
Milí čitatelia,
Držíte v rukách májové vydanie Staro-

mestských novín, v ktorom určite nájde-
te užitočné informácie. V máji naplno ožíva-
jú verejné priestranstvá, na námestiach sa 
odohrávajú kultúrne a spoločenské podu-
jatia, kvitne zeleň, pribúda turistov. Práve 
na verejných priestranstvách je najlepšie 
vidno, ako mestská časť dokáže zabezpečiť 
čistotu komunikácií a starostlivosť o zeleň. 

Ambíciou Starého Mesta je v nasledujúcich 
mesiacoch revitalizovať niektoré námestia 
a dať im rozmer moderných a funkčných 
priestorov na úrovni 21. storočia. Aj preto 
sa pred dvoma týždňami začalo s budovaním 
Landererovho parku, aj preto mestská časť 
začala participatívny proces s občanmi o bu-
dúcej podobe Jakubovho námestia. Zaujíma 
nás názor našich obyvateľov – čo si myslia o 

doprave, parkovaní, utíšení či naopak ožive-
ní miest, ktoré slúžia širokej verejnosti. Vý-
sledky zisťovania nájdete na nasledujúcich 
stranách spolu s ďalšími dôležitými infor-
máciami.

Želáme vám príjemné čítanie. 
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.
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Stromy 
namiesto 
áut
Začiatkom roka 2015 strom na 
školskom dvore usmrtil prváka, 
táto tragická udalosť sa stala v inej 
mestskej časti. Pred súd postavili aj 
školníka, ktorý vraj nedostatočne 
kontroloval stav stromu. On sa 
bránil, jemu  sa zdal zdravý. Podľa 
dendrológa však bol vnútri zhnitý 
a nemal tam čo robiť. V tom 
roku spadli dva stromy aj v našej 
mestskej časti, našťastie poško-
dili ,,len“ autá. Nám dendrológ 
odporučil na Palackého nahradiť 
celé stromoradie novými. Prvá 
etapa bola ťažká, ľudia sa hnevali- 
veď tie stromy sú zdravé. Možno 
niektoré aj boli, alebo sa iba 
zdali. Pre nás bolo rozhodovanie  
ťažké, ale jednoznačné. Stromy 
ktoré ohrozujú ľudí do verejného 
priestoru nepatria. Prejdite sa dnes 
po Palackého ulici, ktorá má nový 
chodník a krásne nové jarabinové 
stromoradie. Teraz však čelíme 
protestom na Jakubovom námestí. 
Chcel by som vás poprosiť o 
pochopenie. Pracovníci odboru 
životného prostredia a dendroló-
govia majú kvalifikáciu na to, aby 
posúdili, či je strom nebezpečný 
pre ľudí. Platíme daň za desaťročia 
absentujúcu odbornú starostli-
vosť o tieto stromy.  Dnes stromy 
nahradzujeme novými, vhod-
nejšími do mestského prostredia. 
Stromy pribúdajú aj na miestach 
ktoré predtým patrili autám, ako 
napríklad na Židovskej ulici.

Rado Števčík

| AKTUÁLNE |

Nie, nezrušili sme Cirkul árt
V posledných dňoch sa najmä na so-
ciálnych sieťach objavili nepravdivé 
informácie o tom, že vedenie Staré-
ho Mesta zrušilo, respektíve za-
mietlo konanie v poradí siedmeho 
ročníka medzinárodného festivalu 
moderného cirkusu Cirkul árt. Sta-
ré Mesto nemohlo zrušiť toto pod-
ujatie, pretože tento rok jeho orga-
nizátori nepožiadali o jeho konanie 
v priestoroch Medickej záhrady, ani 
na inom verejnom priestranstve v 
pôsobnosti mestskej časti. 
Medická záhrada je ( spolu s Gras-
salkovichovou záhradou ) kultúr-

nou pamiatkou, preto sa k jednot-
livým plánovaným podujatiam vy-
jadruje aj Krajský pamiatkový úrad. 
Ten ešte minulý rok nesúhlasil s 
konaním festivalu v avizovanom 
rozsahu a vydal zamietavé stano-
visko. Napriek tomu sa starosta Ra-
doslav Števčík dohodol s p. Kelleym, 
riaditeľom podujatia, že festival v 
záhrade bude, aby organizátorom a 
hosťujúcim umelcom nespôsobil na 
poslednú chvíľu diskomfort. Obaja 
sa vtedy dohodli, že vzhľadom na 
predĺženie času konania festivalu 
zo 4 dní na jeden mesiac, ako aj opa-

kujúcemu sa daždivému počasiu 
v tomto období, bude lepšie nájsť 
pre festival novú lokalitu. Aktuálny 
ročník festivalu viditeľne zmenil 
svoj koncept. Podľa jeho aktuálne-
ho FB profilu je zrejmé, že väčšina 
predstavení sa tento rok bude odo-
hrávať v interiéroch kamenných in-
štitúcií ako divadlo Aréna či DPOH, 
alebo v Starej tržnici. Veríme, že 
Cirkul ártu sa bude aj naďalej dariť 
a želáme im veľa spokojných náv-
števníkov.

(ng)

Kancelária opatrovateľskej 
služby sa sťahuje

Seniorcentrum Staré Mesto si Vás aj touto cestou dovoľuje informovať, že kancelária 
opatrovateľskej služby sa presťahovala a od začiatku mája 2017 funguje v novo-

zrekonštruovaných priestoroch na adrese OBCHODNÁ 52.

