
Milí 
Staromešťania,

držíte v rukách ďalšie číslo vašich Sta-
romestských novín. Ponúkame v nich témy, 
o ktoré sa najviac zaujímate. Teší nás, že 
reagujete na obsah jednotlivých článkov a 
ďakujeme za námety a pripomienky. V ak-
tuálnom čísle novín nájdete informácie o 
vykonaných opravách ciest a chodníkov, o 
zámeroch vedenia mesta revitalizovať Ša-
fárikovo námestie, ako aj o úpravách tera-
sového sedenia v centre mesta. Pripravili 

sme pre Vás reportáž o podujatí Kapitulské 
dvory 2015, ale aj fascinujúci príbeh Domu 
Jána Albrechta. Nájdete tu aj podrobný 
prehľad staromestských kultúrnych podu-
jatí na nasledujúci mesiac, ako aj pozván-
ku na 5. ročník festivalu Cirkul´ art, ktorý 
bude 22. - 24. mája v Medickej záhrade. Pre 
seniorov - jubilantov sme pripravili malé 
prekvapenie v každom čísle novín. 

Rovnako nás zaujíma, ako funguje dis-
tribúcia novín do Vašich schránok. Minulý 
mesiac ste nám nahlásili niekoľko lokalít, 
kam sa kolportéri nedostali. Distribučná 
spoločnosť preto prosí správcov domov, 

ktorých obyvatelia chcú dostávať noviny, 
aby jej poskytli vchodové kľúče, respek-
tíve elektronické čipy, výlučne za účelom 
adresného doručenia novín. Staromestské 
noviny nájdete aj v elektronickej podobe 
(formát pdf)  na našej webovej stránke 
www.staremesto.sk, ktorú pre vás denne 
aktualizujeme o novinky z diania v Starom 
Meste. 

Vážení čitatelia, prajeme vám inšpira-
tívne čítanie a tešíme sa na vaše názory. 

Redakcia 
Staromestských novín

Foto - Marek Velček

Prípadné podnety, nápady alebo pripomienky  k obsahu novín nám môžete zasielať na Komunikačné oddelenie úradu Starého Mesta, 
konkrétne na nora.remiarova@staremesto.sk alebo zavolať na +421 2 5924 6223.
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O aktivizme, 
kompromise 
a zodpovednosti

V čase, keď som bol ešte len 
občan Števčík, aktivizoval 

som sa v tých mestských 
témach, ku ktorým som mal 
vzťah, alebo som ich ako osoba 
považoval za potrebné riešiť. 
Dnes, už ako starosta Števčík, 
zodpovedám za celý chod 
nášho Starého Mesta. Už po pár 
dňoch v úrade mi bolo jasné, 
aký je to obrovský rozdiel. A aj 
to, že nebude vždy všetkými 
rovnako prijatý. Kým aktivista 
má voľnejšiu ruku, starosta musí 
zvažovať, koho všetkého sa jeho 
rozhodnutie dotkne.
Preto som presvedčený, že pre 
akúkoľvek dohodu či riešenie 
sú dôležité jasné pravidlá a 
rovnaký meter. A takisto vôľa 
k obojstranne uspokojivému 
kompromisu. Rozhodnutia 
úradu a občania by nemali 
byť protiľahlými brehmi 
kalnej rieky dlho neriešených 
problémov. Terasy v pamiatkovej 
rezervácii, Šafárikovo námestie, 
upratovanie mestskej časti, 
parkovanie rezidentov a 
návštevníkov, výbehy pre psov 
– to je len niekoľko problémov 
pre ktoré musím nájsť prijateľné 
riešenie, aby nezvýhodnilo jednu 
skupinu občanov na úkor iných. 
Považoval som za potrebné 
tieto riadky napísať aj ako odkaz 
tým aktivistom, ktorí ma tak radi 
„nálepkujú“ titulom starostu, ktorý 
ničí všetko nové a progresívne. 
Všetci, čo zaklopali na moje 
dvere boli prijatí, vypočutí a 
pozvaní na spoluprácu. A všetci 
tí, ktorí rešpektovali vyššie 
spomenuté, dnes spolu so 
staromestskou samosprávou 
zveľaďujú naše Staré Mesto.

Rado Števčík

Kontajnerový projekt Ša�ko 
končí k 31. máju 2015

Spomínané kontajnery z kon-
tajnerového mestečka v parku 

na Šafárikovom námestí tam o.z. 
Kontakt umiestnilo  bez právneho 
titulu, bez stavebného povolenia 
a potrebných povolení RÚVZ (hy-
gienika), OR Ha ZZ (požiarnika) a 
inšpektorátu bezpečnosti práce.

Pôvodná zmluva z decem-
bra 2014, podpísaná bývalým 
vedením - konkrétne bývalou 
starostkou p. Táňou Rosovou 
- nebola schválená poslancami 

mestskej časti Staré Mesto, je 
teda neplatná.

Z tlačovej správy: Pre pravdi-
vé a dôstojné ukončenie koncep-
tu Ša�ko už len jedna poznámka 
zo strany vedenia Starého Mesta. 
Odmietame účelové tvrdenia nie-
ktorých komunít o nevôli vedenia 
Starého Mesta podporovať krea-
tívne a progresívne projekty, pre-
tože ide o emočne podfarbené a 
účelové vyjadrenia, od ktorých sa 
dištancujeme. Od decembrového 

nástupu nového vedenia sme pod-
porili množstvo komunitných i 
kultúrnych podujatí. To sme mohli 
urobiť vďaka serióznemu prístu-
pu partnerov na druhej strane, 
ktorí rešpektujú, že pravidlá v 
Starom Meste platia pre všetkých 
rovnako.

O ďalšej podobe Šafárikovho 
námestia rozhodne architektonic-
ká súťaž. Viac čítajte na 5. strane.

(nr)
Foto - Marek Velček

Posledné týždne sa v médiách skloňovalo Šafárikove námestie viac, 
ako inokedy. Nielen obyvatelia Starého Mesta si mohli prečítať, že Staré Mesto 

rozhodlo o kontajnerovom mestečku, nazývanom inak  „Projekt Šafko“ 
a nariadilo vypratanie zabratého priestoru k 31.5.2015.

| AKTUÁLNE |

O aktivizme, 
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Aby mesto mohlo spravodlivo a vyvážene podporiť 
všetky druhov podnikania v pešej zóne - terasy 

kaviarenských prevádzok, obchodné priestory, galérie, 
pouličných umelcov a podobne, je nutné pripraviť novú 

koncepciu rozmiestnenia letných terás. 

Letné terasy, citlivé miesto 
staromestských ulíc

Dnešný stav, kedy kaviarenské 
a reštauračné terasy obsa-

dzujú takmer kontinuálne celú 
dĺžku ulíc, je neakceptovateľný 
pre obyvateľov, návštevníkov, or-
gány pamiatkovej ochrany a v ne-
poslednom rade aj pre staromest-
skú samosprávu. Nový koncept 
rozmiestnenia letných terás ktorý 
bude aplikovaný pre nasledujúcu 
letnú sezónu,  bude zohľadňovať aj 
podporu jestvujúcich obchodných 
prevádzok, galérií, aj aktivít umel-
cov tvoriacich v uličnom priestore. 
Bude takisto počítať aj s priesto-
rom pre cyklistické stojany, ale aj 
rezervné voľné plochy určené pre 
vzájomnú koordináciu vozidiel 
ranného zásobovania, zdravotníc-
kej služby, hasičských áut, alebo 
vozidiel s povoleným vstupom do 
pešej zóny. Po dohode s  Krajským 
pamiatkovým úradom tento kon-

cept zade�inuje aj povolené typy 
mestského mobiliáru, tieniacej 
techniky a reklamného označenia. 
Pre jednotný ráz a podporu mes-
totvornosti, ale aj ľahkej manipu-
lovateľnosti, budú obmedzované 
sedenia ťažkých dubových lavíc 
- skôr typických pre záhradné pi-
várne - a budú preferované sede-
nia typu ľahkých kaviarenských 
stoličiek a stolíkov. Pódiá pod let-
nými terasami nebudú povolené, 
s výnimkou tých, ktoré sú situo-
vané na uliciach s veľmi strmým 
sklonom. Z dôvodu existujúcich 
zmluvných vzťahov medzi pre-
vádzkovateľmi letných terás a ich 
poddodávateľmi nechce mestská 
časť pre túto letnú sezónu strikt-
ne vynucovať všetky požiadav-
ky vyplývajúce z pripravovanej 
koncepcie, ale obmedzí sa iba na 
aplikovanie tých najdôležitejších 

zásad.     Na jeseň plánuje prero-
kovať novonavrhovaný koncept so 
všetkými užívateľmi pešej zóny, 
vrátane obyvateľov, aby mali všet-
ci uchádzači o prenájom verejného 
priestoru na pešej zóne dostatok 
času na prípravu pre novú sezónu. 
Na rozdiel od tejto sezóny bude 
samospráva striktne vyžadovať 
plnenie všetkých požiadaviek vy-

plývajúcich z novej koncepcie roz-
miestnenia letných terás. V prípa-
de, že niektorý záujemca nebude 
ochotný akceptovať novoprijaté 
podmienky,  nezíska povolenie 
prevádzkovať aktivity vo verej-
nom priestore spravovanom mest-
skou časťou Staré Mesto.

