
Jar nielen v znamení upratovania
Predveľkonočný čas je v našich do-

mácnostiach spojený s jarným upra-
tovaním. Umývajú sa okná, čistia dlho 
nedotknuté kúty, vyhadzuje sa všetko ne-
potrebné. Najmä gazdinky prežívajú tie-
to dni vo veľkej hektike. V Starom Meste 
majú prvé jarné dni podobný nádych. Po 
zime začíname opravovať cesty a chodní-
ky. Nechceme len opravovať výtlk za vý-

tlkom ako sa to robilo kedysi, ale rekon-
štruovať celé komunikácie, tak ako sme 
to už urobili napríklad na Grösslingovej 
či Mostovej ulici. V minulom čísle ste sa 
dočítali, že naša mestská časť sa zapája 
do jarného upratovania aj pristavením 
veľkokapacitných kontajnerov na jednot-
livé staromestské ulice, aby obyvateľom 
vytvorila priestor na odstránenie veľko-

rozmerného odpadu. Po veľkom uprato-
vaní príde čas na oddych a zamyslenie sa, 
trebárs aj pri čítaní nového čísla Staro-
mestských novín. V mene redakcie Vám 
želáme pokojné a zmysluplné prežitie 
Veľkonočných sviatkov. 

Vaša redakcia
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.

NOVINY SAMOSPRÁVY MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - STARÉ MESTO | ROČNÍK IX | ČÍSLO VYDANIA 4 | APRÍL 2017



2

O rok 
na lúke, 
priatelia
Milí Staromešťania, som rád, 
že Vám môžem oznámiť dob-
rú správu – vedľa Šafárikovho 
námestia vznikne krásny kus 
prírody. Plocha, na ktorej sa 
donedávna otáčali autobusy 
MHD, dostane novú podobu. 
Namiesto asfaltu sa budeme 
prechádzať na pestrofarebnej 
lúke.
S pretváraním plochy na ktorej 
kedysi stál Landererov palác 
začíname v najbližších dňoch. 
V apríli už musíme siať a po-
tom budeme rok sledovať ako 
nám lúka rastie a zakoreňuje. 
Realizácia tohto výnimočného 
projektu vzišla z medzinárod-
nej architektonickej súťaže.  
Evanjelium nám hovorí, že na 
počiatku bolo slovo. V tomto 
prípade bolo slov veľa. Pre-
behlo množstvo stretnutí na 
ktorých sme sa pýtali najmä 
Vás, obyvateľov tejto štvrte, 
čo by na tomto zanedbanom 
priestore malo vzniknúť. For-
mou dialógu, teda participač-
ného procesu, chceme zapojiť 
ľudí do formovania prostredia. 
Snažíme sa pretvárať verejné 
priestory tak, aby sa Vám tu 
lepšie žilo. Preto okrem budo-
vania parku pri Šafku rozbie-
hame spoločnú diskusiu aj o 
tom, ako by malo vyzerať ne-
ďaleké Jakubovo námestie.

Rado Števčík

| PROJEKT |

Landererov park – unikátna 
novinka v meste

Revitalizácia parku, ktorý sa na-
chádza medzi ulicami Alžbetín-

ska, Dobrovičova, Gajova a Štúrova 
predstavuje transformáciu býva-
lého vnútrobloku s množstvom 
nevyužiteľných spevnených plôch 
na menší moderný mestský park. 
Hlavnou devízou nového parku 
teda bude nárast kvalitných prí-
rodných plôch na úkor spevnených. 
Prečo Landererov park ?  Na mies-
te parku, kedysi stál Landererov 
palác, ktorý bol zničení počas 2 sv. 
vojny pri bombardovaní mesta a 
následne odstránený. V samotnom 
parku bude odkaz na historickú 
stopu Landererovho paláca. Dôleži-
tým aspektom návrhu je doplnenie 
stromoradia celtisov pozdĺž Alžbe-
tínskej ulice do aleje a vytvorenie 
mlatového chodníka, v snahe pre-
pojiť centrum mesta s riekou Dunaj. 

Komunikácia medzi Landererovým 
parkom a parkom s Kačacou fontá-
nou bude utlmená a bude slúžiť ako 
pojazdný chodník. V budúcnosti tak 

vznikne zaujímavý multifunkčný  
priestor pre oraganizovanie príle-
žitostných trhov alebo kultúrnych 
akcii. Bývalé otočisko autobusov 

bude úplne odstránené a priestor 
pripojený k parku. V priestore par-
ku bude revitalizované detské ih-
risko a doplnený výbeh pre psov. V 
parku bude osadený nový mobiliár 
a prvky osvetlenia.  Návrh v Ďalšej 
etape počíta s vytvorením drobné-
ho objektu pre obsluhu parku (WC, 
kaviareň, sklad pre prenosný mobi-
liár a údržbu parku).  Zeleň parku 
bude odborne orezaná, doplnená o 
novú výsadbu a zdravotne nevyho-
vujúca bude odstránená, s cieľom 
zvýšiť estetickú i ekologickú hod-
notu. Revitalizáciu Landererovho 
parku pripravuje mestská časť Bra-
tislava-  Staré Mesto v spolupráci s 
Hl. mestom SR Bratislava.

Anton Gábor
Refeferát územného plánu a rozvoja
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Nové stromy na nábreží
Pred pár dňami pribudli na 

Vajanského nábreží 2 ja-
vory, ktoré nahradili choré 
stromy v stromoradí v blízkos-
ti Dunaja. Nedávna výsadba 
približne 16 ročných stromov 
je súčasťou komplexnej revi-
talizácie zelene, pre ktorú sa 
rozhodla samospráva Staré-
ho Mesta aj v iných lokalitách 
mestskej časti. “Dnes splácame 
dlh za 30-ročné neudržiavanie 
zelene, sme povinní túto ne-
činnosť bývalých samospráv 
napraviť. Som rád, že k tomu 
môžem prispieť osobne. Zeleň 
v Starom Meste považujem za 
jednu z prioritných tém,” pove-
dal starosta Radoslav Števčík.

Okrem stromov na nábreží pri-
budne nová zeleň aj na Židov-
skej ulici. Koncom marca na 
vynovenej ulici začnú rásť tri 
čerešne, tisový živý plot a pás 
trvaliek.