Všetky telefonické a e-mailové 
kontakty ostávajú nezmenené:
Seniorcentrum Staré Mesto – 
opatrovateľská služba
Obchodná 52
pevná linka: 02 / 52 622 782
mobil: 0911 844 772
e-mail:
tos.krugova@senior-centrum.sk
viac na: www.senior-centrum.sk
Ďakujeme za pochopenie a tešíme 
sa na stretnutie v nových, krajších 
priestoroch

Čo poskytuje 
opatrovateľská 
služba?
Opatrovateľskú službu poskytu-
jeme v domácnosti občana, ktorý 
má trvalý pobyt na území Starého 
Mesta, v pracovných dňoch, v čase 
od 07,00 hod do 15,00 hod. 
Sociálnu službu poskytujeme oso-
be, ktorá je odkázaná na pomoc 
inej fyzickej osoby a má rozhod-
nutie a posudok o odkázanosti na 
sociálnu službu.
Opatrovateľka vie občanovi po-
skytnúť napr.: pomoc pri starost-

livosti o domácnosť, pomoc pri 
hygiene, stravovaní, obliekaní, 
sprevádzanie k lekárovi, na úrady 
alebo pri záujmových činnostiach 
a iné.
Úhrada za poskytnutú službu je 
2,25 €/hod.
V rámci opatrovateľskej služby 
zabezpečujeme aj rozvoz obedov 
do domácností. Úhrada za túto 
službu je 1,12 €/deň, cena obeda 
je 2,80 €.
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Nové stromoradie na Palackého ulici
Koncom apríla sme zasadili na 

Palackého ulici prvých päť ja-
rabín. Stalo sa tak v rámci obnovy 
stromoradia a rozšírenia chodní-
ka v prvej etape výstavby v úseku 
medzi školou Matky Alexie a vjaz-
dom do podzemnej garáže. Práce 
na revitalizácii Palackého pokra-
čujú v úseku od vjazdu do garáže 
po Jesenského ulicu. Vopred sa 
vám ospravedlňujeme za obme-
dzenie premávky v tomto úseku. 
Práce by mali byť ukončené do 5. 
mája. Za pochopenie ďakujeme, 
robíme to pre Vás.

(nr)

Začíname s budovaním Landererovho 
parku

Park nesie pomenovanie po nie-
kdajšej dominantnej stavbe na 

tomto území, ktorou bol práve Lande-
rerov palác. Najzaujímavejšou časťou 
projektu bude najmä obrátenie pome-
ru zelene a betónu. Momentálne je v 
spomínanom priestore 44 % asfaltu 
a iba 56 % trávnika. Po ukončení prác 

plocha zelene narastie na 86 % a 14 % 
budú tvoriť tzv. minerálne povrchy. 
Mestská časť začala prvou fázou pro-
jektu a to je vybúranie plochy pod tzv. 
bývalým Kazačkom, ide o viac ako 
400m2. Podľa hlavnej architektky 
Ingrid Konrad sa mesto pripravuje na 
adaptáciu na zmenu klímy. Podľa nej 

prináša projekt Landererovho parku 
skvalitnenie prostredia, ochladzova-
nie územia, lepšie zadržiavanie daž-
ďovej vody a zväčšenie prírodných 
plôch.
Práce sú načasované na viacero 
etáp tak, aby zostalo námestie vždy 
priechodné. Vopred ďakujeme za 

pochopenie prípadných dočasných 
obmedzení spôsobených stavebnými 
prácami.

(nr)
Foto - Marek Velček, archív
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Revitalizácia Jakubovho námestia – čo 
priniesol zber názorov a podnetov?

Mestská časť Bratislava - Staré 
Mesto pripravuje revitalizáciu Jaku-
bovho námestia, ktorý nesie názov 
po prvom bratislavskom richtárovi 
Jakubovi. V centrálnej parkovej čas-
ti sa nachádza Pamätník obetiam 
komunizmu a na východnej časti sa 
nachádza navštevované a obľúbené 
detské ihrisko.  Po mnohých rokoch 
základnej údržby tak môže revitali-
zácia parku, ako aj okolitých komuni-
kácií priniesť potrebné skvalitnenie 
tohto verejného priestoru. Mestská 
časť zostavila koncom februára 2017 
východiská zadania plánovanej re-
vitalizácie, ktoré sa stali základom 
diskusií, pripomienkovania a zberu 
názorov prostredníctvom on-line do-
tazníka, emailov i písomne. Uskutoč-
nilo sa aj stretnutie s obyvateľmi za 
pracovnými stolmi počas Susedské-
ho pikniku, ktorý sa konal 23.3.2017. 
K základným východiskám zadania 
revitalizácie patrili nasledovné tézy:
• vytvorenie štyroch funkčných 

zón (rekreačná - zelená časť; 
spoločenská – zhromaždovacia 
časť; športovo-herná časť; kyno-
logická časť – na západnom konci 
námestia) vrátane obnovy týchto 
zón

• rozšírenie parku – trávnatých 
plôch, vytvorenie okružného 
chodníka po obvode parku.

• obnova povrchov komunikácii 
okolo parku a obnova infraštruk-
túry (osvetlenie, dopravné znače-
nie, doplnenie elektrických prípo-
jok pre akcie a pod.). Na severnej 
strane sa zmení parkovanie na 
pravej strane cesty z priečneho 
na pozdĺžne. Vznikne tak alej s 
chodníkom a rozšíri sa trávnatá 
plocha parku.  

• obnova mobiliáru – zjednotenie, 
doplnenie, výmena poškodených 
prvkov, doplnenie informačného 
panelu o histórii námestia a jeho 
názve. 

Jakubove námestie – park a okolité 
komunikácie predstavujú plochu 
o rozlohe takmer 8 000 m2. Vzhľa-
dom k hustote okolitej výstavby a k 
množstvu spevnených povrchov ide 
o dôležitý mestský park a oddychovú 
zónu v Starom Meste. Práve preto bol 

pre mestskú časť cenný zber názorov 
a podnetov k revitalizácii tohto ná-
mestia. 
Na území námestia sa po revitalizá-
cii zadrží väčšie množstvo dažďovej 
vody, povrchy budú  kvalitnejšie a 
estetickejšie. V rámci revitalizácie 
námestia sa zabezpečí bezbariérový 
prístup (prechod naprieč parkom na 
viacerých miestach). Nevhodné oce-
ľové oplotenia sa odstránia a nahra-
dia sa kvalitnejšími okolo detského 
ihriska. Prostredie parku bude viac 
priateľské a príjemnejšie pre náv-
števníkov a lokálnu komunitu rôz-
nych vekových kategórií. 

