou časťou, ktorá 
tvorí základ Bratislavy - Prešporok, 
kde móda zohrávala vždy veľkú 
úlohu. 

Postupne sa 7. 9. o 17.00 na móle 
na Hviezdoslavovom námestí 
predstaví:

Ranný stredovek, renesancia, 
barok, rokoko, empír, biedermeier 
a romantizmus, secesia, móda 
1. polovice 20. storočia, súčasná 
móda.

Súčasnú módu predstaví sloven-
ská módna značka DONNA ROSI, 
ktorá prinesie jesenné módne tren-
dy.  Komentované módne prehliadky 
budú doplnené hudobnými a taneč-
nými ukážkami toho ktorého obdo-

bia. Hudba z daných období zaznie 
v podaní The Ladies Ensamble a La 
Jana & Her Cats, tanečné ukážky 
v podaní Fringia. Módne prehliadky 
pripravili Fringia, Elijana a Dámska 
módna revue. 

Záver podujatia bude patriť 
šansónovému koncertu v podaní 
speváčky a herečky Jany Hubinskej. 
Súčasťou podujatia bude ponuka 
rôznych handmade výrobkov.

| KULTÚRA |

Svetová premiéra virtuálneho 
vesmíru v Danubiane

Móda�od�stredoveku�po�súčasnosť

Staromešťania Andrej 
a Martin Augustínovci 
opäť pripravili veľkolepú 
prehliadku toho najzau-
jímavejšieho, čo sa za os-
tatné obdobie vytvorilo 
v oblasti svetového texti-
lu. Súrodenecký tandem 
známych bratislavských 
výtvarníkov však rozbil 
zaužívané klišé v predsta-
vách o textile ako len ná-
stenných „kobercov“ alebo 
dekoratívnych výšiviek a 
obrátil sa k súčasným digi-
tálnym technológiám. 

Aj preto bude mať na me-
dzinárodnej prehliadke Tex-
tile Art of Today v Danubiana 
Meulensteen Art Museum 
svetovú premiéru Virtuálny 
vesmír, ktorý ponúkne uni-
kátnu prezentáciu textilných 
diel. Návštevník sa telepor-
tuje na umeleckú planétu, 

na ktorej sa ocitne v strede 
umeleckých diel a stáva sa 
spolutvorcom tejto výtvarnej 
hry. Môže virtuálne vstúpiť 
do umeleckého diela a pohy-
bovať sa v ňom. 

Od vzniku podujatia me-
dzinárodná porota udeľuje 
prestížne ocenenie s názvom 
Grand prix Boženy Au-
gustínovej, významnej čes-
koslovenskej umelkyne, kto-
rá tiež kedysi žila a tvorila na 
Palisádoch v Starom Meste. 

Piateho ročníku Textile Art 
of Today sa zúčastnilo 400 
umelcov zo 49 krajín a 5 kon-
tinentov. Kurátorská porota 
vybrala z 1000 prihlásených 
diel 121 najlepších. Prehliad-
ka v Danubiane bude sprí-
stupnená od 9. 9. do 11. 11. 
2018, neskôr bude reinštalo-
vaná v galériách v Poprade, 
Uherskom Hradišti, Buda-
pešti a v Bielsko–Białej.

Nemecko-Slovenský�deň�
na Hviezdoslavovom 

námestí
Desiateho septembra budú 

hrať naživo Preßburger Klezmer 
Band (SK) a Quadro Nuevo (DE) 
na otvorenom pódiu na Hviez-
doslavovom námestí. Umelecký 
kolektív Xenorama (DE) pozýva 
na audiovizuálne cestovanie v 
čase. Tento večer zorganizuje Ne-
mecké veľvyslanectvo pri príleži-
tosti 25. výročia nemecko-
slovenských vzťahov. Vstup je 
voľný. Všetci sú vítaní.

Začne sa s Pressburger 
Klezmer Band o 16.00 hod. Na 
svojich vystúpeniach sa lokálni 
matadori z Bratislavy posta-
rajú o uvoľnenú atmosféru a 
tanečnú náladu. Ich hudobným 
domovom je pocitmi nabitý 
horkokrvný klezmer, – s texta-
mi v jidiš a v slovenčine. Vo svo-
jom jubilejnom albume „Tsvant-
sik yorn“ sa vydali na hudobnú 
cestu okolo sveta – z Arménska 
cez Európu do Brazílie. Kam 
nás vezmú tentoraz?

