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Tak sme sa dočkali!

F

anúšikom Ekojuventy - či po starom
Mičurínu - ale aj ostatným milovníkom komorného plážovania na jednom z
najkrajších miest Bratislavy, je už mesiac
k dispozícii vynovený areál kúpaliska. V
tomto prípade je zbytočné porovnávanie s
modernými akvaparkami či technologicky
kvalitnejšími bazénmi. Na Mičurín sa chodí ako na ostrov, kde v dobrom zastal čas.
Je to ikona, bez ktorej by Staré Mesto bolo

chudobnejšie. Preto je správne, že sa ju podarilo zachrániť. Nateraz. Nedovolíme si
súdiť, koho je to skutočná, či väčšia zásluha, skôr chceme vyzdvihnúť aké je dôležité
spojiť sa, keď ide o dobrú vec. Občianski
aktivisti, staromestská samospráva a rezort školstva. Bez súhry v tomto trojuholníku by dnes Mičurín nebol ani kultúrnou
pamiatkou ani úžasným priestorom s neopakovateľnou atmosférou uprostred deve-

loperských záujmov. Dva roky trvalo úradovanie a obnova areálu. Vďaka všetkým
za energiu, prostriedky aj čas venované
záchrane Mičurínu, ktorý sa môže stať príkladom aj pre iné kultové miesta, ktorým
hrozí zánik.
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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V júni vynovili ďalšie dve
ulice v Starom Meste
Zachránili
sme trh na
Žilinskej
Prečo je dôležité zachovať trhovisko na Žilinskej? Jednoduchá
otázka, množstvo odpovedí. Možnosť nakúpiť si čerstvú zeleninu a
iné potraviny priamo od človeka,
ktorý ju vypestoval. Nasať atmosféru a stretnúť sa so známymi.
Stať sa na chvíľu súčasťou komunity, v ktorej vznikli za viac ako
päťdesiat rokov priateľstvá ľudí
na oboch stranách pultu. Trhovisko je miesto, ktoré dáva mestu
atmosféru a udržuje život. V stredoveku bolo základnou podmienkou vzniku a rozvoja mesta to, ako
fungovalo trhovisko.
Som rád. Teraz ľudia ponúkajú
plody svojej tvrdej práce v záhrade. Opäť zasadili. Pred necelým
rokom, keď hrozil zánik trhoviska to bola častá otázka – čo bude,
máme sadiť?
Hovorí sa, že najjednoduchšie
riešenia fungujú najlepšie. Nám
sa podarilo otočením prístupu
k majiteľovi pozemkov dať trhu
perspektívu na najbližších osem
rokov. Predtým totiž samospráva
pravidelne presviedčala majiteľa,
aby trh prevádzkoval aspoň v ďalšom roku. My sme ho presvedčili,
aby nám miesto prenajal a prevádzkuje ho mestská časť.
Pre to, aby sme na trh zachovali
ako niečo, čo do mesta patrí, však
treba urobiť definitívny krok k
zisku vlastníckych práv k pozemku. Áno, trh (stoly) síce možno presťahovať, ale atmosféru do sťahováku nenaložíte.

Rado Števčík

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto zrekonštruovala v júni ďalšie dve ulice. Novú
podobu chodníkov zo zámkovej dlažby, zelený pás a asfaltový koberec dostala
Škarniclova ulica. ,,Opravili sme ďalšiu cestu pri základnej škole. Upravili sme
chodník a vybudovaním zeleného pásu sme dostali preč z chodníka pred školou
nelegálne parkujúce autá,“ hovorí starosta Starého Mesta Radoslav Števčík.
Nový povrch dostal aj chodník na
druhej strane cesty, vedľa parkovacieho pruhu. ,,Oproti pôvodnému zámeru sme zrekonštruovali
aj druhý chodník, ktorý bol po
zásahu sieťarov v celej dĺžke prepadnutý,“ vysvetľuje starosta Radoslav Števčík. Na oboch koncoch
ulice boli vybudované bezbariérové priechody pre chodcov.
Do financovania prestavby sa
podarilo zapojiť aj spoluinvestora, ktorý sa podieľal na vybudovaní zeleného pásu. Spoločnosť
J&T REAL ESTATE zaplatila geodetické zameranie, projektovú
prípravu, odstránenie asfaltu,
vybúranie podkladových vrstiev,
výmenu obrubníkov a navážku
zeminy. ,,K celkovému dotvoreniu
tváre ulice už chýba len doplnenie
stromoradia a výsadba krovín do
zeleného pásu, ktoré bude budú
na jeseň,“ dodáva starosta Radoslav Števčík.
Od začiatku júla môžu motoristi

jazdiť po novom asfaltovom povrchu Moskovskej ulice. Opravy
sa dočkal aj úsek od Strážnickej
po Záhradnícku ulicu. ,,Nadviazali
sme tak na práce z konca minulého roku, kedy bol vymenený asfalt
a opravené chodníky v úseku Poľná Strážnická,“ hovorí starosta.
Úpravou dopravného značenia
pribudli nové parkovacie miesta.