(nr)

LETNÉ DENNÉ TÁBORY
26. ročník
pre deti od 6 – 15 rokov 

Termín: 10. – 28. 7. 2017 /3 turnusy/
Miesto: Staromestské centrum kultúry a vzdelávania, Gaštanová 19, Bratislava

Cena turnusu: 75 €
Program: celodenné výlety, šport, kultúrne podujatia, hry, súťaže, exkurzie, tvorivé dielne a kopa nezabudnuteľných zážitkov

Bližšie informácie: 02/54 777 366, 0911238711
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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 sta-
romestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúrneho 
programu pripravuje mestská časť seniorom aj malý kvetinový dar-
ček. Pripájame fotografiu z minulomesačného stretnutia v Zichyho 
paláci. 
Fotografie z každého stretnutia jubilantov nájdete vždy aj na web 
stránke Starého Mesta vo fotogalérii. 

(nr)
Foto - Marek Velček

OBNOVENIE STROMORADIA NA 
PALACKÉHO ULICI

Koncom marca sa na Palac-
kého ulici začali práce na 

obnove uličného stromoradia a 
rozširovaní existujúceho chod-
níka, vrátanie zúženia profilu 
vozovky. Na ulici vznikne ze-
lený pás so stromoradím z ja-
rabín (rovnakého druhu ako je 
v prvej časti Palackého ulice - 
pred školou Matky Alexie). 
Pôvodne bol na ulici stromo-
radie z brestovcov, ktorých 
stav je podľa dendrologické-
ho posudku zlý až krit ick ý. 
Viaceré stromy sú vážne po-
škodené, pri niektorých hrozí 
bezprostredné riziko zlomu 
alebo v ý vratu, tak ako pred 
rokom, keď jeden zo stromov 
padol na zaparkované auto. Je 
dôvodný predpoklad naruše-
nia koreňov ých sústav všet-
k ých stromov nachádzajúcich 
sa v stromoradí vply vom roz-
širovania komunikácie v mi-
nulosti v jeho bezprostrednej 
blízkosti . 
Vymenených bude 16 ks stro-
mov. Stavebné práce budú 
trvať približne 5 t ýždňov, 
pričom v závere budú do no-
vovzniknutého zeleného pásu 
v ysadené jarabiny s obvodom 
kmeňa 35/40 cm. Za pochope-
nie ďakujeme.

(ng)
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Uzávierka ciest počas 70. ročníka Národného behu Devín – Bratislava
Podujatie Beh Devín budú tak, 
ako každý rok, aj tentokrát spre-
vádzať dopravné obmedzenia. 
Vopred ďakujeme za Vašu trpezli-
vosť a prinášame ich prehľad:
09. 04. 2017 Zákaz vjazdu mo-
torových vozidiel:

Od 8:00 do prejazdu zberného 
autobusu (cca 11:00)
• Devínska cesta
• Kremeľská ulica
• cesta Devínska Nová Ves - Devín
Od 9:30 do 11:00
• Komunikácie v obci Devín

Od 9:45 do prejazdu zberného 
autobusu (cca 11:30)
• Botanická ulica (úsek Rivié-

ra – Nový most) v smere do 
centra

• Nábrežie arm. gen. Ľ. Svobo-
du v smere do centra

Od 8:00 do 13:00
• Rázusovo a Vajanského nábre-

žie (úsek Nový most – Šafáriko-
vo námestie)

• Mostová ulica
(nr)

Obnovujeme zeleň
M estská časť Bratisla-

va-Staré Mesto začala s 
v ýsadbou kríkov a stromov. 
Prvá lokalita, na ktorej boli 
v ykonané sadové úprav y je 
priestor okolo opraveného 
schodiska na Havlíčkovej uli-
ci. Svah okolo schodiska bol 
v yčistený, pokry t ý geotextí-
liou , v ysadený brečtanom a 
doplnený kôrou. Tieto úprav y 
majú slúžiť najmä na spevne-
nie pôdy a zabránenie jej zo-

suvu. V nižšej časti schodiska 
sú v ysadené okrasné krík y 
stromov a okrasných tráv a tr-
valiek. S prácami na tejto uli-
ci začala dodávateľská f irma 
koncom marca. 
Vy t vor en ie  t r v a l kového z á -
honu č a k á aj  Me d ic k ú z á h r a -
du .

(nr)
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Revitalizácia Jakubovho námestia
(anketa)

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto si chce pozorne vypočuť názory obyvateľov na riešenie verejných 
priestorov Jakubovho námestia. V prvom rade ide o mestský park, ale v nadväznosti naň aj o okolité komunikácie 
s parkovaním. Získané podnety budú slúžiť ako podklad pre pripravovanú revitalizáciu. Vaše názory nám môžete 

do 24.4. posielať elektronicky na: jakubak@staremesto.sk alebo poštou na našu adresu.

Jakubovo námestie využívam na:
(Označte 3 veci, prípadne doplňte iné)

Prechod z jedného  miesta na druhé

Oddych a posedenie

Aktivity s deťmi

Stretnutia s priateľmi / známymi

Občerstvenie na námestí alebo v blízkosti

Kultúrne alebo iné spoločenské akcie

Venčenie psov

Iné - uveďte aké:

2. Čo sa vám na Jakubovom námestí páči, čo podľa vás treba za-
chovať? (Označte 3 pojmy, prípadne doplňte iné)

Zeleň 

Detské ihrisko

Voľný, nezastavaný priestor

Pokojný charakter

Susedské vzťahy a viacgeneračný charakter námestia

Parkovacie miesta

Iné – napíšte čo:

3. Čo a akým spôsobom je podľa vás potrebné na Jakubovom ná-
mestí zmeniť? (Uveďte 2 - 3 veci)

4. Na námestí by som privítal / a:
(Označte 3 pojmy, prípadne doplňte iné)

Kultúrne aktivity komorného charakteru

Občasné trhy

Susedské akcie – napr. stretnutia, diskusie

Akcie pre deti a rodičov

Výstavy

Iné - napíšte čo:

5. Námestie by nemalo slúžiť na / na námestí by nemalo byť: 
(Doplňte 2 – 3 veci)

6. Vzťah k Jakubovmu námestiu
(označte všetko, čo je relevantné)

Bratislavčan / Bratislavčanka

Staromešťan / Staromešťanka

Bývam v blízkosti Jakubovho námestia  na ulici .......................... 
(nepovinné)

Pohybujem sa v blízkosti Jakubovho námestia (pracovne, atď.)