Lascívne a uvoľnene sa bude 
pokračovať od 18.00 hod. – s 
„Quadro Nuevo“, európskou od-
poveďou na argentínske tango! 
Keď sa priblíži nočný súmrak, 
od 20.00 hod. stíšime (trochu) 
reproduktory – a zažneme 
svetlá. Umelci so svetlom z Xe-
noramy ožiaria hlavnú fasádu 
Nesterovho paláca, budovy ne-
meckého veľvyslanectva. Znal-
ci v ich obrazoch rozpoznajú 
zastávky spoločných dejín Slo-
vákov a Nemcov; všetci ostaní 
sa budú môcť ponoriť do hry 
farieb, foriem, svetiel a zvukov 
a vychutnať si ju.

Dôstojný záver kultúrneho 
leta v Starom Meste.
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Už o dva týždne sa Bra-
tislava pomyselne pre-
miestni v čase do 20-tych 
až 40-tych rokov minulého 
storočia, do kolísky jazzu - 
New Orleansu či legendár-
neho Cotton Clubu v Harle-
me v New Yorku.

V sobotu 8. septembra 
2018 sa v bratislavskom 
V-klube uskutoční už piaty 
ročník medzinárodného 
festivalu tradičného jazzu 
a swingu.

GOLDEN AGE FESTIVAL 
je jediný medzinárodný 
festival na Slovensku, kto-
rý sa zameriava na inter-
pretáciu hudby z počiat-
kov vzniku jazzu, jeho tzv. 
zlatej éry (Golden Age). Zoskupenia, ktoré or-
ganizátori na festival pozývajú, sú vyberané s 
veľkými nárokmi na kvalitu. Tento rok za môžu 
návštevníci tešiť na účinkujúcich z USA, Maďar-
ska, Poľska a Slovenska. Po koncerte nasleduje 
už tradičná improvizovaná jam session všet-
kých účinkujúcich, ktorá sa teší veľkej obľube 
poslucháčov, ale aj samotných hudobníkov.

Riaditeľ festivalu, klavírny virtuóz s medzi-
národným renomé a saxofonista, Ladislav Fan-
čovič, o piatom ročníku festivalu povedal: „Som 
nesmierne rád, že sa k nám na festival po dvoch 
rokoch vracia Hot Jazz Band z Maďarska, ktorý 

považujem za jedno z najlepších autentických 
telies starého jazzu na svete. V ich podaní bude-
te počuť skutočne autentický hot jazz z 20-tych 
a 30-tych rokov minulého storočia a dokonca aj 
rozkošné maďarské piesne z tohto obdobia, ktoré 
si počas svojich štúdií v Budapešti určite pospevo-
val aj mladý František Krištof Veselý.“ 

Vyvrcholením večera bude poľské zoskupe-
nie Jazz Band Ball Orchestra, ktoré už vyše 50 
rokov prináša divákom po celom svete tradičný 
jazz na špičkovej úrovni. Na Golden Age Festival 
prídu aj so svojim špeciálnym hosťom z USA – 
klaviristom, spevákom a skladateľom Stanley 

Breckenridgeom, ktorý svojou energiou a pri-
rodzeným skvelým jazzovým prejavom strhne 
divákov do ozajstného virvaru. „Trojicu účinku-
júcich už tradične uzavrie náš domáci Fats Jazz 
Band, ktorý tento rok ponúkne návštevníkom 
viaceré novinky v repertoári a predstaví aj 
unikátny, raritný nástroj bas saxofón. Všetky 
nástroje nášho orchestra sú originálne kúsky 
z 20-tych až 40-tych rokov, na čo sme veľmi 
hrdí,“ dodal Fančovič.
Miesto konania: V-klub, Nám. SNP 12, 
                                    Bratislava. 
Začiatok koncertu: o 19.00 hod. 
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Cestovanie v čase? Na Golden Age Festivale zaručené!

Medzi prvé podujatia, ktoré sme 
pripravili v Pistoriho paláci po jeho  
rekonštrukcii patrí 26. septembra 
o 17.00 výstava pod názvom Roky 
bojov, obetí a nádejí (1914 - 1920), 
spojená s prezentáciou knihy Miku-
láš Gacek – Päť osudových návra-
tov, ktorú napísala jeho dcéra Mi-
lota Zelinová - Gaceková. Výstavu 
pripravila Nadácia M. R. Štefánika 
a Ústav politických vied SAV, uvedie 
ju PhDr. Ferdinand Vrábel. 