Čo priniesol zber 
názorov a pod-
netov?
Na on-line dotazník sme dostali viac 
ako 80 odpovedí, emailom a listami 
sme získali viac ako 60 názor a pod-
netov. Počas susedského pikniku 
sa uskutočnili diskusie o zámeroch 
revitalizácie do ktorých sa zapojilo 
zhruba 30 obyvateľov z námestia a 
jeho bezprostredného okolia. Za všet-
ky podnety, pripomienky a odpovede 
ďakujeme. V rámci prieskumu sa po-
tvrdilo, že námestie slúži primárne 
na oddych a posedenie, stretnutia, 
aktivity detí, prechod cez námestie. 
Známe sú tiež akcie na námestí, ako 
je napríklad Dobrý trh, no využíva 
sa aj na neregulované venčenie psov, 
čo spôsobuje mnoho problémov. Aké 
boli ďalšie podnety?
Obnovené námestie a park by umož-
nili uskutočniť viac občasných trhov, 
výstav, komunitných aktivít, ale i kul-
túrnych aktivít komorného charakte-
ru, pri zachovaní pokojného charak-
teru námestia.
Zozbierané podnety a názory slúžia 
na dopracovanie zadania revitalizácie 
Jakubovho námestia. Bude dostupné 
na internetovej stránke mestskej čas-
ti. Toto zadanie bude slúžiť na spraco-
vanie štúdií obnovy parku a okolitých 
komunikácií. Tie budú spracované v 
priebehu mája 2017. Na základe nich 
sa už spracuje konkrétna projektová 

a realizačná dokumentácia. Pripo-
mienky a podnety k tejto revitalizácii 
je možné stále adresovať emailom na 
adresu: jakubak@staremesto.sk ale-

bo písomne na adresu mestskej časti.
Anton Gábor

Referát územného plánu a rozvoja
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Mestská časť Bratislava–Staré Mesto oznamuje zámer

prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže
nehnuteľný majetok vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy zve-
rený do správy mestskej časti, nachádzajúci sa v k. ú. Staré Mesto, a to:

1. nebytový priestor na ulici Dostojevského rad č. 1 v Bratislave
2. nebytový priestor na ulici Záhradnícka č. 37 v Bratislave
3. nebytový priestor na ulici Hollého č. 13 v Bratislave
4. nebytový priestor na ulici Ventúrska č. 2 v Bratislave

Podmienky obchodnej verejnej súťaže budú zverejnené na internetovej stránke www.staremesto.sk. dňa 3.5.2017 a k nahliadnutiu či poskytnutiu 
akýchkoľvek informácií v podateľni (Centrum služieb občanom) na prízemí Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava–Staré Mesto alebo priamo v 
kancelárii č. dverí 229 – Mgr. Malinová alebo na tel.č. 02/59 246 292.

III. ROČNÍK SO SKLERÓZOU MULTIPLEX 
NA BICYKLI 21. – 27. 5. 2O17

ŽIADNY DEFEKT 
NÁS NEZASTAVÍ.

www.tatrydunaj.sk

UŽ 10 ROKOV ŽIJEME V NÁDEJI 
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Rozprávková noc v Staromestskej 
knižnici

Už piaty rok sa v Staromestskej knižnici koná akcia pod názvom Noc s Andersenom. Toto podujatie vymysleli pred 
17. rokmi knihovníčky z Knižnice B. B. Buchlovana v Uherskom Hradišti a myšlienka organizovania rozprávkovej 
noci v knižnici sa ujala nielen na Morave, ale aj v Sliezku, Čechách, Poľsku, na Ukrajine, Slovensku i v Slovinsku.

Postupne sa zapájajú do projektu 
nielen knižnice, ale aj školy. Na Slo-
vensku ho organizuje Spolok slo-
venských knihovníkov a knižníc a 
tohto roku sa na ňom zúčastnilo na 
až 10 400 detí. Hlavným motívom 
organizovania takejto akcie je dať 
deťom osobný príklad a ukázať im, 
že čítanie môže byť veľkým dob-
rodružstvom. 
Na noc v knižnici sa každý rok 
poctivo pripravujeme. Tohto roku 
boli našimi partnermi spoločnosť 
Dell, s.r.o., vydavateľstvo Albat-
ros Media Slovakia a BIBIANA, 
medzinárodný dom umenia pre 
deti. Andersenovská noc sa u nás v 
knižnici začala v piatok 31. marca 
2017 o šiestej večer. Tento rok sa 
v našej knižnici sa stretlo 18 detí, 
prevažne víťazov našej veľkej det-
skej čitateľskej súťaže Čítam, čítaš 
– čítame (tohto roku vo februári 
sme úspešne ukončili 12. ročník). 
Servis sme im robili my – pracov-
níci knižnice, ale aj naši partneri 
zo spoločnosti Dell, s.r.o., s ktorými 
spolupracujeme pri organizovaní 
Noci s Andersenom od roku 2013 
a zdravotníčka Danka. Všetky deti 
si obliekli špeciálne bledomodré 
andersenovské tričká, my „dospe-
láci“ sme mali oranžové. Na otvo-
rení deti privítal starosta mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto 
Radoslav Števčík, ktorý prevzal 
i záštitu nad podujatím. Osobne 
odovzdal deťom preukazy spáčov, 
deti zase spoločne predniesli „sľub 
anderseňáka“ a noc sa mohla za-
čať. Okrem starostu prišiel medzi 
nás aj poslanec mestskej časti Bra-
tislava-Staré Mesto Vladimír Pal-
ko. Noc sme naštartovali, ako ináč, 
čítaním. Obaja „dospeláci“ deťom 
čítali ukážky z kníh a deti hádali 
autora a názov. 
Keďže bol čas večere, presunuli 
sme sa do priestorov spoločnos-
ti Dell, kde mal pre nás kuchár už 
nachystané cesto na pizzu. Deti 

si samy obložili cesto, kuchár im 
pizze upiekol a hneď bol svet kraj-
ší.
V knižnici už na nás čakala Ivanka 
z vydavateľstva Albatros Media so 
spisovateľkou Zuzkou Štelbaskou. 
Dozvedeli sme sa zaujímavosti o 
práci redaktorky i spisovateľky.