Okrem toho boli na oboch koncoch ulice vybudované bezbariérové priechody pre chodcov.
Celkom preinvestovala mestská
časť na Moskovskej ulici 115 tisíc
eur. Nový vzhľad Škarniclovej stál
Staré Mesto 98 tisíc eur.
(ms)
Foto – Marek Velček
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Občania prispievajú k tvári mesta

Participatívne plánovanie je prostriedok, ktorým sa vytvorí diskusia so všetkými dotknutými stranami o ideálnom
využití územia pred samotným začatím projektovania. Stretnutia počas participatívneho plánovania zväčša tvoria
občania, ktorí žijú v blízkosti riešeného územia, odborníci, záujmové skupiny, občianske združenia pôsobiace
v riešenom území, a taktiež inštitúcie sídliace v jeho okolí.
Revitalizácie verejných priestorov sú o to ťažšie, že slúžia mnohým ľuďom s rôznymi záujmami.
Je nemožné vyhovieť jednotlivcovi v prípade riešenia verejného priestranstva, no je možné aspoň vyhovieť skupinkám,
ktoré chcú využívať územie
podobným spôsobom. Ideálnym
prostriedkom pre zistenie potrieb všetkých ľudí, ktorí budú
územie využívať, je práve participatívne plánovanie. Väčšinou
je nevyhnutné, aby pred začatím
projektovania prebehla diskusia
s ľuďmi, ktorí denne prichádzajú
do kontaktu s riešeným územím.
Architekt, ktorý zákazku získa,
nemusí mať žiadne osobné skúsenosti s riešeným územím a to
býva častou príčinou chýb, ktoré
pri navrhovaní vzniknú. Riešené
územie najlepšie chápu ľudia,
ktorých sa územie priamo dotýka. Majú odsledované detaily
územia, a tak sú schopní poukázať na veľké aj menšie problémy, ktoré projektantovi, ktorý
na území nikdy pred tým nebol,
môžu úplne uniknúť. Ich pripomienky sú často veľmi trefné
a nevyhnutné k navrhnutiu dobre funkčného verejného priestoru. Samotný priebeh participácie môže mať rozličný charakter.
Vždy sa musí prispôsobiť danej
lokalite, podľa toho, aký výstup
chceme z participácie získať. Vo
všeobecnosti sa skladá predovšetkým z diskusií s dotknutými
stranami, ktoré môžu prebiehať formou rôznych dotazníkov, workshopov, zasadnutia za

okrúhlymi stolmi s odborníkmi
a podobne. Všetky zistené postrehy sa napokon vyhodnotia
a spíše sa výstup z danej fázy
participácie. Ten sa následne
prezentuje tvorcovi projektu,
ktorý výsledky zapracuje do návrhu. Participatívne plánovanie
je často zdĺhavý proces, ktorý

návrh by nebol funkčne vyhovujúci pre všetky dotknuté strany
a mohol by sa tak vytvoriť neefektívny verejný priestor, ktorý
by bol finančne náročný, no napriek tomu takmer vždy prázdny
a nevyužívaný. Participácia je
v zahraničí bežný proces, ktorý predchádza takmer každej

ktorej sa vytvorilo presné zadanie súťaže. Ďalším participatívnym projektom bolo Južné predmestie Starého Mesta (december
2016), ktorý slúžil ako podklad
na realizáciu rekonštrukcií ulíc.
V súčasnosti pripravujeme ďalší
participatívny projekt na Panenskú ulicu a štvrť v jej okolí. Vý-

však na záver odkryje množstvo
problémov v záujmovom území a
predíde sa vďaka nemu chybám,
ktoré by bez participácie vyšli
na povrch až po ukončení realizácie projektu. Zrealizovaný

revitalizácii verejných priestorov. Postupne sa participačný
proces stáva trendom aj u nás.
V Starom Meste sa snažíme tvoriť verejné priestory tak, aby čo
najviac vyhovovali ľuďom, ktorí s nimi každý deň prichádzajú
do priameho kontaktu. Participatívne plánovanie prebehlo
v Starom Meste už pri viacerých
projektoch, napríklad pred architektonickou súťažou sa robila participácia na Šafárikovo
námestie a Fajnorovo nábrežie
(november 2015), na základe

stupom z tejto participácie bude
vytvorenie manuálu tvorby verejných priestorov (typy spevnených povrchov, mestského mobiliáru a pod.), ktorý bude slúžiť
ako podklad pre spracovanie
projektových dokumentácií na
rekonštrukciu jednotlivých ulíc
v danej lokalite, v snahe vytvoriť jednotný charakter verejných
priestorov.
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Ing. Martina Majorošová
Referát územného plánu a rozvoja
Foto – Marek Velček
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Ako si dobiť baterky? Na TEDx-e!

Niekto chodí sám po kopcoch, iný počúva hudbu alebo si „naloží“ vo fitku. Ja chodím na TEDx, už sedem rokov. Je
to moja overená terapia, najmä vo chvíľach, keď mám pocit, že všetko je jeden veľký a márny stereotyp a že som
ako tá povestná veverička v zatvorenom kolese.
Preto milujem prvý júlový víkend,
keď sa ponorím do divadelného
šera a predo mnou sa na pódiu
striedajú rečníci, ktorí sa dokážu na
svet pozerať inak a najmä bez predsudkov. Taký pocit zostal vo mne po
tohtoročnom TEDx-e napríklad po
vystúpení českej historičky Jarmily
Bednaříkovej, ktorá publiku pripomenula, že migračné vlny nie sú
novým fenoménom, boli v Európe
už pred 3 tisíc rokmi, pred tisíc, jednoducho boli tu vždy. Nenápadná
skromná a vzdelaná dáma v rokoch
postavila na nohy celé SND. Tlieskalo sa aj po videopríspevku Ernesta
Sorelliho o tom, ako hlúpo a necitlivo pristupuje takzvaný rozvinutý
svet k potrebám chudobných ľudí v
Afrike. Ivana Šáteková vtipne pristúpila ku kultúrnemu dedičstvu
slovenských porekadiel a jej pohľad
na rodové stereotypy rozosmial
celé SND. Vedeli ste, že čipom v ruke
môžete otvoriť dvere, alebo zaplatiť nákup v supermarkete? Novinky
na poli biohackerstva predstavil
Jowan Osterlund. Na Tedx sa rozhodne nenudíte, niekedy zabudne-