Ľubomír Boháč, Ing. arch.
Foto - Marek Velček

| AKTUÁLNE |

Výzva
Hoci aktuálne počasie, slniečko a jarná nálada ani len zďaleka ne-

pripomínajú zimnú atmosféru, my na staromestskom úrade už pre-
mýšľame aj nad zimnou sezónou, novou koncepciou vianočných trhov, či 
nad staromestským vianočným stromčekom. 

Obraciame sa preto na Vás, občanov, s výzvou na získanie vianoč-
ného stromčeka, ktorý by bol dôstojnou dominantou staromestských 
vianočných trhov a peknou pripomienkou týchto čarovných sviatkov. 

Ak máte Vy alebo Vaši blízki primeraný a zdravý strom, ktorý sa roz-
hodnete darovať mestskej časti, zabezpečíme jeho výrub, prevoz a všet-
ky technické náležitosti. Stačí sa ozvať na staromestský úrad, oddelenie 
dopravy, na telefónne číslo 02-59 246 318. Vopred ďakujeme. (nr)

Personálne zmeny 
na staromestskom úrade
Nové vedenie úradu Starého Mesta má ambíciu zefektívniť chod 

staromestského úradu. Starosta Števčík už viackrát avizoval, že 
jeho ambíciou je dosiahnuť, aby občania dostali na úrade vždy správ-
ne informácie a primeranú pomoc. Na základe týchto plánov Staré 
Mesto vyhlásilo v marci výberové konania na pozície vedúcich jed-
notlivých oddelení. Pracovný kolektív staromestského úradu teda od 
mája posilnili nové tváre.
 Od 1.5.2015 - Ing. Andrea Mihaliková – vedúca oddelenia ma-

jetkového, Ing. Viliam Denko – vedúci oddelenia dopravy, životného 
prostredia a verejného poriadku, Ing. Ladislav Vanda – vedúci od-
delenia investičného
 Od 11.5.2015 - JUDr. Iveta Hahnová – vedúca oddelenia práv-

neho a správnych činností, Ing. Mária Kullmanová - vedúca  oddele-
nia stavebného poriadku
 Od 16.5.2015 - Mgr. Ľubica Janegová – vedúca oddelenia kul-

túry 
 Od 1.6.2015 - RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH – vedúci odde-

lenia sociálnych vecí (nr)
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Lokalita od katedrály sv. Mar-
tina až po Baxovu vežu ožila 

tak, že niektorí návštevníci ju za-
čali prirovnávať k pražskej Zlatej 
uličke. Cesta do cieľa bude však 
dlhá a kľukatá. Vedenie Starého 
Mesta pripravilo koncepciu oži-
venia zóny od Ventúrskej ulice 
po mestské hradby, uvažujúc aj 
o prepojení s hradným vrchom. 
Kapitulská ulica je v tomto kon-
cepte jednou z kľúčových lokalít 
aj pre množstvo artefaktov, ktoré 
na nej návštevník nájde.  

Dom Albrechtovcov - 
Revitalizácia centra 
slobodných umení
Od roku 2011 sa usiluje ob-

čianske združenie ALBRECHT FO-
RUM (AF) zrekonštruovať a zrevi-
talizovať jedinečný priestor v srd-
ci Bratislave – tzv. Dom Albrech-
tovcov.  Tento objekt je svedkom 
pozoruhodného prieniku archi-
tektonicko-historických a pamät-
ných hodnôt.

I. Architektonicko
-historická hodnota 
Domu Albrechtovcov
Pôvodne kanonický dom sa 

nachádza v najstaršej časti his-
torického jadra Bratislavy, me-
dzi bývalým kláštorom Klarisiek 
a Kapitulskou ulicou. Jeho súčasná 
podoba vznikla postupným rozši-
rovaním stavby; objekt sumarizu-
je prvky gotiky, renesancie, baro-
ka a klasicizmu. Má sedem unikát-
nych klenbových pivníc.

Objekt mal privilégiá slobod-
ných kúrií – azylové právo predá-
vať vlastné víno a  bol oslobodený 
od platenia daní. Preto sú údaje 
o ňom v daňových knihách len 
evidenčné a chýbajú údaje o jeho 
obyvateľoch. Dom sa uvádza ako 
Domus Capitularis, čo znamená, 
že bol vo vlastníctve kapituly. V 
historických mapách Bratisla-
vy sa objekt objavuje až na pláne 
Bratislavy z roku 1820, v tzv. Ney-
derovom pláne. Vďaka architek-

tonicko-historickým hodnotám 
je objekt národnou kultúrnou pa-
miatkou.

II. Pamätná hodnota 
Domu Albrechtovcov
Jedinečným domovom ume-

nia a vzdelanosti bol dom na Ka-
pitulskej ulici č. 1 od roku 1945, 
od kedy v ňom žili Albrechtov-
ci - skladateľ, dirigent a peda-
góg Alexander Albrecht (1885 
– 1958) a jeho syn – muzikológ, 
učiteľ, estetik a humanista Ján 
Albrecht (1919 – 1996). Dom sa 
stal miestom stretnutí umeleckej 
a vedeckej society, pestovala sa 
v ňom hudba, diskutovalo sa o vý-

tvarnom umení, matematike, ko-
munikovali sa najnovšie poznatky 
z oblasti hudobnej interpretácie, 
estetiky, historiogra�ie a ďalších 
humanitných vied. Bol jedným z 
posledných priestorov v Bratisla-
ve, kde pretrvali najlepšie tradície 
stredoeurópskeho meštianstva. 

Albrechtovci venovali svoj 
život aktívnemu muzicírovaniu 
– Alexander Albrecht  bol vyše 
tridsať rokov dirigentom Cirkev-
ného hudobného spolku pri Dóme 
sv. Martina (CHS), Ján Albrecht 
založil a umelecky viedol súbor 
starej hudby Musica aeterna. Za-
nechali výrazné stopy v  sklada-
teľskej tvorbe resp. umenovednej 

spisbe – Alexander je autorom 
množstva v súčasnosti znovuob-
javovaných kompozícii, Ján napí-
sal veľký počet umenovedných 
štúdií a viacero kníh.  Obaja boli 
činní pedagogicky – Alexander 
Albrecht viedol 25 rokov Mestskú 
hudobnú školu, Ján Albrecht vyu-
čoval na PdF UK, FF UK a VŠMU. 

III. Revitalizácia
Po smrti Jána Albrechta 

(1996), zostal dom na Kapitul-
skej ulici č. 1 prázdny a opuste-
ný. Vzácnu pozostalosť prevzali 
mestské a štátne  zbierkové inšti-
túcie. Po niekoľkých neúspešných 
pokusoch sa v roku 2011 inicia-
tívy rekonštrukcie domu a preme-
ny Albrechtovského umeleckého 
a spoločenskovedného rodinného 
centra na  komunitné centrum slo-
bodných umení chopili pamätníci 
a nadšenci v občianskom združení 
ALBRECHT FORUM (AF). S pomo-
cou dobrovoľníkov a nezištných 
podporovateľov zahájili záchran-
né práce, pripravili ambiciózny 
projekt komplexnej revitalizácie 
a v súčasnosti ho úspešne reali-
zujú.

Cieľom AF  je vrátiť do domu  
časť pozostalosti, oživiť v ňom pô-
vodnú pestrosť záujmov Albrech-
tovcov zahŕňajúcu umeleckú tvor-
bu i jej re�lexiu a udomácniť nové 
aktivity, ktoré organicky vyrasta-
jú z tradície. Chcú v ňom prezen-
tovať živé umenie s akcentom na 
dedičstvo a odkaz Albrechtovcov, 
usporadúvať vzdelávacie progra-
my, prednášky, konferencie, dis-
kusie, tvorivé dielne a neformálne 
stretnutia osobností s verejnos-
ťou týkajúce sa umení a súvi-
siacich disciplín, dokumentovať  
bratislavskú a stredoeurópsku 
hudobnú tradíciu a zlepšovať spo-
luprácu subjektov pracujúcich 
v oblasti rozvoja občianskej spo-
ločnosti a komunít.

Albrecht Forum / Igor Valentovič
Foto - Martina Šimkovičová

Viac na 
www.ozivenie-kapitulskej.sk

Poklady Kapitulskej ulice 
a jej dvorov sa ukázali verejnosti

Kapitulská ulica so svojimi dvormi a ostatnými 
historickými objektmi ožíva dvakrát do roka. 

Prvého mája sa na tradičnom podujatí 
Kapitulské dvory zišli obyvatelia, nadšenci 
a priaznivci jej obnovy, ako aj návštevníci 

Starého Mesta.

| OBNOVA |
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Vo voľnej diskusii členov od-
bornej skupiny došlo k zhode 

názorov na de�inovanie rozsahu 
zadania ako aj ku metodike jeho 
tvorby. Bolo konštatované, že 
priestor Šafárikovho námestia je 
využívaný tromi skupinami uží-
vateľov: 
 užívateľmi bývajúcimi  a pra-

cujúci v blízkom okolí námestia
 užívateľmi  bývajúcimi a 

pracujúcimi v historickom jadre 
Starého Mesta, ktorí pri pešom 
pohybe za aktivitami nachádza-
júcimi sa v okolí Kamenného ná-
mestia, resp. aktivitami a služba-
mi sústredenými v okolí Hviezdo-
slavovho námestia a pešej zóny 
prechádzajú týmto priestorom .
 užívateľmi bývajúcimi v 

rámci územia celej Bratislavy, 
ktorí prostredníctvom zastávok 
MHD situovaných v dotyku s ná-
mestím, ako aj prostredníctvom 

novopostaveného Starého mosta 
s posilnenou pešou a cyklistickou 
funkciou budú využívať priestor 
Šafárikovho námestia ako tran-
zitný priestor. Z tejto skutočnosti 
vyplývajú aj rôzne očakávania 

užívateľov o funkčnom využívaní 
priestoru, na ktoré by malo Zada-
nie architektonickej štúdie reago-
vať. Z dôvodu postihnutia všet-
kých dopravných a peších vstupov 
do riešeného územia, navrhuje sa 

riešiť územie v  širších vzťahoch 
od Umeleckej besedy až po Gajovu 
ulicu a od Štúrovej po Alžbetínsku 
ulicu.