Iný vzťah – uveďte aký:

7. Pohlavie:

Muž

Žena

8. Vek 

Do 20 rokov

21 - 35 rokov

36 - 50 rokov

51 - 70 rokov

Nad 71 rokov
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Staromestská knižnica deťom
Prečítajte si:

Víla Jazmínka a 
škriatok Vendelín
Zuzana Csontosová
Katarína Ilkovičová
Albatros 2014
pre deti od 5 rokov

Víla Jazmínka prichádza z Ta-
tier na Železnú studničku. Spo-
znáva lesných škriatkov, ktorí 
sú priateľskí a múdri. Príbeh o 
záchrane lesa je doplnený užitoč-
nými informáciami o bylinkách, o 
tom ako recyklovať odpad… Jaz-

mínka s priateľmi vás naučí, ako 
sa kamarátiť s prírodou. V knižke 
nájdete rôzne užitočné nápady, 
ktoré určite vyskúšajte s rodičmi. 
Na obálke dokonca nájdete aj spo-
ločenskú hru.

Zornička
Zuzana Štelbastá
Eva Chupíková
Albatros 2015
pre deti od 5 rokov

Najobľúbenejšie miesto Zor-
ničky je záhrada. Každý deň 
v nej zažíva množstvo dob-
rodružstiev, pri ktorých jej ro-
bia spoločnosť psík Titi a ma-
čička Líza. Dozviete sa, prečo 
sú užitočné nielen mravce, pa-
vúky a krtkovia, ale aj to, ako 
si Zornička spravila záhradku 
priamo v izbičke.

Párožrúti
Pavel Šrut
Galina Miklínová
Slovart 2015
pre deti od 7 rokov

S teplejším počasím už neno-
síte pančušky, ale len ponožky. 
Určite sa aj vám stáva, že vám 
občas doma nejaké ponožky 
miznú. Žijú u vás párožrúti! Pá-
rožrúti sú záhadné tvory, ktoré 
nikto z nás nevidí. Robia z párov 
ponožiek nepáry.

Veľká knihy o malých 
tvoroch
Yuval Zommer
Slovart 2016
pre deti od 3 rokov

Na jar sa príroda prebúdza, 
v lese, na lúke alebo v záhrade 
môžete vidieť rôzne zvieratká. 
Vo veľkej, krásne ilustrova-
nej knižke spoznáte rôzne po-
tvorky, ktoré nie sú tak ľahko 
viditeľné. Zistíte, čo si o vás - 
pozorovateľoch - myslia chro-
báky, ako sa pohybujú dážďov-
ky, prečo kobylka cvrliká… V 
knižke nájdete aj rôzne úlohy 
na hľadanie.

Všetky knihy si môžete vypoži-
čať v Staromestskej knižnici.
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AUGUST SCHWAPPACH (1837-1914)
Často si prezerám fotografie pôvodného Suchého mýta, prehŕňam sa v starých mapách, porovnávam popisné 

čísla domov a snažím sa uchopiť, precítiť jeho stratenú históriu. Veď dnes, prechádzajúc sa pomedzi jeho chladné 
administratívne budovy, len ťažko veriť, že tento priestor bol kedysi čulou tepnou nášho mesta, tvoriacou vlastný 

mikrosvet s barokovo-klasicistickými domčekmi plnými života. 

Tam, v útulnej uličke, pojacej 
centrum mesta s Veternou, 

Vysokou či Štefánikovou ulicou, 
sa kedysi chodilo do mäsiar-

stva svetoznámeho mykológa 
Bäumlera, sucháre sa kupovali 
u Kesselbauera, na dobrom jedle 
sa dalo pochutiť u Lerchnera, 

známa bola aj kaviareň Effen-
berger; keď neskôr postavili 
Astorku, stala sa centrom bohé-
mskej Bratislavy, svoje príbehy 

písali aj legendárna Fajka, Mod-
rá guľa, Halmoš či železiarstvo 
Fischer (Groh). Tu začiatkom 20. 
storočia sídlila redakcia Sloven-
ských ľudových novín, na rohu s 
Panenskou mal advokátsku kan-
celáriu Ivan Dérer, ešte skôr tu 
býval aj priekopník telocviku a 
šermu Ferdinand Martinengo... 
Na svoje si prišli i milovníci na-
šej svetoznámej pochúťky – bra-
tislavských rožkov. Koncom 19. 
storočia sa dokonca mohli roz-
hodnúť medzi dvomi pekármi: 
na rohu s Drevenou ulicou (ke-
dysi č. 14) mal pekáreň Franz 
Kastner, čo doďaleka zvestoval 
velikánsky rožok, hompáľajúci 
sa nad vchodom. Kto nevedel, 
že ide o plechovú reklamu, mu-
sel chvíľu porozmýšľať, ako sa 
pánovi pekárovi podarilo tak 
krásne dohneda upiecť takého 
velikána... Oproti, na čísle 13, 
približne tam, kde dnes ústi 
Staromestská ulica na Hodžo-
vo námestie, sa dlhé desaťro-
čia nachádzala pekáreň rodiny 
Schwappach. Najdlhšie ju vie-
dol August, vo svojej dobe reš-
pektovaný ako neoficiálny kráľ 
prešporských Beugelbäckerov 
– pekárov bratislavských rož-
kov. Schwappachovci boli stará 
pekárska rodina, pochádzajúca 
z Bavorska. Tam ich ešte poznali 
ako Schwabachovcov. Augustov 
starý otec, Martin Schwabach, 
koncom 18. storočia vyvandro-
val do Prešporka, kde sa usadil 
a o čosi neskôr stal pekárskym 
majstrom. Jeho stopy nasle-
doval syn Ferdinand, ktorý v 
roku 1834 zložil majstrovskú 
skúšku a zmenil si priezvisko 
zo Schwabach na Schwappach. 
Vtedy sa začala písať aj samot-
ná história slávnej pekárne. 
Tú po otcovej smrti prevzal od 
ovdovenej matky v roku 1862 
August Schwappach. Pod jeho 
vedením sa definitívne zamera-August Schwappach
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la na výrobu bajglov, ktoré sa 
aj vďaka nemu stali svetozná-
mym exportným artiklom. Na 
svoju rolu bol výborne pripra-
vený – za pekára sa začal učiť, 
keď mal 13 rokov, o dva roky 
sa z neho stal tovariš a keď sa 
po vandrovke vrátil do svojho 
rodného mesta, stal sa posled-
ným pekárskym majstrom v 
Prešporku, ktorý vykonal maj-
strovský kus (Meisterstück) 
ešte podľa starého remeselné-
ho zvyku, kladúcim na adeptov 
veľmi vysoké nároky. Predse-
dom skúšobnej komisie nebol 
nik iný ako Georg Kesselbauer, 
preslávený výrobca suchárov. 
Vďaka tomu si jeho výrobky zís-
kali vysoké renomé, veď bajgle 
vyvážal prakticky do celého 
sveta – Talianska, Anglicka, Ra-
kúska, Nemecka, Francúzska, 
USA a mnohých ďalších krajín. 
Medzi priaznivcov schwappa-
chovských bajglov patrili viace-
ré významné osobnosti, naprí-
klad v roku 1885 na krajinskej 