So Zuzkami z Dellu deti vytvorili 
strom prianí, na ktorom boli pa-
pierové zvieratká, bábiky, kvety 
a hýril farbami. Potom deti hľa-
dali plyšové zvieratká schova-
né medzi knižkami. Súťažili v 
družstvách a na hľadanie mali 
vymedzený čas. Každé zvierat-

ko ukrývalo aj hádanku, ktorú 
mali rozlúštiť a veru sa im darilo. 
Nerozlúštené zostali len tri. Po 
polnoci, zababušené v spacákoch 
počúvali príbehy Grázlika Gaba, 
ktoré dramatizovala Ľudka. Naj-
skôr o všivavej invázii, potom o 
tom, ako sa chcel stať knihomo-
ľom a o jeho nájazde. Program sa 
skončil o jednej hodine po polno-
ci 1. apríla. Potom už deti zaľah-
li v knižnici medzi regálmi a na 
pódiu a že spia, sme si iba mys-
leli. Keďže bol 1. apríl nemohlo 
chýbať ani tradičné pastovanie 
zubnou pastou! Ráno o siedmej 
na budíček sa všetci poslušne 
vytiahli zo spacákov. Po raňaj-
kách sme si urobili spoločnú fot-
ku a deti smajlíkmi hodnotli, čo z 
programu sa im najviac páčilo a 
čo ich zaujalo. Odchádzali v sprie-
vode svojich rodičov spokojné, i 
keď trochu nevyspaté.  Už teraz 
sa tešíme na ďalšiu noc v knižnici 
v roku 2018.

Jaroslava Lesayová
Staromestská knižnica

Foto - Marek Velček 
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OHŇOSTROJ NA DUNAJI
KONCERTY PARA  HEX  VIDIEK 
BILLY BARMAN  LE PAYACO  VEC
MEDIAL BANANA SATÉNOVÉ RUKY
BAD KARMA BOY  VRBOVSKÍ VÍŤAZI  TONO S.
LAT3NO CUBANO  FÚZY MÚZY  GENIUS LOCCI
STREET FOOD  FESTIVALOVÁ KOZLOVNA
CAFÉ EURÓPA  ŽUPNÁ DVADSIATKA
PARK PRE DETI AJ RODIČOV atď... 
www.bratislavskymajales.sk

Organizátori: Partneri:
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ERNST VON DOHNÁNYI (1877-1960)
Milí čitatelia, na stránkach Staromestských novín sa stretávate so životnými príbehmi zaujímavých obyvateľov 

bratislavského Starého Mesta. Aj vďaka spolupráci s verejnosťou sa darí digitalizovať fotografie  
a iný spomienkový materiál, ktorý sa postupne objaví na pamäťovom portáli www.PamMap.sk  

projektu Pamäť mesta Bratislavy. Aj Vy môžete prispieť príbehom či fotkami Vašej rodiny, priateľov,  
či domov a ulíc, ktoré zanikli, alebo sa výrazne zmenili.

Pri prechádzke Starým Mestom 
neobchádzam ani jednu z jeho naj-
starších ulíc – Klariskú. Mnohí ju 
nemajú radi: poctivá dlažba z ma-
čacích hláv dáva nohám zabrať, a 
tak po nej len bleskovo prebehnú. 
Ja medzi nich nepatrím, naopak, 
považujem ju za jednu z najatmo-
sférickejších v našom meste. A ne-
všímam si len majestátnu budovu 
bývalého klariského kláštora, ale 
aj rad pomerne nenápadných do-
mov na jej východnej strane. Z nich 
patrí k najvzácnejším dom s číslom 
10, stojaci tu pravdepodobne už od 
konca 15. storočia. Podobu, v akej 
ho poznáme dnes, však dostal až 
nadstavbou a prestavbou v 2. po-
lovici 19. storočia. Na prvý pohľad 
nie je ničím zaujímavý, no patrí k 
bratislavským budovám s najvý-
raznejšou hudobnou tradíciou. Už 
začiatkom 19. storočia ho určitú 
dobu obýval vynikajúci pedagóg 
Heinrich Klein, učiteľ otca maďar-
skej opery Ferenca Erkela. Tu ho 
navštevovala Constanze Mozarto-
vá (vdova po W.A. Mozartovi), keď 
sa v Prešporku v roku 1809 druhý 
raz vydala. V 2. polovici 19. storo-
čia sa sem nasťahoval pedagóg ka-
tolíckeho gymnázia Friedrich Do-
hnányi. Táto poloha bola pre neho 
maximálne výhodná, veď gymná-
zium sa vtedy nachádzalo v proti-
ľahlom kláštore a z okien kabinetu 
sa pozeral priamo do svojho bytu... 
Okrem toho, že pôsobil ako uzná-
vaný učiteľ matematiky a fyziky, 
bol aj talentovaným violončelis-
tom. Len starosť o svojich mlad-
ších súrodencov (ich otec zomrel 
priskoro) mu zabránila v tom, aby 
sa nedal na dráhu profesionálneho 
hudobníka a zvolil si v tej dobe is-
tejšie povolanie učiteľa. Hudobné 
nadanie tak v plnej miere zdedil 
a rozvinul jeho syn Ernest (Ernst, 
Ernő). V lete uplynie okrúhlych 
140 rokov odvtedy, ako v dome na 
Klariskej 10 uzrel svetlo sveta. Od 