Krajský pamiatkový úrad upo-
zornil, že v mieste bývalej histo-
rickej polohy tzv.„Landererovho 
paláca“ je potrebné uvažovať s 
optickým hmotovým uzatvore-
ním, hlavne zo strany Šafárikovho 
námestia. V predbežnej diskusii o 
tejto požiadavke sa upozornilo na 
dôležitosť zade�inovania miery 
perforácie tohto objektu. Z dôvo-
du podpory veľmi intenzívnych 
komunikačných ťahov bude veľmi 
dôležité navrhnúť objekt tak, aby 
netvoril predelovú bariéru medzi 
parkom a priestorom parčíka s 
Kačacou fontánou. Z dôvodu pre-
pojenia verejných priestorov do 
celku bude veľmi dôležite de�ino-
vať funkčné využitie objektu tak, 
aby  sa podporil funkčný celok 
riešeného územia. Boli načrtnu-
té aj hlavné rysy pripravovaného  
participatívneho procesu. Pôjde 
o tri v podstate súbežne bežiace 
procesy  - participatívny, marke-
tingový a systémové zhrnutie po-
žiadaviek.
 participatívny proces  bude 

reprezentovať najmä zber názo-
rov, informácií a požiadaviek od 
predpokladaného okruhu dotknu-
tých (prieskumy, verejné disku-
sie, workshopy , atď).
 proces marketingu bude 

riešiť  najmä systematické zverej-
ňovania vykonaných priebežných 
činností, výzvy do zapojenia sa 
participatívneho procesu, atď.
 systémové zhrnutia zabez-

pečia kompletné podklady ku de-
�inovaniu podmienok Zadania.

Z dôvodu transparentnosti 
a záujmu o zapojenie širokých 
vrstiev dotknutej verejnosti, 
mestská časť  Staré Mesto zabez-
pečuje  verejné obstarávanie spra-
covateľa Zadania pre architekto-
nickú súťaž riešenia Šafárikovho 
námestia. Predpoklad začatia 
prác na formovaní Zadania je za-
čiatkom júna, ukončenie koncom 
septembra. Samotná architekto-
nická súťaž bude vypísaná začiat-
kom októbra 2015 a vyhodnotenie 
súťaže koncom novembra 2015.

Ľubomír Boháč, Ing. arch.
Vizualizácia - Študentská 

práca FASTU, Foto - Archív

Architektonická súťaž 
– Šafárikovo námestie

V kontexte s ambíciou mestskej časti Bratislava - Staré Mesto pripraviť 
architektonickú súťaž na priestor Šafárikovho námestia došlo k sérii pracovných 
stretnutí odbornej skupiny,  poverenej prípravou tejto aktivity. Jej hlavnou úlohou 

bude pripraviť všetky podklady a procesy potrebné pre vytvorenie Zadania 
architektonickej súťaže a následne jeho prerokovania so všetkými dotknutými. 

| OBNOVA |
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Dobrý trh na Jakubáku 
privítal jar!

Okrem lokálnych producentov 
s čistými a férovými produk-

tami, ktorí spĺňajú pravidlá me-
dzinárodného hnutia Slow Food® 
ste tu mohli nájsť predajcov kni-
žiek a dizajnérskych výrobkov. 
Dobrý trh na Jakubáku aj tento-
krát ponúkol zaujímavý program 
pre deti aj dospelých. Novinkou 
bola umelecká zóna, kde ste si 
mohli nechať namaľovať portrét 
od karikaturistu, napísať báseň 

na počkanie alebo vyrobiť vlast-
né lynoritové tričko. Na Jakubáku 
vznikla aj [�júžn] zóna, ktorá bola 
súčasťou festivalu organizované-
ho Nadáciou Milana Šimečku.

 Cieľom Dobrého trhu je ak-
tivovať širšie susedstvo v danej 
lokalite a objaviť ho pre nových 
návštevníkov. V susedstve na 
Jakubáku sa hneď niekoľko pre-
vádzok zapojilo do sprievodného 
programu ponúknutím prekva-

penia pre návštevníkov, ktorí 
mali na ruke náramok Dobrého 
trhu. Išlo o dobrovoľnú vstupen-
ku, ktorou mohli návštevníci 
podporiť organizáciu Dobrého 
trhu.

Významnou súčasťou poduja-
tia bolo združenie Zelená hliad-
ka. Práve oni vyčistili Jakubák 
niekoľko dní pred Dobrým tr-
hom, aby si následne návštevní-
ci podujatia mohli bezstarostne 

sadnúť na trávu a užívať si prí-
jemnú atmosféru. O čistotu v par-
ku sa starali aj počas celého dňa 
Dobrého trhu.

Veľkým prínosom pre Dob-
rý trh bola aj spolupráca s Per-
makultúrou (CS), ktorá v týždni 
pred podujatím zveľadila bylin-
kovú špirálu z minuloročného 
Dobrého trhu, upravila hmyzí 
domček a vytvorila nové obrub-
níky pri stromoch z recyklované-

| KOMUNITA |

Prvý tohtoročný Dobrý trh sa konal 25. apríla 2015 na Jakubáku. Špeciálna lokálna edícia podujatia, 
ktorá je organizovaná v spolupráci so Slow Food Pressburg, sa už tradične zameriavala na pomalý 

životný štýl, vychutnávanie si každodenných situácií a zamýšľanie sa nad tým, aké potraviny nakupujeme, 
od koho ich nakupujeme, aký je ich pôvod aj akým procesom výroby prešli. 
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Mojim obvodom a domovským 
priestorom je Horský park a 

okolie Slavína. Tu som sa narodila 
a vyrastala. Ako angažovaná 
občianka cítim povinnosť pomáhať 
svojmu okoliu, najmä kvôli našim 
deťom a seniorom. 

Tak ako v minulom, aj v tomto 
volebnom období sa snažím o 
stabilizáciu územia Horského 
parku. Dôkladne sa s kolegami 
chystáme kontrolovať všetky 
stavebné projekty, ktoré by sa 
nejakým spôsobom mohli dotknúť 
územia Horského parku. Ďalším 
veľkým problémom sú čierne 
skládky na území Starého Mesta. 
Množstvo odpadkov všade, kam 
sa pozriete, papiere, cigaretové 
ohorky, v zelených kríkoch 
vyhodený stavebný odpad, či staré 
elektrospotrebiče. 
Preto som na začiatku tohto roka 
požiadala novozvoleného starostu 
Starého Mesta o zabezpečenie 
veľkokapacitného kontajnera, ktorý 
by poskytol nám, Staromešťanom, 
minimálne dvakrát ročne. Robím 
všetko aj preto, aby sa zmenšili 

vzdialenosti odpadkových košov 
a verím, že naše eko-iniciatívy 
sa úspešne zavŕšia založením 
Staromestskej zelenej hliadky. 
Popri príprave týchto projektov 
sa venujem každodenným 
problémom mojich Staromešťanov. 
Najpálčivejším problémom bola 
kanalizačná šachta na Urbánkovej 
ulici. Staré Mesto už tento priestor 
dalo opakovane vyčistiť a od konca 
apríla je tento problém defi nitívne 
odstránený.
Každodenným problémom okolia 
Horského parku je aj spojenie 
mestskou hromadnou dopravou. 
Kedysi funkčná a vyťažená linka 
č. 41 je dnes obmedzená a 
„nahradená“ tromi spojmi, s tromi 
prestupmi, ktoré pripravia ľudí o 
hodiny života. 
Sedem dní v týždni sú na pretrase 

medzi ľuďmi aj výtlky na cestách, 
chýbajúce chodníky, či značenia 
ciest. Výtlky, ktoré ste mi nahlásili 
sa už opravujú a tie, ktoré som 
zistila na pravidelných obhliadkach 
v našom obvode tiež. Na rade 
sú opravy ciest, s ktorými sa 
začne v letných mesiacoch, 
nakoľko momentálne prebieha 
verejné obstarávanie na výber 
dodávateľa opráv.  Za náš obvod 
som miestnemu úradu odovzdala 
zoznam poškodených úsekov 
ciest. 
Chcem Vás týmto poprosiť o 
súčinnosť a nahlásenie problémov, 
ktoré Vás trápia, aby som sa ako 
Vaša poslankyňa mohla zasadiť o 
ich vyriešenie.

PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
barbora.oracova@gmail.com, 

mobil: 0903765890

ho dreva. Aj takýmto spôsobom 
privítal Dobrý trh jar.

Nestihli ste navštíviť toh-
toročný Dobrý trh na Jakubá-
ku? Nevadí, skúste sa ísť len tak 
prejsť po Jakubovom námestí 
alebo si tam na lavičke čítať kniž-
ku a nájdete tam aspoň kúsok z 
Dobrého trhu na pestrej násten-
nej maľbe, ktorá oživila múr pri 
detskom ihrisku.

Dobrý trh prebieha trikrát 
ročne za podpory mestskej časti 
Staré Mesto a starostu Radoslava 
Števčíka.