výstave v Budapešti ho cisár 
František Jozef I. vyznamenal 
zlatým krížom za zásluhy o ich 
šírenie vo svete. Najvyššie ústne 
uznanie získal tiež od korunné-
ho princa Rudolfa a princeznej 
Štefánie. Pochutil si na nich aj 
nemecký kancelár Otto von Bis-
marck, ktorý Schwappachovi na 
znak uznania zaslal vlastnoruč-
ne podpísaný list tohto znenia: 
„Na moje narodeniny ma za-
slaný dar a pridané blahopria-
nia veľmi potešili a prosím Vás 
na dôkaz Vašej dobroprajnosti 
prijať moje najzáväznejšie po-
ďakovanie. Bismarck“ Šťastní 
to Prešporčania, privilegovaní 
možnosťou denno-denne konzu-
movať bajgle, každoročne oce-
ňované medailami a diplomami 
na výstavách po celom svete – v 
Londýne, Budapešti, Benátkach, 
Paríži a iných metropolách! Do-
slova úžas vzbudili bajgle na Me-
dzinárodnej výstave hygieny v 
Chicagu (1893), kam sa ich kvôli 
rôznym prekážkam podarilo do-

ručiť až po dvojmesačnej ceste. 
Porotcovia nemohli uveriť, že 
práve ochutnali pečivo, ktoré 
strávilo dlhý čas na mori a nebo-
lo upečené len prednedávnom... 
Odmenili ho preto zlatou medai-
lou, četným diplomom a čestnou 
hviezdou za trvácnosť a lahodnú 
chuť. Poctivosť pekárskeho maj-
stra sa premietla aj vo zvyšnom 
živote Augusta Schwappacha 
– vďaka svojej erudícii a osob-
ným kvalitám pôsobil dlho ako 
tajomník a zapisovateľ cechu 
bratislavských pekárov. Vážil 
si svojich kolegov, o čom svedčí 
fakt, že práve na jeho popud za-
viedli vykanie pekárskych maj-
strov svojim tovarišom; pôsobil 
aj ako predseda a čestný člen 
Prešporského spolku na pod-
poru pekárov v chorobe. Preto 
pri oslave svojich 70. narodenín 
smel bilancovať svoj život vy-
hlásením: „Mojím úprimným ko-
naním a pôsobením som nikdy 
nikoho nepoškodil alebo neura-
zil, nikomu som nikdy nezobral 

zákazníka a ani nikto nemôže 
vystúpiť proti mne. Som si istý, 
že dnes som sedemdesiatročný 
čestný muž a ani jeden z mojich 
starých a mladých kolegov voči 
mne nie je naladený nepriateľ-
sky.“ Zomrel v roku 1914 po 
dlhšej chorobe a dodnes je mož-
né na Cintoríne pri Kozej bráne 
navštíviť jeho hrob. 
Staré Suché mýto v polovici 70. 
rokov neľútostne zmietli, aby 
uvoľnili miesto mimoúrovňo-
vej križovatke. Mraky dymu sa 
vtedy zlovestne vznášali nad 
troskami asanovaných domov, 
zo zemského povrchu zmizla aj 
bývalá Schwappachova pekáreň. 
Našťastie, besnenie turbulent-
ného 20. storočia prežili brati-
slavské rožky, odkaz Augusta 
Schwappacha. Ten tu zostane, 
kým na ne budeme mať chuť.

Ján Vyhnánek
OZ Bratislavské rožky

Foto: OZ Bratislavské rožky

Schwappachova pekáreň na Suchom mýte
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Celostrana   949 eur
Polstrana   499 eur
1/3 strany   350 eur
1/4 strany   250 eur
1/8 strany   125 eur
Riadková inzercia malá 10 eur
(160 znakov vrátane medzier)
Riadková inzercia veľká  15 eur
(250 znakov vrátane medzier)
Uvedené ceny sú bez DPH.

Presné rozmiestnenie inzercie v Staromestských novinách je v 
kompetencii šéfredaktora.

Ku konkrétnemu výberu/umiestneniu inzercie si redakcia účtuje 
50% prirážku z ceny.
Inzercia nemôže byť umiestňovaná na prvú, ani poslednú stranu me-
sačníka.
Redakcia si vyhradzuje právo neuverejňovať inzerciu s dehonestujú-
cim podtónom alebo útočiacu na základné ľudské práva a slobody.
Staromestské noviny poskytujú inzertný priestor len pre ob-
chod a služby.
 
Storno poplatky:
Storno 14 dni pred uverejnením: 50 % z ceny
Storno 7 dni pred uverejnením: 100 % z ceny

Cenník inzercie (platný od 1.2.2017)

celostrana
215x265 mm

polstrana
215x132 mm

1/3 strany
215x90 mm

1/4 strany
105x132 mm

1/8 strany
105x66 mm 160 znakov250 znakov

Kúpa starožitností a pozostalostí - obrazy, sošky, hodiny, nábytok, 
striebro, šperky, užitkové a okrasné predmety a všeličo možné...Ho-
tovosť. Serióznosť. Tel.: 0948 475 576

Pre poštu Bratislava 1, Nám. SNP 34, 
hľadáme:
Poštového doručovateľa
Priehradkového zamestnanca

Požadujeme:
• Minimálne Stredné odborné vzdelanie
• Bezúhonnosť, komunikačné zručnosti, spoľahlivosť, presnosť, 

odolnosť voči záťaži
• Základy práce s PC
• Zdravotná spôsobilosť
Ponúkame:
• Mzda od 610 Eur
• Príspevok na stravovanie
• Ďalšie zamestnanecké výhody
• Nástup IHNEĎ