te zavrieť ústa od údivu, smiechu,
alebo len zotriete slzu dojatia. Už
sedem rokov má naše mesto to privilégium, že patrí do rodiny TEDx a

my s ním. Každoročne sa môžeme
inšpirovať myšlienkami hodnými
šírenia a naučiť sa niečo nové. Lebo
otvorená myseľ – a v dnešnej dobe

obzvlásť - je veľmi dôležitá..

Nora Gubková
Foto – TEDx

Informácia pre obyvateľov
Na základe schváleného záverečného účtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, bol prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 v súlade
s prijatým uznesením prerozdelený do fondov mestskej časti
•
•

do rezervného fondu vo výške								
do fondu rozvoja bývania vo výške							

Použitie mimorozpočtových fondov bolo schválené nasledovne :

1.Rezervný fond
• Opravy, údržba a odstránenie havarijných stavov budov v správe mestskej časti
• a nákup vybavenia do objektov v správe mestskej časti					
• Sanácia oporného múra na Škarniclovej ulici 						
• Údržba a výsadba drevín								
2. Fond rozvoja bývania
• HW/SW riešenie vrstva GIS 								
• Rekonštrukcia komunikácií, chodníkov a iných dopravných stavieb			
• Vybavenie detských ihrísk								
• Verejná zeleň										

259 003,00 €
328 245,66 €.

100 000 €
70 000 €
80 000 €

10 000 €
300 000 €
12 000 €
4 000 €
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Povinnosti podnikateľov k Všeobecne
záväzným nariadeniam

Povinnosti podnikateľských subjektov vyplývajúce zo všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti BratislavaStaré Mesto č. 6/2017 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto (ďalej VZN 6/2017) a všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto č. 7/2017 o ochrane verejného poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v súvislosti s
prevádzkovaním niektorých prevádzok obchodu a služieb (ďalej VZN 7/2017).

Povinnosti
podnikateľov
1. ohlásiť prevádzkovú dobu
prevádzkarne a zriadeného
exteriérového sedenia
Podnikateľ ohlási mestskej
časti prevádzkovú dobu prevádzkarne písomne najmenej
5 pracovných dní pred začatím
poskytovania služieb a predaja
v prevádzkarni na tlačive PD 1
– Oznámenie času predaja v obchode a času prevádzky služieb.
Tlačivo sa nachádza na webovej
stránke mestskej časti.
V prípade, že prevádzkareň slúži počas dňa na viaceré účely,
ohlási podnikateľ mestskej časti
prevádzkovú dobu prevádzkarne osobitne pre každý jednotlivý
účel využitia prevádzkarne. Súčasťou ohlásenia prevádzkovej
doby je ako príloha vyžadovaný
protokol o vykonanom meraní
hlučnosti vypracovaný a vydaný
oprávnenou odborne spôsobilou osobou. Protokol je možné
doložiť aj dodatočne. Protokol
preukáže útlm hluku a vibrácií
šírených z prevádzky do verejného priestoru ulice pri obvyklej
prevádzke, meraných v časovom
úseku nočného kľudu (od 22.00
hod do 06.00 hod ). Tie prevádzkové jednotky, ktorých prevádzková doba je do 22.00 hod, protokol o vykonanom meraní hlučnosti nepredkladajú.
Osobitnú pozornosť by mali
prevádzkovatelia pri vypĺňaní
formuláru PD 1 venovať najmä
časti , ktorá informuje o vstupe
do prevádzkarne ( §4 ods. 2 VZN
č. 6/2017). Ak vstup do prevádzkarne vedie z dvora alebo z pre-

vádzkarne na dvor ústi aspoň
jedno okno, ktoré nie je zabezpečené pred možnosťou otvárania, pričom z dvora vedie vstup
aspoň do jedného bytu, alebo na
dvor ústi okno obytnej miestnosti z tejto alebo priľahlých
nehnuteľností rozpätie prevádzkovej doby je pondelok až nedeľa
od 07.00 hod. do 22.00 hod.
Individuálne rozhodnutia o prevádzkovej dobe vydané podľa
predchádzajúcich VZN strácajú
svoju právoplatnosť dňom ohlásenia prevádzkovej doby, najneskôr však dňom 14.07.2017.
Prevádzkovú dobu exteriérového sedenia podnikateľ ohlási na
tlačive PD 2 – Oznámenie prevádzkovej doby pre vonkajšiu
prevádzku prevádzkarne poskytujúcej pohostinské služby (exteriérové sedenie) a zároveň priloží prílohy uvedené na tlačive.
Tlačivo sa nachádza na webovej
stránke mestskej časti.
Rozpätie prevádzkovej doby pre
exteriérové sedenie je určené
v dňoch pondelok až nedeľa od
08.00 hod. do 22.00 hod. Rozpätie prevádzkovej doby exteriérového sedenia nachádzajúceho sa na uliciach: Michalská,
Sedlárska, Ventúrska, Strakova,
Kapitulská, Klariská, Na vŕšku,
Farská, Prepoštská, Úzka, Rybné
námestie, Rudnayovo námestie,
Panská, časť Laurinskej od Rybárskej brány po Nedbalovu,
Radničná, Rybárska brána, Baštová, Biela, Zelená, Hviezdoslavovo námestie, Františkánska,
Františkánske námestie, Zámočnícka, Hlavné námestie, časť
Nedbalovej od Klobučníckej po
Laurinskú, časť Laurinskej od
Nedbalovej po Námestie SNP,
Námestie SNP, dunajská promenáda od Starého mosta po most

Lafranconi, Židovská, Mikulášska, Beblavého, Zámocké schody,
Mostová, Palisády, Suché mýto
sa určuje v dňoch pondelok až
nedeľa od 08.00 hod. do 24.00
hod. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na exteriérové sedenie
umiestnené v rámci historickej
časti mesta vo dvore.