Zuzana Hrdličková, OZ PUNKT
Foto - Boris Nemeth

| SLOVO POSLANCA |
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Cirkul árt 
opäť v Medickej 

záhrade 

Tvárou, hlasom a ambasádor-
kou piateho ročníka poduja-

tia, ktoré býva tradične zábavnou 
prehliadkou cirkusového, divadel-
ného a pouličného umenia najvyš-
šej úrovne bude Zuzana Šebová. 

Festival potrvá od piatku 22. 
do nedele 24. mája 2015. Drama-
turgiu podujatia, ktoré sa koná 
pod šapitó i holým nebom tvoria 
už tradične umelci z celého sveta. 

Festival nového cirkusu Cirkul´art 
spája divadlo, cirkus a pouličné 
umenia do atraktívneho víkendo-
vého tvaru. 

Cirkus je od pradávna zaha-
lený rúškom tajomstva. Fúzia 
rôznych cirkusových disciplín a 
hudobný doprovod samotných 
umelcov bude nezabudnuteľným 
zážitkom, sľubuje zakladateľ fes-
tivalu, Pavol Kelley. 

Počas päť rokov existencie fes-
tivalu prišli do Bratislavy umelci z 
týchto krajín: Anglicko, Argentí-
na, Austrália, Belgicko, Brazília, 
Česko, Čile, Dánsko, Fínsko, Fran-
cúzsko, Grécko Holandsko, Izrael, 
Írsko, Japonsko, Kanada, Maďar-
sko, Nemecko, Poľsko, Portugal-
sko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, 
Senegal, Slovensko, Taliansko, 
Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, 

USA, Venezuela Za päť rokov sa 
predstavilo  307 umelcov z 31 
krajín sveta

            

Na tohtoročnom Cirkul´arte aj 
hviezdy zo Cirque du Soleil! 

Raphaël Hérault, Antonio Terro-
nes a Kritonas Anastasopoulos 
sú absolventami Ecole Supérieu-
re des Artsdu Cirque Brusel, teda 
diplomovali na vysokej škole cir-
kusových umení. Už počas štúdia 
si ich vyhliadli skauti svetozná-
meho Cirque du Soleil a tri sezó-
ny boli hviezdami predstavenia 
Amalunya, ktoré ešte nebolo mož-
né vidieť v Európe, ale len na ka-
nadsko – americkom turné, hovorí 
Pavol Kelley.

Všetci traja akrobati prichá-
dzajú do Bratislavy so svojou 
vlastnou šou Scratch, dodáva.

Veľkým lákadlom bude insce-
nácia Loser´s, minuloročný ob-
jav českej novocirkusovej scény. 
Vznikla na motívy básne a roz-
práva príbeh vzťahu, kde jeden 
miloval viac než ten druhý. Tes-
tosterón, osudová žena a jej alter 
ego v etudách súčasného tanca a 
prvotriednej akrobacie, prezrá-
dza Kelley.

Američan Wes Peden a švéd 
Patrik Elmnert patria medzi sve-
tovú žonglérsku špičku a získali 
už množstvo prestížnych ocenení. 
Na Cirkul´art prichádzajú so šou 
Betwen Someonesons, kde kom-
binujú švédsku estetiku čistoty s 
odvážnou americkou hravosťou. 
Nápadité párové a scénické žong-
lovanie sa prelína v jeden har-
monický celok.  Ekvilibristické 
žonglérske kúsky sú okorenené 
pohybovými kreáciami. 

Cirkus je od pradávna zahale-
ný rúškom tajomstva tak, ako aj 
škandinávska poetika predstave-
nia Krajiny šťastia – Land of the 
Happy v podaní Sirkusu Aikamo-
inen, �ínskeho zoskupenia, ktoré 
patrí medzi najväčšie objavy se-
verskej novocirkusovej scény po-
sledných rokov. 

            

Okrem hlavného programu vo 
veľkom šapitó sa môžu divá-

ci tešiť aj na pouličné cirkusové a 
divadelné umenie v podaní Cirque 
du Sally z Írska, španiela Mr. 

Jubilejný 5. ročník Festivalu nového cirkusu Cirkul´art otvorí Zuzana Šebová, 
divadelná a televízna herečka.Predposledný májový víkend bude 

bratislavská Medická záhrada opäť patriť súčasnému cirkusu a divadlu. 
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Vita so svojou TNT Bomb Show, 
rakúsky Circus Wende, Amelia 
Maple Staplegun z ďalekej Austrá-
lie, Cirkusový bubon band Barba-
rossa z Rumunska, nebude chýbať 
ani akrobacia na kruhu v podaní 
Kanaďana Andyho Girouxa Sal-
timbanque. Diváci budú mať tiež 
príležitosť vidieť naživo v záhrade 
Trpaslíkov z RTVS. Zaujímavosťou 
bude tiež Kabinet kuriozít Fatalia 
z Nemecka, ktorý ponúkne dospe-
lému divákovi labyrint miniatúr-
nych surrealistických inštalácií. 

Pre najmenších je priprave-
ných množstvo workshopov, gym-
nastických aktivít a atrakcií.

            

Starosta mestskej časti Bratisla-
va Staré Mesto Radoslav Štev-

čík o festivale Cirkul árt: Spojenie 
historickej mestskej záhrady a 
umenia je vždy unikátne. Atmo-

sféra, ktorú vytvára Cirkul árt ako 
festival súčasného divadla a cir-
kusového umenia, vnáša do mesta 
a najmä jeho historického jadra 
život, dobrú náladu, chuť stretnúť 
sa v inšpiratívnom prostredí a ho-
voriť spolu. To je dôležité nielen 
počas pár dní trvania festivalu, ale 
po celý rok. Preto budem rád, ak si 
Cirkul árt ako aj iné kultúrno-spo-
ločenské podujatia a projekty, 
ktoré spríjemňujú život občanom, 
nájdu stále miesto v našom meste. 
Osobne si želám, aby Staré mesto a 
kreatívni potenciál jeho ľudí tvorili 
symbiózu príťažlivú pre všetkých.

            

Festival Cirkul´art je medziná-
rodnou prehliadkou špičko-

vých žánrovo pestrých divadel-
ných, novocirkusových, hudob-
ných, audiovizuálnych, pouličných 
a iných produkcií prekračujúcich 

rôzne rámce umenia. Ide o jediný a 
unikátny festival svojho druhu na 
Slovensku. Divácka účasť ostatné-
ho ročníka bola 9000 návštevní-
kov. Projekt je sociálne a rodinne 
orientovaný, viac ako 90% pred-
stavení je zadarmo. Medzi dôležité 
zámery projektu patrí udržiavanie 
a starostlivosť o Medickú záhra-
du – Národnú kultúrnu pamiatku 
(oprava chodníkov, lavičiek, košov 
a osvetlenia).  Aktuálnym cieľom 
naďalej zostáva vyhľadávanie ta-
lentov a podnecovanie domácich 
tvorcov k umeleckej aktivite sme-
rujúcej k vzniku inscenácií nového 
cirkusu na Slovensku. 

Nový cirkus patrí k najmlad-
ším žánrom javiskového umenia. 
Vznikol v 70. rokoch vo Francúz-
sku ako potreba nezávislého di-
vadla hľadať nové formy vychá-
dzajúce zo zabudnutých rituálov, 
činoherných tradícií, cirkusových 

schopností a pouličného umenia. 
Pre nový cirkus je charakteristic-
ká naratívna forma rozprávania 
príbehu prostredníctvom tradič-
ných cirkusantských zručnos-
tí, ktorými vyjadruje metafory, 
príbehy, témy, divadelné obrazy 
či dejovú líniu. Až sekundárnym 
cieľom je prezentácia úrovne vir-
tuozity prevedenia, nebezpečnosti 
a ekvilibristiky jednotlivých cir-
kusových umení. Nouveau cirque 
sa stal moderným fenoménom 
re�lektujúcim súčasné výrazové 
prostriedky. Cieľom projektu je 
budovanie tradície kvalitného me-
dzinárodného víkendu nového cir-
kusu na Slovensku. 

Festival Cirkul´art spolupracu-
je s Écolenationale de cirque Mon-
treal a je členom siete kultúrnych 
operátorov Circostrada Network 
Paríž. 

Viac na www.cirkulart.sk
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Dni samosprávy 2015

Mnohí návštevníci využili 
možnosť porozprávať sa 

osobne so starostom, podať mu 
ruku alebo pohovoriť o otvore-
ných, veľakrát citlivých témach z 
ich okolia. Privítali sme veľa detí 
a mladých návštevníkov, ktorí 
neodmietli drobnú sladkosť či 
obľúbené balóny a využili mož-

nosť vidieť napríklad  panciero-
vý archív slúžiaci na spisy, posa-
diť sa do kresla odkiaľ úraduje 
starosta, či navštíviť kanceláriu 
mestského policajného náčelníka. 
Sprístupnená bola i staromestská 
sieň v ktorej každý mesiac zasadá 
Miestne zastupiteľstvo. Mohli ste 
si pozrieť i kontaktné pracovisko, 

kam staromestskí občania prichá-
dzajú so svojimi požiadavkami. 
Pýtali ste sa plány a vízie vede-
nia Starého Mesta, na konkrétne 
otvorené otázky, najviac Vás za-
ujímalo parkovanie, čistenie ulíc, 
venčenie psov a nové výbehy, či 
rekonštrukcia Štúrovej ulice. Po-
tešil nás aj záujem o Staromestské 

noviny, ktorých sa rozdalo viac 
ako 150 kusov a zistili sme, že 
čítate naozaj pozorne, keďže po-
znáte mená redaktoriek a redakč-
ného tímu. Na nádvorí Jurenákov-
ho paláca, kultúrnej pamiatky z 
prvej tretiny 19. storočia - ktorý 
je dnes staromestským úradom - 
hrala celý deň hudba, podávalo sa 
občerstvenie a vládla dobrá nála-
da. Sme radi, že ste prišli v takom 
hojnom počte a tešíme sa na ďalší 
ročník, ktorý bude opäť o rok. Ďa-
kujeme!