Bližšie informácie poskytne:
Renata Kovárová, vedúca pošty
Tel. číslo: 02/ 5443 33 30
mail: kovarova.renata@slposta.sk
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Výročné ocene-
nie Slovenskej 
asociácie knižníc 
za rok 2016 pre 
Staromestskú 
knižnicu 
Riaditeľka Staromestskej knižnice 
PhDr. Judita Kopáčiková prevzala 
13. marca 2017 na slávnostnom 
otvorení Týždňa slovenských kniž-
níc 2017 v knižnici P. O. Hviezdo-
slava v Prešove cenu Slovenskej 
asociácie knižníc za aktívny čin 
roka – SAKAČIK 2016 - za projekt 
Môj prvý čitateľský preukaz. Tento 
na Slovensku ojedinelý projekt rea-
lizuje knižnica v spolupráci s mest-
skou časťou Bratislava-Staré Mesto 
a občianskym združením Milujem 
knihy/Amo libris a je zameraný na 
podporu rodinného čítania a rozvoj 
čitateľskej gramotnosti staromest-
ských detí od útleho veku. Deti, kto-
ré sa v roku 2016 narodili rodičom 
s trvalým pobytom v mestskej čas-
ti Bratislava - Staré Mesto, získali 
okrem knihy a publikácie Krok za 
krokom k čitateľstvu i bezplatnú či-
tateľskú registráciu do Staromest-
skej knižnice až do ich nástupu na 
povinnú školskú dochádzku. Čita-
teľský preukaz staromestským no-
vorodencom odovzdala riaditeľka 
knižnice na slávnostných zápisoch 
detí v Zichyho paláci a na stretnu-
tiach starostu mestskej časti s ro-
dičmi detí v Staromestskej sieni na 
Vajanského nábreží. Projekt úspeš-
ne pokračuje i v roku 2017. Veríme, 
že bude inšpiráciou i pre ostatné 
knižnice. 
Srdečne blahoželáme a želáme veľa 
ďalších dobrých nápadov a vďač-
ných čitateľov.

Pozvánka do 
kina Mladosť – 
filmový muzikál 
LA LA LAND
Pozývame Vás 24. apríla o 15.30 
hod do kina Mladosť na filmový 

muzikál LA LA LAND.
Dej muzikálu sa odohráva v Los 
Angeles, v meste plnom nádejí a 
hviezd, Sebastian (Ryan Gosling) 
náhodou stretne Miu (Emma 
Stone) a spolu sa vydajú ďaleko 
za hranice stereotypu všedných 
dní. Vstup na voľné vstupenky 
pre obyvateľov Starého Mesta. 
Vstupenky sa budú vydávať na 
informáciách Zichyho paláca, Ven-
túrska 9, v čase od 3. 4. pondelok 
– piatok 9.00 – 17.00.

Večer Michala 
Vašečku – Disku-
sie zamerané na 
kvalitu životy
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto prináša pravidelný dis-
kusný formát so zaujímavými 
hosťami zameraný na aktuálne 
celospoločenské témy, ktoré majú 
vplyv na kvalitu života nielen Sta-
romesťanov, ale aj všetkých Brati-
slavčanov.Diskusie sa budú konať 
raz do mesiaca, vždy  o 18.00 hod 
v priestoroch Zichyho paláca. S 
hosťami bude diskutovať socio-
lóg Michal Vašečka. Prvá zo sérii 
diskusii sa uskutoční 20. apríla. 
Téma:   Aké mesto by mala byť 
Bratislava? O tom, či hlavné mesto 
má mať jednotiacu ideu/identitu, 

má ísť o marketing, alebo ide o 
viac? 
Čestný hosť: prof. Iveta Radičová, 
hostia: odborníci k danej téme 

Staromestský 
salón s Jurajom 
Jakubiskom
Staromestský salón, ktorý sa koná 
každý mesiac v Zichyho paláci  si 
už našiel svojho diváka.
Cieľom salónu je priblížiť verej-
nosti  významné osobnosti kul-
túrno-spoločenského života. Ďal-
šie dva mesiace sa môžete tešiť 
na pánov umelcov. 26. apríla na 
režiséra, scenáristu a výtvarníka 
Juraja Jakubiska, 22. mája na her-
ca a pedagóga Dušana Jamricha.

Staromestská 
galéria Zichy
Novým výstavným priestorom 
MČ Bratislava-Staré Mesto je 
galéria s príznačným názvom  
Staromestská galéria Zichy 
(bývalá galéria Byzant na Ven-
túrskej ulici 9 – vchod z ulice)
Po úspešnej výstave  fotografií 
Alana Pajera s názvom Václav 
Havel, Srdce na Prahou, pri-
pravujeme novú výstavu GOR-
DANA GLASS – NEW SPIRIT. 

Autorkou výstavy je známa 
svetová sklárska výtvarníčka 
Gordana Glass. Výstavou pred-
staví svoje umelecké diela zo 
skla.
Výstava bude sprístupnená 
v Staromestskej galérii Zi-
chy od 12. apríla,  stredu - 
nedeľu od 13.00 – 18.00 hod.
Súčasťou výstavy budú aj ďal-
šie sprievodné podujatia:
21. 4., 14.00 – 18.00 Drotária
ukážky drotárskeho majstrov-
stva, predvádza Juraj Šerík 
pred galériou
26. 4., 13.30 Krása v súčasnom 
umení
prednáška, PhDr. Ľuboslav 
Moza
Gordana  dosiahla uznanie pre-
dovšetkým vďaka talentu, tr-
pezlivosti a disciplíne. Jej die-
la vlastní kráľovná aj pápež. 
Všetko v jej tvorbe je o láske k 
životu a ľuďom. To bohatstvo 
nového, je nádherná cesta, kto-
rá sa oficiálne nazýva „sklár-
ske výtvarníctvo“. Byť medzi 
najlepšími znamená byť origi-
nálnym. Gordana vytvára nový, 
jemný a nesmierne silný svet, 
za ktorým je človek. V jej umení 
je bohatstvo tej hodnoty, ktorú 
nebudeme môcť nikdy vyčísliť. 
Je ňou šťastie.