útleho detstva sa mu dostalo veľ-
kého privilégia. Veď byt jeho otca 
bol jedným z ohnísk domáceho 
muzicírovania vtedajšieho Preš-
porka. To znamenalo, že si v ňom 
takmer každý deň podávali kľučky 
hudobníci, konali sa súkromné ko-
morné koncerty, viedli diskusie o 
hudbe... Ernest tak bol už odmalič-
ka zrastený s hudbou a ako neskôr 
sám priznal, práve toto muzicíro-

vanie malo na jeho klavírnu tech-
niku aj hudobné cítenie najväčší 
vplyv. A ešte jedna vec malého Er-
nesta výrazne formovala. 80. roky 
19. storočia sa totiž niesli v zname-
ní série benefičných koncertov v 
prospech Hummelovho pomníka. 
Mestskému archivárovi Johannovi 
Nepomukovi Batkovi sa vtedy do 
Prešporka podarilo priviesť naj-
väčších hudobníkov oných čias. Na 

7-8-ročného chlapca tieto vystú-
penia hlboko zapôsobili. V pamäti 
mu utkveli najmä koncerty troch 
umelcov: keď hral Eugen d’Albert 
v Sieni reprezentantov, prítomné 
obecenstvo vstávalo zo stoličiek, 
aby obdivovalo neprekonateľnú 
techniku a virtuozitu tohto pia-
nistu. Koncert Antona Rubinštejna 
v Župnom dome bol pre neho pa-
mätný paradoxne nie kvôli kon-
certu samotnému, ale kvôli účasti 
nesmrteľného Franza Liszta: „Tak 
veľa som o Lisztovi počul, že len 
jeho samotné meno malo magický 
účinok. A teraz som ho mohol vi-
dieť! Zozadu sály som mohol vidieť 
Franza Liszta, stojaceho naľavo od 
pódia, blízo steny a pod lustrom. 
Jeho vysoká postava a ostrý pro-
fil boli publiku zreteľne viditeľné. 
Nespomínam si už, či tam stál po-
čas celého koncertu alebo len po-
čas jeho časti, no celý tento obrá-
zok si stále jasne vybavujem.“ Keď 
v Župnom dome dirigoval Hans 
von Bülow svoj Meiningenský or-
chester, Dohnányi bol nadšený 
súhrou medzi dirigentom a kape-
lou, videl, ako hudobníci vnímajú 
a odpovedajú na každý Bülowov 
pohyb. Fascinovaný týmto prepo-
jením si práve vtedy zaumienil, že 
okrem klaviristu sa raz stane aj 
dirigentom. A tento cieľ si aj na-
plnil ako dlhoročný dirigent Bu-
dapeštianskej filharmónie.  Hod-
no pripomenúť, že v tých rokoch 
Hans von Bülow ako priekopník 
moderného dirigovania nadchýnal 
na svojich koncertoch v Berlíne i 
ďalšieho nádejného hudobníka – 
Bruna Waltera, ktorý svoju cestu 
na piedestál slávy začal v sezóne 
1897-98 práve u nás v Prešporku... 
Okrem týchto stimulov obdržal 
Ernest v Prešporku prvé hudobné 
vzdelanie – najskôr od svojho otca, 
potom u organistu Dómu sv. Mar-
tina Carla Forstnera. Ako žiak ka-
tolíckeho gymnázia absolvoval v 

Ernest von Dohnányi
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budove bývalého klariského kláš-
tora na ročníkových prehrávkach 
aj prvé verejné vystúpenia, pričom 
sa mu dostalo vrelého prijatia od 
publika a hudobnej kritiky. A po-
tom prišiel čas, aby sa posunul ďa-
lej, preto odišiel študovať do Bu-
dapešti. Na svoj rodný Prešporok 
však nikdy nezabudol, ani vtedy, 
keď už sám patril medzi hviezdy 
hudobného neba. Pravidelne sa 
doň až do 30. rokov 20. storočia 
vracal koncertovať, aj benefične. 
Svoje umenie predvádzal práve na 
tých pódiách, kde ako malý obdi-
voval svoje umelecké vzory, čo ho 
privádzalo do rozpakov: „Každý 
raz som si pripomínal tie koncerty, 
ktoré som počul v mojom detstve 

v podaní tamtých veľkých, obdi-
vuhodných umelcov.“ Od popiso-
vaných udalostí prešli desaťročia 
a Dohnányiho kult sa z Bratislavy 
pomaly vytratil, čo dokumentuje 
o.i. absencia akéhokoľvek pamät-
níka. Aj keď sa z okien jeho rod-
ného domu zvykne ozývať hudba 
(býva v ňom čembalistka Agnesa 
Ferienčíková), na fasáde by určite 
vynikla pamätná tabuľa, tak ako v 
Budapešti, kde po ňom navyše aj 
pomenovali ulicu. Spomenie si nie-
kedy Bratislava podobným spôso-
bom na svojho veľkého rodáka?

Ján Vyhnánek, OZ Bratislavské rožky

Rodný dom E. von Dohnányiho na Klariskej 10.
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Krimi prípady reportéra AZ
Pred dvoma mesiacmi vyšiel 

kompletný päťzväzkový 
súbor kriminálnych noviel spi-
sovateľa ĽUBOŠA JURÍKA s ná-
zvom KRIMI PRÍPADY REPOR-
TÉRA AZ. V piatich zväzkoch je 
celkom dvadsať samostatných 
príbehov zo starej Bratislavy 
tridsiatych rokov, posledné 
príbehy sa odohrávajú tesne 
po vojne. Všetky príbehy spája 
reportér  Bratislavských novín 
AZ, ktorý pre noviny píše súd-
ničky a spolupracuje s policaj-
ným radcom Augustínom Zére-
rom a súkromným detektívom, 
penzionovaným policajtom Šte-
fanom Gaburom. ĽUBOŠ JURÍK 
presvedčivo a plasticky opísal 
atmosféru starej Bratislavy a 
hoci sú všetky príbehy vymys-
lené, opierajú sa o historické 
reálie vtedajšej Bratislavy. Prí-
behy  sa odohrávajú v rôznych 
častiach mesta, zachytávajú 
život rozmanitých spoločen-
ských vrstiev, od biednych tu-

lákov, úradníkov, remeselníkov 
až po mondénnych boháčov a 
politikov. Všetkých päť dielov, 

ktoré vydala Matica slovenská, 
finančne podporili Magistrát 
Bratislavy z fondu Ars Bratisla-

vensis a Mestská časť Bratisla-
va – Staré Mesto.