Nora Remiarová
Foto - Marek Velček

Spomienka na jubileum
Nezabúdame na tých, ktorým vlasy pretkalo striebro a rokmi sťažel 

krok. V oku múdrosť prežitého, myšlienky plné spomienok. Staro-
mestskí jubilanti.

V každom čísle novín nájdete na tomto mieste foto zo stretnutia 
staromestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúr-
neho programu pripravuje mestská časť seniorom aj malý kvetinový 
darček. Pripájame fotogra�iu z aprílového stretnutia v Zichyho palá-
ci. 

Fotogra�ie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na 
web stránke Starého mesta vo fotogalérii. 

(nr)

Stretnutie jubilantov v Zichyho paláci.
Foto - Marek Velček

V apríli sa v našom meste konali Dni samospráv 2015. Veľmi nás potešil 
veľký záujem Staromešťanov, ale aj obyvateľov iných mestských častí, 

ktorí navštívili staromestský úrad, aby si pozreli kanceláriu starostu, prednostu, 
vicestarostu, redakciu Staromestských novín, priestory úradu a podobne. 

Počas Dní samosprávy navštívili občania aj kanceláriu starostu.

SN_05.indd   10 18. 5. 2015   9:36:46



11 | BLESKOVO |

Žižkova ulica 
konečne 
opravená
Vodorovné značenie, zemné 

práce a upratovanie stave-
niska boli poslednými prácami na 
Žižkovej ulici, ktoré sa v lokalite 
okolo masívneho zosuvu museli 
urobiť. V čase uzávierky novín boli 
práce vykonané na Žižkovej ulici 
skontrolované, prebraté od dodá-
vateľa a komunikácia odovzdaná 
na užívanie.

Výtlky 
priebežne 
odstraňujeme 
Do dnešného dňa Staré Mesto 

opravilo výtlky na dvadsia-
tich ôsmych uliciach a námes-
tiach patriacich pod  jeho správu. 
Ide o 120 až 130 výtlkov v obje-
me 8.626,30 eur. Výtlky sa podľa 
plánovaných oblastí a nahlasova-
ných ulíc bez prerušenia odstra-
ňujú. 

Hviezdoslavovo 
námestie 
má opravenú 
dlažbu
Na Hviezdoslavovom námestí 

minulý týždeň opravili po-
škodenú dlažbu. Ide o približne 80 
dier s poškodenou, alebo chýbajú-
cou dlažbou od Slovenského ná-
rodného divadla až po most SNP. 
Práce realizuje spoločnosť TSS 
Pittel + Brausewetter sro.
Práce sa netýkajú len námestia, 
ale i blízkeho okolia smerom k 
električkovým koľajniciam.

Na Štúrovej ulici 
budú nové 
chodníky 
do konca júna
Zástupcovia zhotoviteľa stavby 

Eurovia SK  a.s. informovali, 
že do konca mája má byť vydláž-
dený chodník na pravej strane 
Štúrovej ulice a do konca júna aj 

na ľavej strane. Do konca júla má 
byť dokončená aj komunikácia na 
tejto ulici. Podľa vyjadrenia zho-
toviteľa sa v najbližších dňoch na 
Štúrovej ulici dokončia vodovodné 
prípojky, všetky ostatné siete sú 
už preložené a zhotoviteľa by tak 
už pri stavebných prácach nemalo 
nič brzdiť.

Bratislavský 
Majáles opäť 
úspešný
Na Tyršovom nábreží to opäť 

žilo. Už 8. ročník mestského 
open air festivalu Bratislavský 
majáles pripravil pre Bratislav-

čanov a návštevníkov hlavného 
mesta koncerty, kreatívny trh, 
ohňostroj či ukážky netradičných 
športov. Podujatie podporil sta-
rosta mestskej časti Staré Mesto, 
Mgr. Radoslav Števčík.

Staré Mesto 
využije dotáciu 
na výstavbu 
novej materskej 
školy

Dotáciu vo výške 209.000 eur 
využije mestská časť na vy-

tvorenie piatich nových tried. 

„V areáli Základnej školy Dubo-
vá vznikne úplne nová materská 
škola – MŠ Brnianska,“ uviedol 
starosta Starého Mesta Radoslav 
Števčík. „Rovnako tak vzniknú tri 
nové triedy aj nadstavbou MŠ Go-
razdova,“ dodal.

Obľúbené 
Farmárske 
trhy

Každý pondelok od 08.00 do 
18.00 nájdete na Rybnom 

námestí ponuku lokálnych pre-
dajcov. Farmárske trhy sa stretli 
s pozitívnym ohlasom obyvate-
ľov mestskej časti Staré Mesto a 
vzhľadom na svoje umiestnenie 
a blízkosť dopravného uzla pod 
Mostom SNP, ponúkajú možnosť 
nakúpiť si aj obyvateľom iných 
mestských častí. Staré Mesto chce 
podporiť tie lokálne trhy, ktoré 
budú schopné samo�inancovania, 
nebudú teda potrebovať dotáciu 
mestskej časti. Rybné námestie 
patrilo v minulosti k tradičným 
trhovým miestam Prešporku a 
neskôr Bratislavy. Farmárske trhy 
nájdete  aj každý štvrtok na Poľnej 
ulici. Potravinové trhy prebiehajú 
takisto v Starej tržnici, tu si môže-
te nakúpiť každú sobotu od 10.00 
do 15.00.

(nr)
Foto - Marek Velček,

Nora Remiarová
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Príbeh z horárne
Pri hlavnom vstupe do parku 

postavili vtedy budovu ho-
rárne, v ktorej býval lesník, ktorý  
dozeral na park. Park i horáreň 
boli neobyčajne kultivovaným 
a doslova kultúrnym verejným 
priestorom a boli desaťročia veľ-
mi navštevovaným cieľom  pre 
obyvateľov mesta.

Začiatok totálneho úpadku 
tejto bratislavskej pozoruhod-
nosti prišiel s rokom 1948. Kul-
túra a zeleň prestali byť pre zod-
povedných dostatočne dôležité. Z 
horárne sa stal sklad chemikálií a 
strojov, z Horského parku miesto 
devastácie a kriminality. Obrat 
nastal v roku 1994. Magistrát ne-
vedel čo so  spustnutou horárňou, 
tak ju ponúkol na podnikateľské 
využitie. V riadnej súťaži získa-
la ruinu horárne Nadácia Horský 
park, na základe predloženého 
neziskového projektu. Neuveri-
teľné. 

Nasledujúce udalosti nabrali 
rýchly spád. Nový nájomník bu-
dovu od základu vyčistil, zreno-
voval, izoloval, priľahlý pozemok 
dekontaminoval od chemikálií, 
olejov, technického smetia a otvo-
ril pre verejnosť. V parku sa zača-
li čistiť erózne odrážky, obnažo-
vať pôvodná kamenná štruktúra 
cestičiek, opravovali a dokladali 
sa nové lavičky...

Pre horáreň i park to bola vý-
hra v lotérii. Samozrejme iba v pre-
nesenom slova zmysle. Tie hlavné 

zdroje boli nadšenie, dobrovoľníc-
tvo a peniaze jednotlivých priaz-
nivcov parku.  Nikto z verejných či-

niteľov a úradníkov tomu neveril. 
No stačilo prísť na horáreň a fakty 
ležali pred neveriacimi Tomášmi: 
na záhrade veľké kreatívne detské 
ihrisko, v horárni a naokolo kulti-
vované, denne udržiavané verejne 
prístupné priestory s vybavenos-
ťou, servisom, náučnými, kultúr-
nymi, či športovými programami. 
V 22 hektárovom parku bol denný 
dohľad, denné upratovanie, nové 
prvky malej architektúry, pro-
tierózne zábrany... Asi to bol dô-
vod, prečo mesto predĺžilo nedáv-
no prenájom objektu Horáreň na 
ďalších 20 rokov. Z 34 poslancov 
hlasovalo „za“  34 poslancov.

A to bol dôvod, prečo musel 
staronový nájomca zavrieť bu-
dovu horárne na niekoľko me-
siacov. Generálna rekonštrukcia 
horárne priniesla novú izoláciu 
proti spodnej vode, nové sociálne 
zariadenia, novú elektroinštalá-
ciu, nové omietky, maľovky, nové 
zariadenia, nové zasklenie terasy, 
nové nábytky... V polovici januára 
sme Horáreň otvorili a odvtedy 
denne opäť slúži bratislavskej ve-
rejnosti, jej hosťom, cudzincom, 
ktorí v našom meste žijú a pra-
cujú. Pozývame  čitateľov Staro-
mestských novín, aj neveriacich 
Tomášov.