(nr)
Foto - Marek Velček
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Dôchodcom sa 
po rokoch dosta-
ne zadosťučine-
nia
Starodôchodcovia sa môžu od janu-
ára 2018 tešiť na zvýšené penzie. 
Dávky sa zdvihnú iba tým, ktorým 
bolo ublížené, keď vláda prijala v 
roku 2003 nový zákon o sociálnom 
poistení. Ako je známe, v praxi to 
spôsobilo mnohé doslova anomálie, 
keď napríklad dvom ľuďom s úplne 
rovnakým pracovným profilom a 
rovnakým počtom odrobených ro-
kov, ktorí odišli na odpočinok hoci 
aj s rozdielom jediného dňa, vyšiel 
na priznanej sume penzie rozdiel 
niekoľko tisíc vtedajších sloven-
ských korún. Podobne takto mohol 
riaditeľ podniku získať penziu niž-
šiu, ako jeho sekretárka, ktorá sa 
stala penzistkou až po prijatí „ka-
níkovského“ zákona. Práve podob-
né krivdy má pripravovaná novela 
aspoň čiastočne zmierniť.
Nová právna norma rozdelí rie-
šených starodôchodcov na dve 
skupiny. Starodôchodcov, ktorých 
penzia sa určovala podľa predpi-
sov platných od 1. októbra 1988 
do 31. decembra 2003, bude štát 
posudzovať individuálne. Každé-
mu dôchodok nanovo prepočíta a 
zmeny sa dotknú penzií priznaných 
v tomto období, ktoré sú nižšie ako 
penzie, ktoré by boli penzistom 
priznané pri rovnakých zárobkoch 
a odpracovaných rokoch podľa zá-
kona platného od 1. januára 2004. 
Zvýšenie môže byť podľa rezortu 
práce od eura do asi 150 eur a cel-
kovo by sa malo týkať okolo 88-tisíc 
seniorov. Starodôchodcom, ktorým 
vznikol nárok na penziu pred 1. ok-
tóbrom 1988, sa dôchodok znova 
prepočítavať nebude, ale zvýši sa o 
pevnú sumu 25,50 eura.

Pohybová aktivi-
ta a seniori
V celom svete sa uznáva, že te-
lesná nečinnosť je najväčším 
rizikov ým faktorom pre udr-
žanie zdravia a dobrej f yzickej 
a duševnej kondície. Platí to i 

pre seniorov. Vhodná pohy-
bová aktivita vo v yššom veku 
má ochranný aj liečebný v ýz-
nam. Preventívne pôsobí pro-
t i civilizačným ochoreniam a 
uľahčuje proces starnutia. Po-
zit ívne vplý va na telesný stav 
a pomáha pri zachovávaní se-
bestačnosti.
Pohybová aktivita predsta-
vuje súhrn všetk ých pohybov 
uplatnených a zameraných na 
dosahovanie v ymedzeného 
cieľa, sprevádzaných zv ýše-
ným energetick ým v ýdajom 
pri participácii vnútorných a 
vonkajších determinantov. Za 
pohybovú aktivitu je možné 
považovať každú pohybovú 
činnosť, ktorá v dostatočnej 
miere zv yšuje požiadavk y na 
funkčnosť organizmu a v yža-
duje si energetick ý v ýdaj nad 
úroveň v ýdaja v pokoji . Pohy-
bové aktivit y prezentujú ši-
rok ý kontext s narastajúcim 
prozdravotným potenciálom. 
Ako súčasť životného št ýlu 
sú obohatením k valit y živo-
ta, prejavom kultúry človeka 
a kultúry spoločnosti. Rozsah 
a intenzita pohybu t voria naj-
lepší predpoklad pre zdravé 
starnutie. Platí to najmä pre 
v yššiu vekovú skupinu. Pohyb 
má pozit ívny vply v na dýcha-
nie, stav svalst va a na telesnú 
v ýkonnosť. Zároveň znižuje 
riziko vzniku neinfekčných 
ochorení, depresie, či úpadku 
kognit ívnych funkcií. Telesná 
aktivita starších ľudí zahŕňa 
voľnočasové aktivit y, chôdzu 
a jazdu na bicykli, domáce 
práce, hry a šport , t iež pohyb 
pri spoločensk ých a rodin-
ných udalostiach. Pravidelná 
telesná činnosť je prínosom 
pre celkovú pohodu, preven-
ciu chorôb, priaznivo vplý va 
na prevenciu pádov a umož-
ňuje t vorbu nov ých sociálnych 
kontaktov. V starobe je nutné 
pravidelné v ykonávanie teles-
ných i duševných cvičení, kto-
ré ovply vňujú biologické deje 
v organizme. Aktívne cvičenie 
posilňuje imunitný systém 
a pomáha v boji proti osteo-
poróze, znižuje patologické 
hodnot y cholesterolu a v yso-
k ý krvný t lak, zlepšuje štruk-

túru kostí, pomáha redukovať 
vply v stresu, zv yšuje duševnú 
odolnosť a pocit sebaistot y.

Pozvanie pre 
staromestských 
seniorov
Pozývame staromestských se-
niorov na koncert do Slovenskej 
filharmónie na Filmovú hud-
bu dňa 21.apríla 2017 o 19:00. 
Lístok na koncert si môžete za-
kúpiť za 5 eur počas úradných 
dní v pondelok a stredu, u pani 
Žifčákovej na Miestnom úrade 
Bratislava-Staré Mesto, odde-
lenie sociálnych vecí. Potrebné 
je predložiť občiansky preukaz 
(môže byť aj fotokópia). 

Letný tábor pre 
seniorov
Mestská časť Bratislava-Staré 
Mesto, v spolupráci s partner-
skou mestskou časťou Praha 1, 
pre Vás pripravila nový,  pilot-
ný projekt pobytového letného 
tábora pre seniorov.
Letný tábor  pre seniorov 
sa uskutoční v dňoch 17.- 

24.6.2017 v Čechách, v blízkos-
ti obce Dobronice u Bechyně.  
Ubytovanie je zabezpečené v 
chatkách pre 4 osoby so spo-
ločnou toaletou a kúpeľňou, 
zabezpečené je celodenné stra-
vovanie a celodenné aktivity 
pre seniorov. K dispozícii budú 
všetky priestory Rekreačného 
strediska Lužnice,  ktoré je z 
jednej strany ohraničené ľa-
vým brehom  rieky Lužnice a  z 
druhej strany prírodným par-
kom Kukle. 
Poplatok za pobyt v letnom 
tábore je v sume 150 eur na 
osobu. V cene pobytu je uby-
tovanie, doprava, celodenné 
stravovanie a program na celý 
týždeň. Program letného tábo-
ra je organizovaný, budete sa 
venovať rôznym kultúrnym a 
športovým aktivitám, preto je 
vhodné, aby ste zvážili svoje 
zdravotné a pohybové  mož-
nosti.  Prihlásiť sa možno na 
miestnom úrade, na oddelení 
sociálnych vecí, u p. Guldano-
vej, alebo u p. Žifčákovej, ktoré 
Vám poskytnú bližšie informá-
cie.