(nr)

2. 5. 19:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2 €
3. 5. 11:00 4 DNI V MÁJI 4 € / 1 €
4. 5. 17:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2 €
4. 5. 19:00 MÔJ KRÁĽ 4 € / 2 €
5. 5. 17:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2 €
5. 5. 19:00 MÔJ KRÁĽ 4 € / 2 €
6. 5. 17:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2 €
6. 5. 19:00 ODYSEA 4 € / 2 €
7. 5. 19:00 ZAČAŤ ODZNOVA 4 € / 2 €
9. 5. 19:00 ZAČAŤ ODZNOVA 4 € / 2 €

10. 5. 11:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 1 €
10. 5. 19:00 iShorts: SKRÁTKA ŠTUDENTI 2017 4 € / 2 €
11. 5. 17:00 PO BÚRKE 4 € / 2 €
11. 5. 19:30 PO BÚRKE 4 € / 2 €
12. 5. 17:00 NAŠA MALÁ SESTRA 4 € / 2 €
12. 5. 19:30 PO BÚRKE 4 € / 2 €
13. 5. 17:00 NAŠA MALÁ SESTRA 4 € / 2 €
13. 5. 19:30 PO BÚRKE 4 € / 2 €
14. 5. 19:00 PO BÚRKE 4 € / 2 €
16. 5. 19:00 PO BÚRKE 4 € / 2 €
17. 5. 11:00 PO BÚRKE 4 € / 1 €

17. 5. 19:00 ASSASSIN 4 € / 2 €
18. 5. 17:00 FRANCÚZSKO 4 € / 2 €
18. 5. 19:00 VYŠŠIA MOC 4 € / 2 €
19. 5. 17:00 ÚPLNÍ CUDZINCI 4 € / 2 €
19. 5. 19:00 LÁSKA NA PRVÝ BOJ 4 € / 2 €
20. 5. 17:00 DHEEPAN 4 € / 2 €
20. 5. 19:30 ODYSEA 4 € / 2 €
21. 5. 19:00 TONI ERDMANN 4 € / 2 €
23. 5. 19:00 RAW 4 € / 2 €
24. 5. 11:00 FRANCÚZSKO 4 € / 1 €
24. 5. 19:00 MACBETH 4 € / 2 €
25. 5. 17:00 ODYSEA 4 € / 2 €
25. 5. 19:30 SILS MARIA 4 € / 2 €
26. 5. 17:00 RAW 4 € / 2 €
26. 5. 19:00 LEVIATAN 4 € / 2 €
27. 5. 16:00 ŽIVOT ADÉLE 4 € / 2 €
27. 5. 19:30 Z HRDZE A KOSTI 4 € / 2 €
28. 5. 19:00 JA, DANIEL BLAKE 4 € / 2 €
30. 5. 19:00 Z HRDZE A KOSTI 4 € / 2 €
31. 5. 11:00 150 MILIGRAMOV 4 € / 1 €
31. 5. 19:00 RODINNÝ PRIATEĽ 4 € / 2 €

PROGRAM 05 / 2017

Kino Film Europe • Pistoriho palác, Štefánikova 25, Bratislava • kino.filmeurope.sk  facebook.com/filmeuropekino

KFE-program-SN.indd   1 19/04/17   13:15
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Investujeme do verejného priestoru
Investičné oddelenie úradu Starého Mesta sa venovalo opravám verejných priestorov aj v minulom mesiaci, najmä 

chodníkom a vozovkám. Prinášame fotoreportáž z opráv niektorých z nich.

Na Grösslingovej ulici sme dokončili bezbariérové chodníky aj s úpravou 
dlažby pre nevidiacich

Na Lipovej ulica bolo treba opraviť prepadnutú komunikáciu

Na Lužickej ulici a na ulici Pod vinicami sme riešili prepad chodníka

Odvodnenie a napojenie uličných vpustí do verejnej kanalizácie bolo 
treba zabezpečiť na  Rudnayovom námestí

Neprestávame opravovať ani výtlky. Tentokrát ide o 6 ulíc v celkovej 
opravenej ploche: 101,24 m2. Opravovali sme ich na uliciach Boženy 
Nemcovej, Rubinsteinovej, Myjavskej, Na Hrebienku, Kozej a Panenskej .

Na Partizánskej ulici sme opravili prepadnutú vozovku
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Pozvanie pre 
staromestských 

seniorov
Mestská časť Bratisla-

va-Staré Mesto pozýva 
staromestských seniorov na 
koncert do Slovenskej filhar-
mónie na hudbu od Wiliam-
sa, Corigliana a Beethovena, 
ktorý sa uskutoční dňa 18. 
mája 2017 o 19:00 hod. 

Ďalej mestská časť pozýva sta-
romestských seniorov na balet 
Gissele od Adolphe Charles 
Adama. Predstavenie sa bude 
konať dňa 27. mája 2017 o 
19:00 hod. v historickej bu-
dove SND.

Lístky na jednotlivé predsta-
venia si môžete zakúpiť za 
1 euro počas úradných dní v 
pondelok a stredu u pani Žifčá-
kovej na Miestnom úrade Bra-
tislava-Staré Mesto, oddelenie 
sociálnych vecí. Potrebné je 
predložiť občiansky preukaz 
(môže byť aj fotokópia). Počet 
lístkov je obmedzený. 

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

Oznamujeme Staromešťanom, najmä 
čitateľom Staromestskej knižnice, že dňa 
18. apríla 2017 nás navždy opustila bý-

valá riaditeľka knižnice,

pani Emília Jablonská.

Staromestskú knižnicu viedla od roku 
1969 nepretržite do apríla 2004, teda dl-
hých 35 rokov. Túto inštitúciu pozdvihla 
na vysokú úroveň. Venujme jej spolu ti-

chú spomienku. Česť jej pamiatke!