Ing. Kamil Procházka
Foto - Katarína Acél 

Obchodná ulica po novom
S podporou starostu Mestskej časti Staré Mesto Radoslava Števčíka a 

za osobnej účasti primátora Ivo Nesrovnala sa 28. a 29. mája 2015 
uskutoční  workshop zameraný na riešenie najpálčivejších problémov 
Obchodnej ulice. Na programe budú témy ako čistota, bezpečnosť, či 
kultivovanejší vzhľad. Organizátori pozývajú na neverejné podujatie 
majiteľov budov a zástupcov miestnych prevádzkovateľov, ktorým leží 
na srdci premena ulice na návštevnícky príťažlivé a pulzujúce miesto.  
Workshopu sa okrem zástupcov mesta a mestskej polície zúčastnia aj 
architekti Milota Sidorová a Igor Marko, ktorí prispejú skúsenosťami 
z revitalizácií mestských zón v Prahe a v Londýne. Účastníci budú spo-
ločne hľadať optimálny koncept, konkrétne opatrenia a projekty.  Davy 
Čajko, zakladateľ platformy Obchodnaulica.sk, o cieľoch akcie: „V úzkej 
a konštruktívnej spolupráci so všetkými zainteresovanými chceme pri-
navrátiť Obchodnej ulici niekdajší lesk. Zmeniť ju na vyhľadávanú, prí-
jemnú a bezpečnú lokalitu.“  

Viac o programe na www.obchodnaulica.sk
Foto -  Obchodnaulica.sk

Meno Henrich Justi je azda Staromešťanom 
známe. Áno, bol to ten mimoriadny prešporský 

mešťanosta, ktorý priniesol, presadil a uskutočnil ideu 
verejného parku v lesnatých kopcoch nad mestom. 

Bolo to pred 145  rokmi a mesto malo vtedy 
necelých 50 000 obyvateľov! 
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Štúr-žúr na Rudnayovom námestí 
oslávi Ludevítove narodeniny

Ľudovít Štúr aj 200 ro-
kov po svojom naro-

dení inšpiruje. Slovenči-
na sa medzičasom stala 
svetovo rešpektovaným 
a na Slovensku vo všetkých 
sférach používaným jazykom. 
Štúrovské inšpirácie však idú ešte 
ďalej, vznikajú rôzne umelecké 
podujatia, kaviarne, módne dopln-
ky, šperky a ďalšie výrobky, ktoré 
sú podnecované jeho unikátnym 
vzhľadom, životom a tvorbou. 
Štúr-žúr je oslavou všetkých ta-
kýchto aktivít, príležitosťou na 
lepšie spoznanie osobnosti Ľudo-
víta Štúra, ale aj možnosťou za-
myslieť sa nad jeho odkazmi. Mô-
žeme naňho mať rôzne názory, no 
vymieňame si ich – predovšetkým 
jeho zásluhou – po slovensky.

Organizátorom Štúr-žúru je 
Jazykovedný ústav, preto neču-
do, že dôraz sa kladie na slovo či 
jazyk. O svojich skúsenostiach so 

stvárnením Štúra v rôznych in-
scenáciách či �ilmoch porozprá-
vajú herci Dušan Jamrich, Ludwig 
Bagin a Robert Roth, podrobnosti 
o role Adely Ostrolúckej vo �ilme 
Niet inej cesty (1968 ) prezradí 
Emília Vášáryová. Štúrovské ob-
dobie priblíži rozhovor s histo-
ričkou a etnologičkou Katarínou 

Nádaskou. K slovu sa dostanú aj 
jazykovedkyne Sibyla Mislovičo-
vá a Ingrid Hrubaničová. Prečo sa 
inšpirovať Štúrom aj v súčasnosti 
vysvetlí napríklad módna návr-
hárka Wylczynska či Ján Krekáň 
zo Štúr Café. Či si zo Štúra možno 
dnes robiť žarty objasní Rado On-
dřejíček, známy aj ako Cynická ob-

luda. Pestrý program rozhovorov s 
osobnosťami bude dopĺňať trh so 
štúrovskými výrobkami a premie-
tanie �ilmov o Štúrovi v neďalekom 
kine Mladosť. Predstaví sa Divadlo 
Jozefa Gregora Tajovského zo Zvo-
lena so špeciálne upravenou insce-
náciou Orol tatranský. Pri západe 
slnka zahrá kapela Slniečko, ktorú 
preslávil najmä hit Ludevít Štúr.

Tento májový štvrtok zažije 
Rudnayovo námestie oslavu, aká 
sa organizuje len raz za 100 rokov. 
Jazykovedkyne a jazykovedci vyj-
dú spoza svojich múrov, stretnú 
sa s verejnosťou a oprášia spo-
mienky na Ľudovíta Štúra. Prof. 
PhDr. Slavomír Ondrejovič, DrSc., 
riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. 
Štúra SAV, sa o osobnosti zmieňuje 
s nadhľadom i úctou: „Hodné obdi-
vu sú bezpochyby jeho vodcovské 
schopnosti, jeho „samotvornosť“ v 
živote i vo vede, jeho guráž, s akou 
boril staromódne a plesnivé tra-
dície a ktorú potvrdzuje výrokom 
‚musíme tje hňilje močjari vičis-
ťiť‛.“ 

Program a všetky zaujíma-
vosti Štúr-žúru nájdete na Fa-
cebooku a internetovej stránke 
www.juls.savba.sk.

Lucia Satinská
Foto by Michaela Kajanová 

Okrskári v uliciach Starého Mesta
O verejný poriadok v našej mestskej časti sa 

starajú policajti slúžiaci na Okrskovej sta-
nici MsP Bratislava Staré Mesto. Nájdete ich aj 
na emailovej adrese: smv@mp.bratislava.sk, 
alebo  osobne na Okrskovej stanici Mestskej 
polície hl. mesta SR Bratislavy - Staré Mesto, 
Medená ulica 2. Keďže Staré Mesto vie o prob-
lematických miestach kde je zvýšená krimina-
lita, ako napr. na Obchodnej ulici alebo Kolláro-
vom námestí, prinášame kontakt na okrskárov 
mestskej polície, ktorých môžete kedykoľvek 
požiadať o pomoc, alebo nahlásiť udalosť:

Jozef Hitka, 
veliteľ, tel.: +421 2 592 464 00
Juraj Adamovič, 
okrskár MsP v Starom Meste - pešia zóna, 

tel.: +421 911 921 707,

Viktor Nehéz, 
okrskár MsP v Starom Meste - pešia zóna, 

tel.: +421 902 921 716,  
Monika Malotová, 
okrskárka MsP v Starom Meste - Jakubovo 

námestie, tel.: +421 914 369 418, 
Drahoš Jambor, 
okrskár MsP v Starom Meste - okrsok Avion, 

tel.: +421 914 369 404

Nepretržitá 24-hodinová služba je hliadka-
mi zabezpečovaná prostredníctvom operač-
ného strediska na telefónnom čísle +421 2 592 
464 00 , prípadne prostredníctvom telefonátov 
na číslo skráteného volania 159.

(nr)
Foto - Marek Velček

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV prispeje k oslavám 200. výročia narodenia 
svojho patróna multižánrovým podujatím priamo pod svojimi oknami. Pod záštitou 
starostu Starého Mesta Radoslava Števčíka, s podporou destinačného partnera 
Turizmu regiónu Bratislava a Bratislavského samosprávneho kraja ožije 21. mája 

od 12.00 do 22.00 Rudnayovo námestie slovami, chuťami, zvukmi i hrami. 

a na Slovensku vo všetkých 
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Staromestská knižnica 
deťom alebo Prečítaj si...
Milé deti, milí rodičia. Každý mesiac Vám budeme pravidelne 

prinášať informácie o tom, čo všetko sme pre vás pripravili a 
budeme vám predstavovať zaujímavé knižky.

KOZLIATKA
Mária Rázusová-Martáková, 
Jaroslava Blažková, BUVIK, 2013, 
pre deti od 3 rokov
Kto by nepoznal rozprávku o neposlušných 
kozliatkach, ktoré sa nechali prekabátiť vlkom? 
Ale poznáš rozprávku o poslušných kozliatkach? 
Tie sa smiali vlkovi, pretože si nevedel 
zapamätať pesničky, ktoré spievala mama koza. 
Knižka obsahuje dve rozprávky, takže máš 
dve knižky v jednej. V knižke nájdeš krásne 
ilustrácie.

MIMI A LÍZA
Katarína Kerekešová, Katarína Moláková, 
Alexandra Salmela, Slovart 2013, 
pre deti od 5 rokov
Kamarátky Mimi a Líza zažívajú množstvo 
farebných dobrodružstiev – dozvieš sa na 
akom dopravnom prostriedku lieta Agent 
Vitamín, kam zmizol tieň, prečo je froté 
krokodíl smutný, ako môžeš vidieť neviditeľnú 
rybu a veľa iných.

Nejdem a basta! 
Gabriela Futová, Mladé letá, 2013, 
pre deti od 5 rokov
Chystáš sa do školy alebo si prváčik? Táto knižka 
je pre teba tá pravá. Evka je budúca prváčka, 
ktorá sa vôbec neteší do školy, dokonca tam ani 
nechce ísť. Dostala otrasnú ružovú princeznovskú 
školskú tašku. Rozhodla sa, že do školy predsa 
len pôjde, aby tam objavila vlka, ktorý sa v škole 
ukrýva. Nakoniec sa jej v škole tak zapáčilo, že 
pri odchode hovorila „Nejdem a basta!“.

Osmijankove rozprávky
Krista Bendová, BUVIK, 2014, 
pre deti od 8 rokov
Hlavička a bruško - telíčko v tvare osmičky. 
Kto iný ako Osmijanko. Osmijanko vznikol ako 
rozhlasová hra pre deti v roku 1965 a práve 
oslavuje 50 rokov. V knižke nájdeš 64 rozprávok 
o zvieratkách, princeznách, zázračných krajinách, 
o detektívoch, vtáčikoch, vodných stvoreniach, 
sladkých maškrtách aj o lesných stvoreniach. 
Dokonca aj Osmidunčo, verný kamarát Osmijanka, má svoju 
rozprávku. S Osmijankom sa určite veľa nasmeješ.