2. uložiť protokol o vykonanom meraní hlučnosti na prevádzkarni
Podnikateľ s prevádzkovou dobou prekračujúcou 22.00 hod.
v prevádzkarni uloží protokol
o vykonanom meraní hlučnosti, ktorý predloží na požiadanie
oprávnenej osoby - príslušníka
mestskej polície hlavného mesta
SR Bratislavy alebo zamestnanca mestskej časti. (§ 3 ods. 1 VZN
7/2017)

3. neprekračovať v nočnom
čase limity hluku
Podnikateľ zabezpečí, aby počas nočného času nedochádzalo
k neprípustnej expozícii obyvateľov hlukom, vibráciami a
infrazvukom produkovanými v
prevádzkarni v rozpore s osobitným predpisom a v rozpore s
protokolom o meraní hluku. (§ 3
ods. 2 VZN 7/2017)
4. umiestniť výzvu pre návštevníkov prevádzkarne
Podnikateľ v rámci prevádzkarne na viditeľnom mieste umiestni výzvu návštevníkom prevádzkarne, aby mimo priestoru
exteriérového sedenia, pokiaľ
je zriadené, nekonzumovali nápoje zakúpené v prevádzkarni
a nerušili verejný poriadok a
nočný kľud v nočnom čase v bezprostrednom okolí prevádzkarne. (§ 3 ods. 3 VZN 7/2017)

5. zákaz hudobnej produkcie v priestoroch exteriérového sedenia
V priestoroch exteriérového
sedenia, na oknách prevádzkarne alebo vo vstupe do prevádzkarne je zakázaná hudobná produkcia, prevádzkovanie
ozvučovacích zariadení, rádií,
TV prijímačov, prehrávačov
hudby či iných zvukov ých zariadení. (§ 3 ods. 7 VZN 7/2017)

Povinnosti
fyzických osôb

1. Fyzickej osobe, návštevníkovi prevádzkarne, sa zakazuje
z prevádzkarne v ynášať nápoje a konzumovať ich v bezprostrednom okolí prevádzkarne na verejnom priestranstve, mimo priestoru exteriérového sedenia, počas nočného
času.
2. Fyzickej osobe sa v rozsahu
úprav y VZN 12/2013 zakazuje
konzumovať alkoholické nápoje na verejných priestranstvách.

3. Po uplynutí prevádzkovej
doby pre exteriérové sedenie
je v nočnom čase zakázané
zdržiavať sa v bezprostrednom
okolí prevádzkarne a konzumovať nápoje zakúpené v prevádzkami.
Kontaktná osoba:
Ing. Vladimír Lauko
vedúci referátu správnych konaní
t.č.: 02/59246311
mobil: 0902/700854
e-mail: vladimir.lauko@staremesto.sk

Festival vodníkov a
súťaž vo varení halászlé
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23. septembera ožije Hviezdoslavovo námestie festivalovou atmosférou. Staré Mesto prináša staronový formát,
súčasťou ktorého bude aj súťaž vo varení známej rybacej polievky.

V rámci podujatia dávame
možnosť občanom a hlavne
milovníkom zážitkovej gastronómie predviesť svoje kulinárske umenie, ukázať široké
možnosti chutí, ktorými sa
rybacia polievka „ halászlé “
môže pochváliť.
A preto sa obraciame s v ýzvou
k obciam, spolkom, organizáciám, reštauračným zariadeniam a všetk ým milovníkom
dobrého jedla, aby sme na tomto súťažnom podujatí mohli
v yhodnotiť, kto dokáže pripraviť najchutnejšie a najlepšie „halászlé“ v širokom okolí.
Predbežná prihláška na milan.
stanislav@staremesto.sk

Súťažné podmienky:
Súťažné tímy si zabezpečia
recept z ľubovoľnej rybacej

polievk y a rôznych ďalších ingrediencií. Varí sa v kotlinách
(minimálne 25 – 30 litrov, ),
ktoré si tímy sami zabezpečia.
Súťažiaci si ďalej zabezpečia:
varechu a naberačku, koreniny, názov (logo) družst va.
Nie je povolené začať s ochutnávkou súťažnej polievk y pred
15:00 hod.
Usporiadateľ zabezpečí: ryby,
vodu a drevo, misk y, lyžičk y,
servítk y a chlieb, občerst venie, kultúrny program, drevo,
pracovné stoly pre súťažiacich, ceny do súťaže.
Hodnotiť budú návštevníci.
Návštevníci (Hlas ľudu) určujú jedného víťaza: Po degustácii vhodí návštevník 1 euro do
nádoby družst va s polievkou,
ktorú považuje za najlepšiu.
Vyhrá družst vo s najväčším

obnosom peňazí. Vyzbierané
peniaze budú použité na charitatívne účely, tak ako minulý
rok.