MČ Bratislava-Staré Mesto organizuje

Zájazd pre seniorov

PRAHA
3.dňový výlet 
6.- 8. jún 2017

Predbežný program:
1.deň: 
• Odchod od Istropolisu 6:30
• Príchod do Prahy
• Prechádzka so sprievodcom
• Večera v Pivnici Malostranskej besede za účasti zástupcov MČ Praha 1
• Divadelné predstavenie
2.deň:
• Vyhliadková plavba po Vltave za účasti zástupcov MČ Praha 1
• Prehliadka Stavovského divadla
• Voľný program
3.deň:
• Vyšehrad, prehliadka kasemat, Národného cintorína s vyhliadkou 
• Odchod do Bratislavy
Cena zájazdu je 55 Eur
* v cene zájazdu nie je cestovné poistenie
Podmienky účasti:
• dôchodca do 80 rokov s trvalým pobytom v Starom Meste
• platný OP
• preukaz Európskeho zdravotného poistenia
• účasť na výlete je záväzná po zaplatení príslušného poplatku
• uprednostnení budú seniori, ktorí neboli v Prahe v roku 2016

Vybavuje:
Mgr. Mária Mrázová
Oddelenie sociálnych vecí MiÚ Bratislava-Staré Mesto
tel.: 02/ 592 46 393 
maria.mrazova1@staremesto.sk
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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

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto

vyhlasuje výberové konanie
podľa §  zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení 

neskorších predpisov na obsadenie funkcievedúci oddelenia finančného

u zamestnávateľa:
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ekonomického zamerania
Ďalšie požiadavky a kritéria:
• prax v oblasti ekonomiky, rozpočtovníctva, financií minimálne 5 rokov
• prax vo verejnej alebo štátnej správe v oblasti financií výhodou
• riadiaca prax minimálne 3 roky
• znalosť právnych predpisov a legislatívy v oblasti ekonomiky a financií vo verejnej správe
• tvorba a pripomienkovanie predpisov v danej oblasti
• bezúhonnosť
• znalosti MS Office
• spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
• zdravotná spôsobilosť
• organizačné schopnosti, samostatnosť, spoľahlivosť, flexibilita.
Zoznam požadovaných listín a dokladov:
• profesijný štruktúrovaný životopis (musí  obsahovať e-mailovú adresu a telefonický kontakt)
• výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
• overenú kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
• čestné vyhlásenie, že všetky údaje sú pravdivé
• písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov pre účely výberového 

konania.
Nepredloženie niektorého z požadovaných dokladov môže mať za následok vylúčenie z výberového konania. Obsadzovaná funkcia nie je 
vhodná pre absolventa školy.
Prihlášku spolu s požadovanými dokladmi, doručte osobne alebo zašlite poštou do podateľne  Miestneho úradu mestskej časti Bratisla-
va-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 814 21  Bratislava, v zalepenej obálke s označením „VK vedúci oddelenia finančného – neotvárať“ do 
3. mája 2017 do 12:00 hod. Prihlášky doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

Kúpa starožitností a pozosta-
lostí - obrazy, sošky, hodiny, 
nábytok, striebro, šperky, užit-
kové a okrasné predmety a vše-
ličo možné...Hotovosť. Serióz-
nosť. Tel.: 0948 475 576

Školská jedáleň Spojenej 
školy internátnej, Svrčia 

6, 842 11 Bratislava

hľadá

vyučeného 
kuchára/ku

Pracovné zaradenie:
kuchár/ka v ŠJ
Náplň práce: 
príprava jedál podľa MSN pre 
školské stravovanie, výdaj je-
dál, dodržiavanie zásad HCCP
Druh pracovného pomeru: 
hlavný
Kvalifikačné predpoklady: 
vyučený v odbore kuchár
Počet voľných prac.miest: 2
Nástup: 1.9.2016
Bližšie informácie poskyt-
ne vedúca jedálne na č.t. 
0905354936, alebo e-mailom 
bozena.janeckova@bee.sk
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Rodičia a deti 
si zahrali proti 

učiteľom
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa koncom 
marca konala v telocvični Základnej 
školy na Vazovovej ulici milá udalosť. 
Učitelia vyzvali na priateľské zápasy 
vo florbale rodičov a deti, žiakov prvé-
ho stupňa. Všetky zápasy prebiehali 
v nasadenom tempe, obidve strany 
bojovali ostošesť, no všetko sa nieslo 

v priateľskom duchu. Pri spoločnom 
hodnotení tejto udalosti sa všetci zú-
častnení zhodli na tom, že to nebola 
určite posledná akcia tohto typu. Bez 
prepojenia vzťahu učiteľ – žiak – rodič 
nemôže fungovať žiadna dobrá škola.

Michal Tlelka
pedagóg ZŠ Vazovova

Vesmírne tajomstvá
Každoročne je jeden týždeň v me-
siaci február v Materskej škole na 
Šulekovej ulici v Bratislave vyhra-
dený spoznávaniu vesmíru. Deti 
si osvojujú primárne poznatky o 
Slnečnej sústave, kozmonautoch i 
o vesmírnych plavidlách. Získané 
informácie tvorivo využívajú v roz-
manitých výtvarných aktivitách. 
Vybrané výtvarné práce detí sa 
zúčastňujú výtvarnej súťaže „Ve-
smír očami detí“, ktorú organizuje 
Slovenská ústredná hvezdáreň v 
Hurbanove. 
To ako deti vnímajú a stvárňujú ve-
smír a vesmírne plavidlá sme zdo-
kumentovali niektorými výtvarný-
mi prácami. 

Mgr. Svetlana Radakovičová 
riaditeľka Materskej školy

Foto: archív materskej školy

| AKTUÁLNE |

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
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prízemie

balkón

150 min. 
s prestávkou

30 € 25 €

210 min. 
s prestávkou

18 € 13 €

150 min. 
s prestávkou

27 € 22 €

65 min.