Všetky tieto knižky a množstvo ďalších nájdete v Staromestskej 
knižnici. Príďte medzi nás!

Vaša Staromestská knižnica 
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Deň Krivých 
zrkadiel 2015

Záštitu nad týmto podujatím 
prevzal starosta mestskej čas-

ti Staré Mesto, Mgr. Radoslav Štev-
čík a primátor Bratislavy, JUDr. 
Ivo Nesrovnal. Finančnú podporu 
poskytlo Ministerstvo kultúry SR 
a nadácia Veolia.

Združenie na pomoc ľuďom s 
mentálnym postihnutím týmto 
srdečne pozýva všetkých ľudí 
dobrej vôle: príďte sa 12. júna 
zabaviť, spoznajte ľudí s mentál-
nym postihnutím a podporte ich 
aktivity! Každoročne sa v ten-
to deň koná aj verejná finančná 
zbierka na podporu aktivít pre 
ľudí s mentálnym postihnutím. 
V tomto roku ide o zbierku Bi-

vio, ktorú zapísalo Ministerstvo 
vnútra SR do registra verejných 
zbierok pod registrovým čís-
lom verejnej zbierky 000-2015-
01096. Jej výťažok bude použitý 
na vybudovanie vzdelávaco-re-
habilitačného centra BIVIO. Pod-
poriť aktivity združenia ZPMP 
v SR môžete zaslaním dobro-
voľného príspevku na číslo účtu 
2044883553/0200, IBAN: SK20 
0200 0000 0020 4488 3553 SU-
BASKBX alebo zaslaním sms v 
hodnote 2 € na číslo 877 s tex-
tom DMS BIVIO (DMS medzera 
BIVIO). Ďakujeme!

Zuzana Kolláriková/Nora Remiarová
Foto - Boris Nemeth

S mottom Sme iní, ale nie horší sa nám Združenie 
na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 

(ZPMP v SR) prihovára už jubilejný, desiaty rok. 
I tento krát bude mať verejnosť možnosť spoznať 

bližšie svet ľudí s mentálnym postihnutím, ich talent, 
schopnosti a názory. To všetko už 12. júna 

na Hviezdoslavovom námestí, v rámci 
celoslovenskej akcie Deň krivých zrkadiel.

sa do školy alebo si prváčik? Táto knižka 

nechce ísť. Dostala otrasnú ružovú princeznovskú 

o zvieratkách, princeznách, zázračných krajinách, 

Dokonca aj Osmidunčo, verný kamarát Osmijanka, má svoju 
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CENTRUM KULTÚRY
VENTÚRSKA 9, ZICHYHO PALÁC

2. 6., 10.00 h - VÝCHOVNÝ KONCERT 
pre 9. ročník ZŠ, účinkuje: Kamil Peteraj 
– textár, V – klub, Námestie SNP.
3. 6., 18.00 h - VERNISÁŽ VÝSTAVY 
„EMÓCIE V ČASE“, akad. mal. Violeta 
Bázliková, maľba, trvanie výstavy do 27. 
6. 2015, otvorená pondelok – piatok od 
10.00 – 18.00 h.
12. 6., 19.00 h - HUSĽOVÝ RECITÁL: 
Miung Kwon (Kórea) a Jela Špitková 
(SK), vstupné:  2 € , študenti a seniori 
1 €.
30. 6., 18.00 h - SÚBOR AKORDEON – 
LETO 2015, koncert, Monika Alaxinová, 
Viera Hrubá, Janka Stovíčková, Pavel 
Čičák, Milan Púčik, Rajmund Kákoni-
umelecký vedúci, Juraj Munka-moderátor, 
Peter Poljovka-vedúci súboru, a hostia, 
vstup voľný!

VÝSTAVY
Galéria Z, Ventúrska 9, pondelok – 
sobota, 13.00 - 18.00 h
GEOMETRICKÁ ABSTRAKCIA, zo 
zbierky Martina Šamaja, trvanie výstavy: 
do 14. 6. 2015

STAROMESTSKÉ KULTÚRNE LETO
24. 6., 20.30 h - CHRÁMOVÝ 
KONCERT:  Portsmouth Community 
Choir (USA), 
30 členný spevácky zbor z USA, 
Františkánsky kostol, Františkánske 
námestie,vstup voľný
25. 6., 20.30 h - HUDBA NA NÁDVORÍ: 
MICHAELA RABITSCH WORLD-JAZZ 
OHNE GRENZEN (A), nádvorie Zichyho 
paláca, vstupné: 5 €, študenti a seniori 
3 €
30. 6., 19.00 h - CHRÁMOVÝ 
KONCERT: International Voices 
Houston (USA),
30 členný spevácky zbor z USA, 
Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa, 
Františkánske nám., vstup voľný!
SOCHA a OBJEKT XX. 
MEDZINÁRODNÁ VÝSTAVA 
25. 6.– 23. 8. 2015
Grassalkovichova záhrada,  - Laco 
Sabo, Richard Keťko, Václav Fiala (CZ), 
Antonín Kašpar (CZ), Jaromír Šimkůj 
(CZ), Ľubo Mikle, Peter Roller,  Andrej 
Margoč,  Jozef Jankovič, Andrey Vrabčev 
(BG), Kata Kissoczy (SK/CZ), Jakub 
Trajter

CENTRUM KULTÚRY
ŠKOLSKÁ 14

4. 6., 19.00 h - William Shakespeare: 
MACBETH, réžia: Jana Krčmářová, 
Divadlo ÍVERY
11. 6., 19.00 h - William Saroyan: 
TRACYHO TIGER, réžia: Jana 
Krčmářová, Divadlo ÍVERY
18. 6., 19.00 h - Boris Vian: HLAVA 
MEDÚZY, réžia: Jana Krčmářová, 
Divadlo ÍVERY

22. 6., 19.00 h - LYSISTRATA, účinkujú 
členky zoskupenia neprofesionálnych 
hercov skôr narodených, DIVADLO 
U ZICHYHO pod vedením Mgr. art. 
Michaely Čillikovej, ktoré vzniklo koncom 
roku 2014 z iniciatívy a podporou 
oddelenia kultúry mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto.
24. 6., 19.00 h - Oscar Wilde: CELKOM 
VÁŽNE, réžia: Jana Krčmářová, Divadlo 
ÍVERY
25. 6., 19.00 h - Miloš Macourek: HRA 
NA ZUZANKU, réžia: Jana Krčmářová, 
Divadlo ÍVERY
Vstupné: 1 €, predaj vstupeniek 
hodinu pred predstavením, predpredaj 
vstupeniek www.ticketportal.sk, lucia.
doubravova@staremesto

KURZY
Jazykové kurzy: angličtina, nemčina, 
taliančina, novogréčtina, španielčina, 
francúzština, ruština, latinčina
Info: lucia.doubravova@staremesto.sk
Pohybové kurzy: joga, hathajoga, 
pilakalajoga, powerjoga a chrbtové 
svaly, kondičné cvičenie pre dámy, 
bodybalance; ranné kurzy: joga, joga pre 
seniorov, či kung „18 pohybov“
Info: beata.greksakova@staremesto.sk
Záujmové krúžky: dramatický krúžok 
pre staršie i mladšie deti, detské baletné 
štúdio
Info: lucia.doubravova@staremesto.sk

VÝSTAVY
ZOLI BORÁROS: výber z fotografi ckej 
tvorby, trvanie výstavy do 30. 6. 2015, 
otvorené: pondelok – piatok od 9.00 do 
20.00 h.

STAROMESTSKÉ KULTÚRNE LETO
27. 6., 17.00 h - JAZZOVÁ LOĎ – 
PETER LIPA A TRADITIONAL CLUB, 
plavba loďou z centra Bratislavy na 
Devín a späť v sprievode hudby Petra 
Lipu a Traditional Clubu. Vstupné: 13 €, 
predpredaj vstupeniek v sieti Ticketportal 
a v Centre kultúry na Školskej 14 

CENTRUM KULTÚRY
GAŠTANOVÁ 19

6. 6., 13.30 h - INFOSERVIS SENIORA, 
aktuality pre seniorov, vstup pre členov 
ZZPO III.
8. 6., 14.00 h - TVORIVÉ PONDELKY, 
vedie: Vlasta Lazová, vstup pre členov 
KS G19 
POHYB PRE ZDRAVIE, kondičné 
cvičenie pre seniorov, vedie: Ing. Marta 
Mitrová, každý pondelok a stredu, 9.30 h
JOGA V DENNOM ŽIVOTE, relaxačné 
cvičenie, vedie: Viera Diešková, Vstupné: 
4 €, seniori 2 €, každý štvrtok, 9.30 h
KLUBY A ZDRUŽENIA: Klub seniorov  
(pondelok a štvrtok od 12.30 – 16.30 
h), ZZPO ZO 1 (utorok), ZZPO ZO 3 
(streda), AkSen (utorok a štvrtok od 10.00 
– 12.00 h), Jednota dôchodcov – štvrtok 

13.30 h (cvičenie), 14.30 h (úradná 
hodina)