Výstava patrí medzi „osmičkové“ 
podujatia, mapuje obdobie prvej 
svetovej vojny, až po vznik prvého 
spoločného štátu Čechov a Slová-
kov, Československej republiky   28. 
10. 1918. Nezastupiteľné miesto pri 

jej vzniku mali Československí legi-
onári, ktorí bojovali vo Francúzsku, 
v Rusku a v Taliansku. Jedným z vý-
znamných legionárov je aj Mikuláš 
Gacek. Počas prvej svetovej vojny 
padol do zajatia, neskôr vstúpil do 
légií, do 7. Tatranského pluku. Ako 
mnohí ďalší legionári vrátil sa do-
mov z Ruska až na jeseň roku 1920. 
V tejto krajine sa ocitol aj druhý 
raz, keď ho NKVD odvlieklo v roku 
1945 do sovietskych gulagov na dl-
hých 10 rokov.  

Podujatie sa koná pri príležitosti 
vzniku prvej Československej re-
publiky.    

Trvanie výstavy: od 26. – 27. 9. 
2018

Roky bojov, obetí 
a nádejí 1914 ‒ 1920



Nedeľné dopoludnia  
pre deti v Medickej záhrade
2. 9., 10.00 GUĽKO BOMBUĽKO, 
Divadlo Tuš 

9. 9., 10.00 ZAJKO FAJKO 
a HADÍK VADÍK,  
Agentúra MaKiLe 

16. 9., 10.00 HLÚPE KURA,  
Divadlo JAJA

UPOZORNENIE:  
V prípade nepriaznivého počasia 
sa podujatie koná na Školskej 14.

Od 1. októbra pripravujeme 
Nedeľné dopoludnia opäť 
v Pistoriho paláci.
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Preľudnená India je plná fa-
rieb, nádherných pláží, ma-
jestátnych hôr a krásnych 

chrámov. Je domovom jógy a ayur-
vedy, viacerých starovekých civili-
zácii a  je známa svojimi bohatými 
náboženskými a kultúrnymi tra-
díciami.

Kúsok z Indie predstavíme 23. 
septembra od 11. 00 aj na Hviezdo-
slavovom námestí v rámci Indické-
ho festivalu.

Program na námestí bude sku-
točne bohatý. K slovu sa dostane 
indický folklór, klasické indické 
tance a  indická hudba, tradičný 
hudobný nástroj sitar, poézia  a 
bollywoodské tance a piesne.

 Program na pódiu bude dopl-
nený programom v stane. Jedno-
duché jógové cvičenia s Jaiwanti 
Singh ale predstavia sa i renomo-
vané jogové centrá, tanečné work-
shopy, maľovanie rúk henou alebo 

výroba magickej mandaly zo ži-
vých kvetov. Zaujímavosťou bude 
aj prehliadka indického oblečenia 
sárí.

Prehliadky sa môže zúčastniť 
každý, kto má doma sárí alebo 
peknú indickú tuniku. Prihlaso-

vať (s fotografiou) sa môžete na 
info@indiaklub.sk.  V programe 
vystúpia V. Nikulin, Lýdia Madhuri 
a jej skupina, tanečníci z Indie aj 
z Viedne Mary John, Senthil Ku-
mar, Elena Repka,  aj indologička 
Helena Hadvigová a Štefan Bučko.

Nebude chýbať ani bohatá po-
nuka indických jedál a nápojov. 
Festival organizuje Staré Mesto v 
spolupráci s India klubom v Brati-
slave a podporou indického veľvy-
slanectva. Hlavným sponzor festi-
valu  je CK BUBO.

	4. október 
MIESTO, KDE SA STRETÁVAME

Výstava z tvorby staromestských výtvarníkov.

Výstava s názvom Miesto, kde sa stretávame je spojená s otvorením Pis-
toriho paláca po rekonštrukcii.

Na výstave pod kuratelou výtvarného kritika a historika Ľubomíra 
Podušela   sa predstaví 81 výtvarníkov.  Cieľom výstavy je odprezentovať 
diela staromestských výtvarníkov na jednom mieste a poukázať tak na 
skutočnosť, že Staré Mesto je bohaté na talentovaných umelcov.

Súčasťou otvorenia bude historický večer, doplnený hudobnými vstup-
mi,  na ktorom predstavíme jeden z najznámejších šľachtických  rodov, 
ktoré sa spájajú s históriou Bratislavy. Historické večery sa stanú súčas-
ťou programu Pistoriho paláca aj v ďalších mesiacoch.    

	6. október
Komentovaná prehliadka paláca s historikom Štefanom Holčíkom. 

Prehliadku pripravilo OZ Bratislavské rožky. Po skončení prehliadky pria-
mo na mieste vystúpi hudobná formácia Duo Alve. 

  Pripravujeme

Farebná India v Starom Meste
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