Program:

10.00 hod Prezentácia, rozmiestnenie tímov
11.00 hod Odštartovanie varenia
15.00 hod Ukončenie varenia,
verejná degustácia
16.00 hod Vyhlásenie výsledkov

Počas festivalu sa môžete tešiť
aj na množstvo sprievodných
aktivít.

Od 10.00 hod:
sprievod, súťaž o najkrajšiu
vodnícku masku, súťaž vo varení halászlé, vystúpenia fol-

klórnych súborov, dunajskí zlatokopi
karibskí a stredozemskí piráti,
vodné víly, Bratislavský Robinson, módna prehliadka pirátov
od staroveku po 19. storočie,
pirátska show, stan Mudrlatorium, pirátske špeciality
Aktivity pre deti:
Romaneto – divadielka pre
deti, tanečné školy a zábava s
pražským divadielkom Romaneto, pastierske hry, fotostena
v krojoch.
Atmosféru podujatia spríjemní
Festival svetla s témou živly a
Brazílsky festival. Na záver dňa
sa predstaví brazílska speváčka Lica Cecato.
(nr)
Foto – Marek Velček
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Hry s okom alebo OKOHRY

Oko je dôležitý orgán. Umožňuje nám vidieť všetku krásu a pestrofarebnosť sveta. Bez zraku by sme boli
ochudobnení o zážitky, ktoré nám sprostredkujú naše oči.

V Bibiane, medzinárodnom dome
umenia pre deti, si do 13. augusta
2017 môžete pozrieť interaktívnu
výstavu OKOHRA autoriek Sone
Sadílkovej, Ľubice Pavlovičovej a
Evy Pavlovičovej. Na nej (možno)
nájdete odpoveď na otázku, čo
oko vidí a je celkom inak. Alebo
čo oko nevidí a je to tam. Vďaka
výstave deti odhalia ilúziu vnímania, poznajú, čo je skutočnosť a čo
optický klam.
17. mája si pozreli výstavu aj deti
VI. oddelenia (3. B). Hneď v prvej
miestnosti ich upútal obrázok
slávneho anglického dramatika
Wiliama Shakespeara. Z diaľky
vyzeral celkom normálne, ale
zblízka... Čo je to? Veď má fúzy
z topánok hudobníkov! Mexický
maliar Octavio Ocampo má zjavne rád okohry. Na svojom obraze
Quijotove sny z roku 1989 si predstavuje, o čom všetkom sníval najslávnejší rytier všetkých čias Don
Quijote de la Mancha. Ukryl v ňom
11 rôznych obrázkov. Dobrovoľne
sa priznávame, že sme všetky nenašli... Na inom obrázku boli ma-

čiatka. Pri jeho otočení skákali,
lietali alebo sa vyvaľovali podľa
uhla otáčania.
V ďalšej miestnosti sme skúmali,
akej farby sú ruža, jablko a jahody.
Naozaj boli čierne, ale keď sme na
ne posvietili baterkou, zrazu boli
červené. Podobne kvety, citrón

a jablko mali zelenú farbu. Alebo
žltú?
Dievčatá Oľa a Aľo zo známej ruskej rozprávky sa ocitli v Kráľovstve krivých zrkadiel. My sme boli
v kráľovstve čarovných zrkadiel.
V jednom zrkadle sme vyzerali
ako modelky, lebo zoštíhľovalo, a

to druhé rozširovalo, takže sme
vyzerali ako tučkovia. Viete, ako
sa môže stať malý veľkým a veľký
malým? Ak nie, vyskúšajte si to.
Ak ste ešte neboli na streche Slovenského národného divadla,
skúste. Vyzerá to úžasne. Čo myslíte, dajú sa rozhýbať obrázky a
veci, ktoré sa nehýbu? Presvedčíte sa, že áno.
Vidieť kamaráta lietať sa nepodarí každý deň. Prezradíme vám, že
na to musíte použiť špeciálny trik
– odraz v zrkadle. Máte radi zavárané ovocie? A máte radi „zaváraného“ kamaráta? To nie je len tak,
musí sa do pohára zmestiť.
Okrem výstavy sa deti zúčastnili
aj na tvorivej dielni. Vyskúšali si
maľbu vo virtuálnom priestore a
vytvorili kolektívne dielo na tému
Čarovný les. Čo všetko sa im doň
zmestilo? Napríklad hríb, stromy,
farebný kôň s jazdcom, kocúrik
Bendžo, oheň, hviezdy, medvedík,
ale i smajlík, chobotnica, zázračný
meč, myška, čučoriedky, jednorožec, vianočný stromček, ba dokonca futbalista Messi.