KURZY
Gitara (pondelok - štvrtok), pilates 
(pondelok a štvrtok), body balance 
(pondelok a streda), tai-chi chuan 
(utorok a štvrtok), joga (streda), 
kondičné cvičenie pre ženy (pondelok)
Výtvarné kurzy pre dospelých (každý 
štvrtok, 17.30 h), pozývame na kurz, 
kde si oddýchnete, načerpáte energiu 
pri výtvarných aktivitách a kreativitou 
prispejete k rozvoju svojej osobnosti. 
Nepotrebujete nič, pomôcky sú k 
dispozícii, nezabudnite si so sebou vziať 
CHUŤ výtvarne sa realizovať. Lektorka: 
Melita. Cena kurzu - 10 € / stretnutie

PRE DETI
8. 6., 13.00 h - ROZLÚČKA SO 
ŠKÔLKOU, zábavné popoludnie v 
spolupráci s MŠ Timravina, vstup pre MŠ 
Timravina
10. 6., 14.00 h - ROZKRÁVKA, 
divadelné predstavenie, účinkuje: Divadlo 
PIKI, vstupné: 2 € /1,50 € - nad 10 ľudí/

STAROMESTSKÉ KULTÚRNE LETO
LETNÉ DENNÉ TÁBORY
od 6. – 31. 7. 2015, program: 2 
celodenné výlety, šport, kultúrne 
podujatia, hry, súťaže, exkurzie, tvorivé 
dielne a pod. Cena turnusu: 69 €.
Bližšie informácie: 02/54 777 366, 0911 
238 711 alebo na www.staremesto.sk

CENTRUM KULTÚRY
FRANTIŠKÁNSKE NÁMESTIE 7

1. 6., 19.30 h - ČAKANIE NA GOTTA 
(Godot nikdy neprišiel ale iní prichádzajú 
stále), Divadlo GUnaGU, autor: Karol 
Vosátko, hrajú: Karin Haydu/Zuzana 
Porubjaková, Zuzana Šebová, Slávka 
Halčáková, Štefan Martinovič, Tomáš 
Palonder, Ivo Ladižinský, réžia: Karol 
Vosátko
2. 6., 19.30 h - NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT 
(Nejem, nežijem, nemilujem), Divadlo 
GUnaGU, autor: Viliam Klimáček, hrajú: 
Petra Polnišová, Darina Abrahámová, 
Zuzana Mauréry, Zuzana Šebová, Viktor 
Horján, réžia: Viliam Klimáček.
3. 6., 19.30 h - BALETKY, HACKERI, 
HOMLESÁCI & MANAŽÉRI (Papier 
znesie všetko), Divadlo GUnaGU, autor: 
Viliam Klimáček, hrajú: Viktor Horján, 
Csongor Kassai, Zuzana Šebová, R. 
Maduna, réžia: Viliam Klimáček.
4. 6., 19.30 h - ODVRÁTENÁ STRANA 
MESIACA, Divadlo GUnaGU, autor: 
Viliam Klimáček, hrajú: Emília Vášaryová, 
Viktor Horján, Zuzana Šebová, Darina 
Abrahámová, réžia: Marián Amsler.
8. 6., 19.30 h - REMIX (the best of 
GUnaGU 1985-2014), Divadlo GUnaGU, 
autor: Viliam Klimáček, hrajú: Viktor 
Horján, Zuzana Šebová, Zuzana 
Porubjaková, Dano Heriban, Viliam 

Klimáček, live hudba: Dano Heriban, M. 
Jaslovský, réžia: Viliam Klimáček. 
9. 6., 19.30 h - KRVÁK (mafi ánska 
odysea), Divadlo GUnaGU, autor: Viliam 
Klimáček, hrajú: Tomáš Palonder, Ivo 
Ladižinský, Štefan Martinovič, Zuzana 
Vačková, réžia: Karol Vosátko.
13. 6., 19.30 h - MODELKY II (Krása 
neni šetko), Divadlo GUnaGU, autor: 
Karol Vosátko, hrajú: L. Molnárová/Petra 
Molnárová, Zuzana Šebová, Tomáš 
Palonder, Fany a modelky, réžia: Karol 
Vosátko.
15. 6., 19.30 h - ODVRÁTENÁ STRANA 
MESIACA, Divadlo GUnaGU, autor: 
Viliam Klimáček, hrajú: Emília Vášaryová, 
Viktor Horján, Zuzana Šebová, Darina 
Abrahámová, réžia: Marián Amsler.
16. 6., 19.30 h - ODVRÁTENÁ STRANA 
MESIACA, Divadlo GUnaGU, autor: 
Viliam Klimáček, hrajú: Emília Vášaryová, 
Viktor Horján, Zuzana Šebová, Darina 
Abrahámová, réžia: Marián Amsler.
17. 6., 19.30 h - TELENOVELA (Je 
krásne byť bohatý), Divadlo GUnaGU, 
autor: Karol Vosátko, hrajú: Roman 
Pomajbo, Zuzana Šebová, Hera Turban a 
Štefan Martinovič, réžia: Karol Vosátko.
18. 6., 19.30 h - UNDERGROUND 
(Historky z bratislavského metra), 
Divadlo GUnaGU, autor: Viliam Klimáček, 
hrajú: Viktor Horján, Aniko Vargová, 
Martin Meľo, réžia: Viliam Klimáček.
19. 6., 19.30 h - MODELKY II (Krása 
neni šetko), Divadlo GUnaGU, autor: 
Karol Vosátko, hrajú: L. Molnárová/Petra 
Molnárová, Zuzana Šebová, Tomáš 
Palonder, Fany a modelky, réžia: Karol 
Vosátko.
23. 6., 19.30 h - DÍLERI (Všetko je na 
predaj), Divadlo GUnaGU, autor: Viliam 
Klimáček, hrajú: Roman Pomajbo, Viktor 
Horján, Darina Abrahámová, Renáta 
Ryníková a Zuzana Šebová, réžia: Viliam 
Klimáček.
24. 6., 19.30 h - BALETKY, HACKERI, 
HOMLESÁCI & MANAŽÉRI (Papier 
znesie všetko), Divadlo GUnaGU, autor: 
Viliam Klimáček, hrajú: Viktor Horján, 
Csongor Kassai, Zuzana Šebová, R. 
Maduna, réžia: Viliam Klimáček.
25. 6., 19.30 h - MUTANTI (Posledný 
valčík v hoteli Kriváň), Divadlo 
GUnaGU, autor: Viliam Klimáček, hrajú: 
Viktor Horján, Csongor Kassai, Zuzana 
Šebová, réžia: Viliam Klimáček.
Predaj vstupeniek v sieti Ticketportal, 
hodinu pred predstavením v pokladni 
divadla.

VÝSTAVY
Galéria F7, Františkánske námestie, 
utorok - sobota 15.00 - 19.00 h
2. 6. - 27. 6. - STRETNUTIE: Šperky, 
hračky, obrázky - Lucia Čertíková, Judita 
Kozumplíková, Peter Kuliffay, Pavel 
Kuliffay
30. 6. - 31. 7. - FOTOPATIA: Janka 
Kolláriková – fotografi a
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Divadlo TICHO a spol.
27.5. o 19:00 
inscenácia
Miloš 
Janoušek, 
Viki 
Janoušková
Zaplavenie 
- groteskná 
feéria pre 
4 hercov a čas

Kam sa dnes 
hýbu hodno-
ty? Ako sa cíti 
človek, ktorý 
má chuť byť 
konštruktív-
ny? Má každý 
človek svoju 
životnú tému?  
Čo znamená pre 
nás čas? –Má 
vôbec zmysel na 
tieto témy hrať 
divadlo?  Vieme 
si zo seba popri 
tom všetkom 
vystreliť?

Snívajte s dizajnom (nielen) o dizajne

Medzinárodný festival Bratisla-
va Design Week sa za šesť roč-

níkov zaradil medzi vyhľadávané a 
rešpektované podujatia v oblasti 
súčasného dizajnu. Aj tento rok sa 
fanúšikovia krásnych vecí môžu 
tešiť na to najlepšie zo súčasných  
domácich i svetových prác. Festiva-
lovou témou roku 2015 je Sen. Pod-
ujatie podporil starosta mestskej 
časti Staré Mesto Radoslav Števčík.

Snívať sa bude už od 8. do 14. 
júna v charizmatickom objekte 
na Laurinskej 14 v Starom Meste. 
„Chceme snívať o súčasnosti i bu-
dúcnosti, chceme ukázať sny, ktoré 
sa stali skutočnosťou, ale aj dodávať odvahu tým, ktorí si svoje sny 
ešte nenaplnili,“ pozýva riaditeľka podujatia Ľubica Hustá do drsných, 
obnažených priestorov na Laurinskej, ktoré budú silným pozadím vý-
stav a prezentácií dizajnérov, �iriem či študentov. V programe si nájdu 
svoje nielen odborníci a fajnšmekri, ale pripravené sú aj témy pre lai-
kov a dokonca aj pre deti.

Hlavnou hviezdou festivalu bude svetoznáma francúzska dizaj-
nérka Inga Sempé (na obrázku), ktorá sa špecializuje na produktový 
dizajn a nábytok. Lákadlom bude aj jedinečná výstava kolekcie pro-
duktov ikony talianskeho dizajnu Vica Magistrettiho (1920-2006). O 
dizajnérskej legende príde porozprávať jeho vnučka Margherita Pel-
lino. Ujsť si netreba nechať ani veľkú prehliadku súčasného českého 
dizajnu ČESKÉ PATRO, dámy sa zase môžu tešiť na experimentálne 
podoby obuvi na výstave O krok ďalej. Viac na www.badw.sk.  (mg)

Foto - badw.sk
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