RNDr. Mário Ležovič, PhD., MPH
Vedúci oddelenia sociálnych vecí

Výlet pre seniorov - 
Mikulčice, Velehrad
Velehrad patrí k najvýznamnejším pútnickým miestam v Českej re-
publike. Bazilika Nanebovzatia Panny Márie a sv. Cyrila a Metoda 
je klenot moravského baroka. V roku 1985 pápež Ján Pavol II. udelil 
bazilike vyznamenanie Zlatej ruže, ktorú je možné vidieť na oltári v 
bazilike. Baroková bazilika s priľahlými budovami bývalého cisterci-
ánskeho kláštora bola v máji 2008 prehlásená za národnú kultúrnu 
pamiatku. Tri kilometre od Mikulčíc sa pri rieke Morave nachádzalo v 
6. až 10. storočí slovanské hlinené hradisko, jedno z hlavných centier 
Veľkej Moravy. Areál hradiska s pozostatkami 12 kostolov a knieža-
cieho paláca je chránený ako Česká Národná kultúrna pamiatka Mi-
kulčice–Valy a od roku 1963 je tu zriadený Pamätník Veľkej Moravy.

• termín: 27. apríla 2017 (štvrtok)
• odchod autobusu je o 9:00 hod. od Domu Quo Vadis, Hurbanovo 

nám. 1
• návrat do BA v popoludňajších hodinách 
• poplatok za výlet 5 eur 
• prihlasovanie osobne  na oddelení sociálnych vecí u p. Mrázovej 

počas stránkových dní, v pondelok a v stredu 
• priniesť OP alebo jeho fotokópiu 
• účasť na výlete záväzná po zaplatení príslušného poplatku
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Kino Film Europe
www.filmeurope.sk

1.4., 17.00 NEZNÁME DIEVČA, vstupné: 4 € / 2 €
1.4., 19.30 150 MILIGRAMOV, vstupné: 4 € / 2 €
2.4., 17.00 150 MILIGRAMOV, vstupné: 4 € / 2 €
2.4., 19.30 NEZNÁME DIEVČA, vstupné: 4 € / 2 €
4.4., 19.00 NEZNÁME DIEVČA, vstupné: 4 € / 2 €
5.4., 11.00 150 MILIGRAMOV, vstupné: 4 € / 1 €
5.4., 19.00 ZAČAŤ ODZNOVA, vstupné: 4 € / 1 €
6.4., 17.00 a 19.00 RAW, vstupné : 4 € / 2 €
7.4., 17.00 V PIVNICI, vstupné: 4 € / 2 €
7.4., 19.00 RAW, vstupné: 4 € / 2 €
8.4., 17.00 RAW, vstupné: 4 € / 2 €
8.4., 19.00 RODINNÝ PRIATEĽ, vstupné: 4 € / 2 €
9.4., 17.00 RAW, vstupné: 4 € / 2 €
9.4., 19.00 KMEŇ, vstupné: 4 € / 2 €
11.4., 17.00 STÁŤ PEVNE, vstupné: 4 € / 2 €
11.4., 19.00 MLIEČNA DRÁHA, vstupné: 4 € / 2 €
12.4., 11.00 ZAČAŤ ODZNOVA, vstupné: 4 € / 1 €
12.4., 17.00 NOCTURAMA, vstupné: 4 € / 2 €
12.4., 19.30 RODINNÝ PRIATEĽ, vstupné: 4 € / 2 €
13.4., 17.00 RAW, vstupné: 4 € / 2 €
13.4., 19.00 V PIVNICI, vstupné: 4 € / 2 €
14.4., 17.00 SAULOV SYN, vstupné: 4 € / 2 €
14.4., 19.30 FILMOVÉ PREKVAPENIE, vstupné: 4 € / 2 €
15.4., 17.00 FILMOVÉ PREKVAPENIE, vstupné: 4 € / 2 €
15.4., 19.00 TONI ERDMANN, vstupné: 4 € / 2 €
16.4., 19.00 FILMOVÉ PREKVAPENIE, vstupné: 4 € / 2 €
18.4., 19.00 RAW, vstupné: 4 € / 2 €
19.4., 11.00 MAŤ SEDEMNÁSŤ, vstupné: 4 € / 1 €
19.4., 19.00 iShorst: ZŁOTE KRACIASY, vstupné: 4 € / 2 €
20.4., 17.00 150 MILIGRAMOV, vstupné: 4 € / 2 €
20.4., 19.30 STÁŤ PEVNE, vstupné: 4 € / 2 €
21.4., 17.00 MAŤ SEDEMNÁSŤ, vstupné: 4 € / 2 €
21.4., 19.30 FILMOVÉ PREKVAPENIE, vstupné: 4 € / 2 €
22.4., 17.00 a 19.00 FILMOVÉ PREKVAPENIE, vstupné: 4 € / 1 €
23.4., 19.00 STÁŤ PEVNE, vstupné: 4 € / 2 €
25.4., 19.00 RAW, vstupné: 4 € / 2 €
26.4., 11.00 FRANCÚZSKO, vstupné: 4 € / 1 €
26.4., 19.00 ZAČAŤ ODZNOVA, vstupné: 4 € / 2 €
27.4., 17.00 150 MILIGRAMOV, vstupné: 4 € / 2 €
27.4., 19.30 ÚPLNÍ CUDZINCI, vstupné: 4 € / 2 €
28.4., 17.00 ÚPLNÍ CUDZINCI, vstupné: 4 € / 2 €
28.4., 19.00 SLADKÉ SNY, vstupné: 4 € / 2 €
29.4., 17.00 MIA MADRE, vstupné: 4 € / 2 €
29.4., 19.30 ÚPLNÍ CUDZINCI, vstupné: 4 € / 2 €
30.4., 19.00 ÚPLNÍ CUDZINCI, vstupné: 4 € / 2 €