18 € 12 €

150 min. 
s prestávkou

30 € 25 €

135 min. 
s prestávkou

16 € 11 €

195 min. 
s prestávkou

30 € 24 €

180 min. 
s prestávkou

24 € 19 €

180 min. 
s prestávkou

18 € 13 €

150 min. 
s prestávkou

30 € 25 €

150 min. 
s prestávkou

27 € 22 €

PIATOK

19
19:00

SOBOTA

20
19:00

NEDEĽA

21
18:00

MAČKY
Účinkujú: K. Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. Partlová, 
P. Vyskočil a ďalší...

komédia

SLUHA DVOCH ŠÉFOV
Účinkujú: P. Kočiš/M. Šalacha, J. Lieskovská, 
L. Vráblicová/M. Drínová a ďalší...

muzikálMADAME 
DE POMPADOUR
Účinkujú: S. Sklovska, Š. Skrúcaný/S. Král, 
M. Kramár/J. Vajda a ďalší...

nový cirkus

STREDA

24
19:00

ŠTVRTOK

25
19:00

PIATOK

26
19:00

SOBOTA

27
19:00

NEDEĽA

28
18:00

UTOROK

30
19:00

STREDA

31
19:00

MAČKY
Účinkujú: K. Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. Partlová, 
P. Vyskočil a ďalší...

komédia

PI ČAJ, MILÁČIK!
Účinkujú: Z. Tlučková/L. Vráblicová, J. Lieskovská/K. Olasová, 
D. Hartl/P. Makranský a ďalší...

muzikál

IAGO
Účinkujú: J. Ledecký/M. Kaprálik, L. Adamec/L. Pišta, 
M. Partlová/D. Richterová a ďalší...

muzikál

POKRVNÍ BRATIA
Účinkujú: J. Lieskovská/M. Partlová, M. Kaprálik/Š. Kožka, 
D. Hartl/L. Pišta, V. Plevčík/D. Koči a ďalší...

komédia

AJ MUŽI
MAJÚ SVOJE DNI
Účinkujú: P. Kočiš/M. Ochránek, J. Libezňuk, 
M. Kaprálik/P. Plevčík, M. Šalacha

muzikál

MAČKY
Účinkujú: K. Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. Partlová, 
P. Vyskočil a ďalší...

muzikál

MADAME 
DE POMPADOUR
Účinkujú: S. Sklovska, Š. Skrúcaný/S. Král, 
M. Kramár/J. Vajda a ďalší...

23
19:30

ATTACHED
Účinkujú: Circus Tiger. Vystúpenie je realizované v spolupráci 
Divadla Nová scéna a Festivalu nového cirkusu Cirkul árt.

muzikál
UTOROK

90 min. 

10 €

130 min. 
s prestávkou

16 € 11 €

90 min. 

10 €

195 min. 
s prestávkou

18 € 13 €

80 min. 

15 €

195 min. 
s prestávkou

30 € 24 €

150 min. 
s prestávkou

30 € 25 €

135 min. 

16 € 11 €

130 min. 
s prestávkou

16 € 11 €

ŠTVRTOK

4
19:00

PIATOK

5
19:30

SOBOTA

6
19:00

UTOROK

9
19:00

ŠTVRTOK

11
19:00

PIATOK

12
19:00

SOBOTA

13
19:00

SOBOTA

13
19:30

NEDEĽA

14
18:00

UTOROK

16
19:00

ŠTVRTOK

18
19:00

opereta

VESELÁ VDOVA 150 min. 
s prestávkou

Účinkujú: A. Kohútková/B. Jílková, M. Dvorský/R. Halák, 
J. Benedik/J. Ďurdiak a ďalší...

komédia

Účinkujú: P. Vyskočil, L. Pišta, D. Hartl, M. Drínová/R. Dang Van

opereta

Účinkujú: A. Kohútková/B. Jílková, M. Dvorský/R. Halák, 
J. Benedik/J. Ďurdiak a ďalší...

tragikomédia

Účinkujú: L. Trutzová, I. Rapaičová, Z. Kocúriková, 
M. Velšicová, H. Kucháriková, L. Cmorej

komédia

Účinkujú: Z. Tlučková/L. Vráblicová, J. Lieskovská/K. Olasová, 
D. Hartl/P. Makranský a ďalší...

muzikál

MAČKY
Účinkujú: K. Hasprová, K. Čálik, M. Caban, M. Partlová, 
P. Vyskočil a ďalší...

tragikomédia

NAJSTARŠIE REMESLO
Účinkujú: E. Landlová, I. Rapaičová, Z. Kocúriková, 
M. Velšicová, E. M. Chalupová, L. Cmorej

komédia

VYHADZOVAČI
Účinkujú: V. Plevčík, D. Hartl, T. Majláth, L. Pišta

muzikál

BOYBAND
Účinkujú: P. Plevčík, M. Kaprálik, T. Puskailer, M. Madej, 
P. Makranský, M. Ochránek a ďalší...

dráma

EQUUS
Účinkujú: D. Hartl, J. Ďurdiak, P. Plevčík, J. Lieskovská,
A. Vargová, R. Dang Van, R. Halák, K. Čillíková

muzikál

IAGO 
Účinkujú: J. Ledecký/M. Kaprálik, L. Adamec/L. Pišta, 
M. Partlová/D. Richterová a ďalší...

AKO ZBALIŤ BABU

VESELÁ VDOVA

NAJSTARŠIE REMESLO

PI ČAJ, MILÁČIK!

33 € 24 €

150 min. 
s prestávkou

33 € 24 €

ŠTÚDIO OLYMPIA

ŠTÚDIO OLYMPIA

DERNIÉRA

DIVADLO NOVÁ SCÉNA

Rezervácia vstupeniek:
+421 2/204 88 500 | rezervacie@novascena.sk

SLEDUJTE NÁS AJ NA:

FACEBOOK | DivadloNovaScena              YOUTUBE | Nová scéna

PROGRAM DIVADLA A ŠTÚDIA OLYMPIA NA MESIAC MÁJ 2017 | WWW.NOVASCENA.SK
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