Marcela Duchková
ZŠ s MŠ M. R. Štefánika
na Grösslingovej ulici
Foto – archív školy
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Úkladná vražda pátra Feliciána
(1861-1917)

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.
V auguste uplynie presne 100
rokov odvtedy, čo rukou zákerného vraha zahynula známa
postava prešporského kultúrneho i cirkevného života, páter
Felicián Jozef Môcik. Rodák z
Banskej Štiavnice už v mladosti
vstúpil do františkánskej rehole, kde ho v roku 1893 vysvätili
za kňaza. Po zastávkach v Malackách a Budapešti sa napokon
usadil v Prešporku; tu rozvíjal
aj svoje umelecké nadanie. Popri záujme o maľbu ho fascinovala najmä hudba. Bol zručný
organista a ako taký podchytil
a usmernil talent nášho rodáka, neskoršieho svetoznámeho
skladateľa Franza Schmidta.
Začiatkom 20. storočia u nás,
v Prešporku, založil chlapčenský spevácky zbor, z ktorého
sa zakrátko stal najlepší spevokol svojho druhu v Uhorsku,
konkurujúc aj slávnym Viedenským speváčikom. Vďaka svojej
vysokej úrovni dokonca koncertoval v rímskej Bazilike sv.
Petra pred samotným pápežom
Piom X., ktorého nadchol tak,
že jeho výkon označil za lepší
od Zboru Sixtínskej kaplnky.
Aj bývalý Feliciánov žiak Franz
Schmidt už po nadobudnutí
svetového uznania prichádzal
do Prešporka dobročinne koncertovať s týmto spevokolom,
aby sa tak odvďačil svojmu veľkému učiteľovi. Hviezda pátra
Feliciána žiarivo svietila, keď
sa stal na odporúčanie františkánskeho kláštora dvorným
kňazom (Hauspriest) a vychovávateľom detí arcivojvodu
Friedricha. Za týmto účelom sa
aj presťahoval do bytu v areáli
Grassalkovichovho paláca (nie
je bez zaujímavosti, že v tom is-

Páter Felicián. Linoryt Alojza Rigeleho. Zdroj: Slovenská národná galéria.
tom období v paláci pôsobil ako
učiteľ hudby i klavirista Charles Foerster, o ktorého živote
sme informovali v predchádzajúcich číslach). Až prišiel
osudový 16. august 1917... V
ten deň o siedmej hodine ráno
sa Felicián blížil od Poštového
paláca k Uršulínskemu kostolu,
aby v ňom slúžil omšu. Uršulínska ulica bola ľudoprázdna, len
pred vchodom do kostola po-

stával bývalý staviteľ organov
Anton Schönhofer st. Ktovie, či
si Felicián uvedomoval hroziace nebezpečenstvo, veď s týmto 67-ročným dôchodcom mal
dlhoročné spory. Schönhofer k
nemu pristúpil a uštedril mu
tri rany palicou, ktoré Môcik –
známy svojou dobrou fyzickou
kondíciou – inštinktívne odrazil. To Schönhofera rozzúrilo
natoľko, že z palice vysunul

dýku (Stilletstock) a bodol Feliciána do brucha. Čepeľ prenikla pomedzi štvrté a piate rebro
10 cm hlboko do brušnej dutiny, prerezala tepnu a poškodila
pečeň. Všetko to s hrôzou sledovala okoloidúca žena, ponáhľajúca sa na blízky trh, ktorá
duchaprítomne alarmovala neďaleko stojaceho vojaka, ten
však len ľahostajne mykol plecami. Zakrvácaný Felicián sa
odtackal do sakristie kostola,
kde oznámil: „Dnes nemôžem
slúžiť omšu – prosím, rýchlo
doktora! – ten Schönhofer ma
bodol.“ Odtiaľ sa ešte zvládol
popri Poštovom paláci dostať
do nemocnice milosrdných
bratov, kde mu pomocný lekár,
brat Benedikt Mihálik, poskytol prvú pomoc. O pol deviatej
ho od milosrdných previezli na
chirurgické oddelenie štátnej
nemocnice (dnes Mickiewiczova ulica), aby ho operoval tím
doktora Ludwiga Bakaya, ktorému sa podarilo odstrániť krv
z brušnej dutiny a stabilizovať
pacienta.
Anton Schönhofer st. sa svojím
činom netajil: o dve a pol hodiny sa zastavil na polícii, aby sa
informoval, či už bolo na neho
podané trestné oznámenie. Keďže detektív Stefan Hunkovics
ešte o ničom nevedel, odobral
sa domov, častujúc Feliciána
tými najškaredšími prívlastkami. Už o pár minút bolo všetko
inak – lekári upovedomili políciu a tá sa vybrala za Schönhoferom do jeho bytu na Pálffyho
ulici 5 (dnes Vazovova). Býval v
ňom sám, odlúčený od rodiny;
odtiaľ dochádzal do neďalekej
kefovej továrne bratov Grünebergovcov, kde si na dôchodku
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Uršulínska ulica začiatok 20. storočia. Tu sa v roku 1917 odohrala vražda
pátra Feliciána. Zdroj: OZ Bratislavské rožky.

Náhrobok na Ondrejskom cintoríne. Foto: Marek Velček

privyrábal. Schönhofer neskrýval nič – počas domovej prehliadky sa našla krvavá dýka,
navyše sa ku skutku bez okolkov priznal. Vo výpovedi uviedol, že páter mal kedysi pletky s
jeho dcérou, čím poškvrnil česť
jeho rodiny (čo sa nepotvrdilo)
a spôsobil tak ujmu v podnikaní
s organmi. Okrem toho mu vraj
Felicián vyhotovil zlý posudok
na organ pre Modrý kostolík
(toto tvrdenie sa mi však z dobových prameňoch nepodarilo
doložiť, pozn. JV). Na povrch
vyplával aj ich spor spred 21
rokov, keď Schönhofer vynadal
jednému kňazovi, priateľovi
pátra Feliciána a ten ho za to
pokarhal. Špekulovalo sa, že
vrah trpel duševnou chorobou,
azda schizofréniou.
Aj keď doktori odviedli skvelú
prácu, páter Felicián nakoniec
zraneniam podľahol. Dňa 18.
augusta o pol desiatej ráno sa
ho na lôžku zmocnila srdcová
slabosť a desať minút pred pol