Kam za kultúrou
Divadlo Nová Scéna
www.nova-scena.sk

2.4., 18.00 AJ MUŽI MAJÚ SVOJE DNI, vtipné prekáranie večne proti sebe stojacich 
svetov mužov a žien , účinkujú: P. Kociš/ M. Ochránek, J. Libezňuk, M. Kaprálik/ P. Plevčík, M. 
Šalacha.
4.4., 11.00 ČARODEJNÍK Z KRAJINY OZ, svetoznámy rozprávkový muzikál o malej 
Dorotke, účinkujú: M. Partlová, M. Drínová, K. Čillíková, R. Halák, D. Hartl a ďalší...
5.4., 11.00 BOYBAND, slávny muzikál o vzniku a živote chlapčenskej speváckej skupiny, 
účinkujú: P. Plevčík, M. Kaprálik, T. Puskailer, M. Madej, P. Makranský, M. Ochránek a ďalší...
6.4., 19.00 MAČKY, svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku, veľkolepá show s 
hudbou fenomenálneho Andrew Lloyd Webbera, účinkujú: K. Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. 
Partlová, P. Vyskočil a ďalší...
7.4., 19.00 PI ČAJ, MILÁČIK !, brilantná komédia z divadelného zákulisia, ocenená Mo-
liérovou cenou, účinkujú: Z. Tlučková/ L. Vráblicová, J. Lieskovská/ K. Olasová, D. Hartl/ P. Ma-
kranský a ďalší...
8.4., 19.00 MAČKY, svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku, veľkolepá show s 
hudbou fenomenálneho Andrew Lloyd Webbera, účinkujú: K. Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. 
Partlová, P. Vyskočil a ďalší...
9.4. 15.00 MAČKY, svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku, veľkolepá show s 
hudbou fenomenálneho Andrew Lloyd Webbera, účinkujú: K. Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. 
Partlová, P. Vyskočil a ďalší... 
10.4., 11.00 BAJAJA, pestrofarebná hudobná rozprávka pre všetky deti a ich rodičov, účin-
kujú: D. Koči, M. Drínová, L. Vráblicová, D. Hartl, J. Lieskovská a ďalší...
11.4., 11.00 BAJAJA, pestrofarebná hudobná rozprávka pre všetky deti a ich rodičov, 
účinkujú: D. Koči, M. Drínová, L. Vráblicová, D. Hartl, J. Lieskovská a ďalší...
11.4., 19.00 NAJSTARŠIE REMESLO, tragikomédia o dlhom živote piatich žien, kto-
rých poslaním bolo rozdávať lásku, účinkujú: I. Rapaičová, Z. Kocúriková, M. Velšicová, E. Land-
lová/ L. Trutzová, E. M. Chalupová a ďalší..
12.4., 19.00 IAGO, muzikál z pera Janeka Ledeckého o najväčšej láske a zrade. IAGA budete 
milovať ..., účinkujú: J. Ledecký/ M. Kaprálik, L. Adamec/ L. Pišta, M. Partlová/D. Richterová a ďalší...
18.4., 19.00 VESELÁ VDOVA, jedna z najkrajších a najhranejších operiet Franza Lehára, 
účinkujú: A. Kohútková/ B. Jílková, M. Dvorský/ R. Halák, J. Benedik/ J. Ďurdiak a ďalší...
19.4., 19.00 VESELÁ VDOVA, jedna z najkrajších a najhranejších operiet Franza Lehára, 
účinkujú: A. Kohútková/ B. Jílková, M. Dvorský/ R. Halák, J. Benedik/ J. Ďurdiak a ďalší...
20.4., 19.00 MAČKY, svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku, veľkolepá show s 
hudbou fenomenálneho Andrew Lloyd Webbera, účinkujú: K. Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. 
Partlová, P. Vyskočil a ďalší...
21.4., 19.00 SLUHA DVOCH ŠÉFOV, bláznivá komédia, zábavné spracovanie najznámej-
šej Goldoniho hry, účinkujú: P. Kočiš/M. Šalacha, J. Lieskovská, L. Vráblicová/ M. Drínová a ďalší...
22.4., 19.00 POKRVNÍ BRATIA, kultový muzikál, silný príbeh bratov, ktorých v detstve 
rozdelili, ale pokrvné puto a láska ich opäť spojili, účinkujú: J. Lieskovská/M. Partlová, M. Kaprá-
lik/ Š. Kožka, D. Hartl/ L. Pišta, D. Koči/ V. Plevčík a ďalší...
23.4., 18.00 CHARLEYHO TETA, jemne frivolná komédia so skvelým hereckým obsa-
dením na čele s nezabudnuteľným Ľubošom Kostelným.
25.4., 19.00 MAČKY, svetový muzikálový hit po prvýkrát na Slovensku, veľkolepá show s 
hudbou fenomenálneho Andrew Lloyd Webbera, účinkujú: K. Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. 
Partlová, P. Vyskočil a ďalší...
26.4., 19.00 BOYBAND, slávny muzikál o vzniku a živote chlapčenskej speváckej skupiny, 
účinkujú: P. Plevčík, M. Kaprálik, T. Puskailer, M. Madej, P. Makranský, M. Ochránek a ďalší...
27.4.,19.00 MADAM DE POMPADOUR, výpravný muzikál o najznámejšej a najpô-
vabnejšej milenke kráľa Ľudovíta XV., účinkujú: Sisa Sklovská, Štefan Skrúcaný, Stano Král, Jozef 
Vajda, Maroš Kramár, Ján Slezák, Patrik Vyskočil, Lucia Vráblicová a ďalší...
29.4., 19.00 PI ČAJ, MILÁČIK !, brilantná komédia z divadelného zákulisia, ocenená 
Moliérovou cenou, účinkujú: Z. Tlučková/ L. Vráblicová, J. Lieskovská/ K. Olasová, D. Hartl/ P. 
Makranský a ďalší...
30.4., 18.00 IAGO, muzikál z pera Janeka Ledeckého o najväčšej láske a zrade. IAGA budete 
milovať ..., účinkujú: J. Ledecký/ M. Kaprálik, L. Adamec/ L. Pišta, M. Partlová/ D. Richterová a ďalší...

Štúdio Olympia
1.4., 19.30 VYHADZOVAČI, komédia, v ktorej zažijete nabitú atmosféru piatkovej 
noci, účinkujú: V. Plevčík, D. Hartl, T. Majláth, L. Pišta.
6.4., 10.30 NOVÁ SCÉNIČKA, Divadlo Nová scéna ponúka deťom materských a zák-
ladných škôl unikátnu možnosť na vlastnej koži zažiť, ako vzniká divadelné predstavenie.
24.4., 10.30 NOVÁ SCÉNIČKA, Divadlo Nová scéna ponúka deťom materských a 
základných škôl unikátnu možnosť na vlastnej koži zažiť, ako vzniká divadelné predstavenie.
28.4., 19.30 AKO ZBALIŤ BABU ? Bláznivá komédia o láske, priateľstve a zrade, 
účinkujú: P. Vyskočil, L. Pišta, D. Hartl, M. Drínová/ R. Dang Van.
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