druhou vydýchol naposledy.
Pochovali ho za hojnej účasti
šokovanej verejnosti na Ondrejskom cintoríne, kde má dodnes
hrob. Ani Schönhofer ho o dlhý
čas neprežil. Zomrel 4. januára
1918 v budapeštianskej väzenskej nemocnici, kam ho previezli po tom, ako sa mu vo väznici rapídne zhoršil zdravotný
stav.
Bodku za týmito tragickými
udalosťami dalo odhalenie pamätnej tabule pátrovi Feliciánovi v uršulínskom kostole 6.
mája 1923 na podnet jeho ctiteľov, priateľov a žiakov, pričom
sochár Alojz Rigele ju zhotovil
z kusov rozbitého pomníka Márie Terézie. Mramorová tabuľa
v kostolnom múre je dodnes
mementom toho, ako ľahko a
rýchlo sa môže životný osud
zvrtnúť.
Ján Vyhnánek
OZ Bratislavské rožky

PREČÍTAJTE SI ...
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Leto, slnko, voda a hlavne čo? No predsa KNIHA - priateľ človeka, ktorý zabaví, poučí, rozosmeje...
Odporúčame dospelým čitateľom na príjemné chvíle zo zbierok Staromestskej knižnice.
Láska vädne
v každom veku

Olej a mramor

Stephanie Storeyová
Ikar 2017.
Florencia na začiatku 16. storočia sa stáva svedkom rivalov
renesančného umenia Leonarda
da Vinciho a Michelangela Buonarrotiho. Obaja sa uchádzajú
o zákazku na vytvorenie monumentálnej mramorovej sochy.
A hoci si je Leonardo istý, že ju
dostane, predstavitelia mesta
uprednostnia mladého dravého
Michelangela. Sklamaný Leonardo sa nevie zmieriť s porážkou.
Osud však zasiahne a prinesie
mu portrétovanie krásnej ženy
Lisy. Vznikli tak dve úžasné diela, ktoré stále udivujú svet - Dávid a Mona Lisa.

Vzkriesené nádeje

Dada S. Brezovská
Ikar 2017.
Hlavná hrdinka Pavla žije vďaka zdravotným problémom v spoločenskej izolácii. Kontakt s okolitým svetom jej umožňuje balkón jej
bytu, kde trávi väčšinu času. Pozoruje susedov a okoloidúcich. S ďalšími obyvateľkami domu Slávkou
a Vierou ju nespája vôbec nič. Každá
si žije svoj život. No všetky túžia po
šťastí, ktoré sa im neustále vyhýba.
Podarí sa im kúsok z neho si prisvojiť alebo ich už nič prekvapivé nečaká? Ľudské osudy, drámy a krivdy
dospejú k nečakaným zvratom.

Spomienka na jubileum

N

ezabúdame na tých, ktorým vlasy pretkalo striebro a rokmi sťažel
krok. V oku múdrosť prežitého, myšlienky plné spomienok. Staromestskí jubilanti.
V každom čísle novín nájdete na tomto mieste foto zo stretnutia staromestských jubilantov, ktoré býva raz mesačne. Okrem kultúrneho
programu pripravuje mestská časť seniorom aj malý kvetinový darček. 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

Mariana Dax
Marenčin PT 2017.
S k ut oč ný pr í beh o žene
v s t red nom vek u, k t or á sa
sna ž í pok r ačov ať v prer u šenom v z ťa hu so s vojou lá skou
z m lados t i . Ma n želsk ý ž ivot
jej zr a z u pr ipadá neú nosný.
P rebud í v á ž na
ma n želov a
choroba jej s vedomie a ot vor í oč i? Vydá sa spr áv ny m
smerom? A lebo sa bude snaž iť z achy t iť posled ný vla k
neh ľad iac na ná sled k y, k t oré
je poč ína nie pr inesie.

Smäd

Jo Nesbo
Ikar 2017
Ďalší krimiprí beh s inšpek torom Harr y m Holem
obľúbeného nórskeho spisovateľa. Po nájdení mŕ t vej ženy
v jej vlastnom by te sa v yšetrovania ujíma Katrine Brattová so svojím tímom. Na tele
obete nachádza známk y vampirizmu. Pribúdajú ďalšie ženské obete, k toré spája jedno –
internetová zoznamka. Harr y
Hole zasahuje do v yšetrovania
a hľadá skutočný motív. Bude
v rahom naozaj vampirist a?
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Opravujeme Staré Mesto

Obnova staromestských ciest a
chodníkov pokračuje aj v letných
mesiacoch. Nové úpravy pamätajú na telesne postihnutých a nevidomých spoluobčanov. V minulom
mesiaci sme na Dobrovičovej ulici
odstraňovali asfaltový povrch v
miestach výtlkov a popraskaného
asfaltu na cestnej komunikácii,
osadili sme uličný vpust na odvedenie zrážkových vôd, upravili
sme podkladné vrstvy v mieste

výkopu a zhotovili nový asfaltový
povrch. Na Mikulášskej ulici bolo
treba rozobrať kamennú dlažbu a
vybúrať podkladové vrstvy, aby
sme mohli zhotoviť novú betónovú vrstvu a uložiť do betónového lôžka novú a väčšiu kamennú
dlažbu. Na Moskovskej ulici došlo
k oprave kamenných obrubníkov a ich úprave pri priechodoch
pre chodcov. Použitím výstužnej
geomreže sme tak mohli položiť

nový asfaltový povrch vozovky,
položiť nový asfalt časti chodníka a namaľovať nové vodorovné a
zvislé dopravné značenie. Schody
na uliciach Mudroňova /Haydnova bolo treba zbaviť pôvodného
betónového krytu, pomocou vysokotlakového vyčistenia vodou
a vzduchom očistiť sanované plochy schodiska, aby mohlo dôjsť k
betonáži. Demontovali sme staré,
nevyhovujúce zábradlie a nahra-

dili ho moderných a bezpečným.
Nového povrchu vozovky a chodníkov sa dočkala aj Škarniclova
ulica. Tu sme bezbariérovou úpravou priechodov pre chodcov s aplikovaním dlažby pre nevidiacich zlepšili
bezpečnosť ulice. Opravili sme kamenné obrubníky, kamenné schodisko a vytvorili nový pás zelene. Samozrejmosťou bolo nové vodorovné
a zvislé dopravné značenie.

Mikulášska pred rekonštrukciou

Mikulášska po rekonštrukcii

Moskovská pred rekonštrukciou

Moskovská po rekonštrukcii

Schody Mudroňova-Haydnova pred rekonštrukciou

Schody Mudroňova-Haydnova po rekonštrukcii

(nr)
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POZNÁTE TÚTO POHĽADNICU?
Pomôžte nám nájsť chýbajúci kúsok skladačky o tom, ako sa vyvíjal Horský park
Ide o vzácnu fotografiu známej
bratislavskej Horárne Horský
park z roku 1904. Okrem nej
sú nám známe ešte pohľadnice troch reštaurácií na Búdkovej ceste nazývaných Púčkove
domy (Batzenhäusel, Bimbóházak), kam sa chodievali kedysi
občerstviť a odpočinúť návštevníci parku.
Park v dobe svojho vzniku
(1868 – 1870) bol umeleckým
dielom, ktoré poznáme zo sporadických slovných popisov
a fragmentov, ktoré objaví pozorný návštevník súčasného
Horského parku.
Radi by sme podrobnejšie spoznali stav a vývoj parku v minulosti. Azda je na to posledná
možnosť v tomto čase, v týchto
mesiacoch. Preto sa obraciame
na starých Prešpurákov, ich
potomkov a príbuzných s touto
VEREJNOU V ÝZVOU. Pozrite sa
láskavo do svojich rodinných
albumov, pozostalostí po svojich rodičoch i prarodičoch, do
zabudnutých kufrov na povalách starorodičovských domov.
Pokúste sa nájsť staré pohľadnice, alebo rodinné fotografie
zhotovené v Horskom parku.

Radi by sme z nich urobili (s Vašim súhlasom) výstavu a radi
by sme ich použili pri Štúdii
o Horskom parku, ktorú práve
spracúvame. Mala by byť podkladom pre citlivú generálnu
obnovu parku.
Nadácia Horský park, OZ Bratislavské rožky, OZ PamMap,

Pre stravovacie zariadenia pri materských školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto

hľadáme
vyučené, alebo zaučené kuchárky
a pomocné kuchárky.
Odmeňovanie v zmysle zákona
č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní
niektorých zamestnancov pri
výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Nástup 21.08.2017.

Záujemkyne/ záujemcovia sa
môžu hlásiť v pracovných dňoch
na čísle: +421 2 59 246 395
Prípadne majlom:
viera.valovicova@staremesto.sk

FiFUK
(Pozn.: Originály starodávnych
fotografií naskenujeme a obratom vrátime majiteľom spolu
so skenmi. Pre účely výstavy,
zverejnenia na webstránkach a
na facebooku, ako aj štúdie použijeme iba skeny.)

Naše kontakty:

Nadácia Horský park
Majakovského 13
81104 Bratislava
kancelária Lesná 1 – horáreň,
horaren@horaren.sk,
Kamil Procházka 0903 710888.

Kúpa starožitností a pozostalostí - obrazy, sošky, hodiny, nábytok,
striebro, šperky, užitkové a okrasné predmety a všeličo možné...Hotovosť. Serióznosť. Tel.: 0948 475 576
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Cenník inzercie (platný od 1.2.2017)

celostrana
215x265 mm

polstrana
215x132 mm

Celostrana			
Polstrana			
1/3 strany			
1/4 strany			
1/8 strany			
Riadková inzercia malá
(160 znakov vrátane medzier)
Riadková inzercia veľká
(250 znakov vrátane medzier)
Uvedené ceny sú bez DPH.

949 eur
499 eur
350 eur
250 eur
125 eur
10 eur

1/3 strany
215x90 mm

1/4 strany
105x132 mm

15 eur

Presné rozmiestnenie inzercie v Staromestských novinách je v
kompetencii šéfredaktora.

1/8 strany
105x66 mm

250 znakov

160 znakov

Ku konkrétnemu výberu/umiestneniu inzercie si redakcia účtuje
50% prirážku z ceny.
Inzercia nemôže byť umiestňovaná na prvú, ani poslednú stranu mesačníka.
Redakcia si vyhradzuje právo neuverejňovať inzerciu s dehonestujúcim podtónom alebo útočiacu na základné ľudské práva a slobody.
Staromestské noviny poskytujú inzertný priestor len pre obchod a služby.

Storno poplatky:
Storno 14 dni pred uverejnením: 50 % z ceny
Storno 7 dni pred uverejnením: 100 % z ceny

Vzťah detí k umeniu formujeme už v
materskej škole
„Sú maliari, ktorí robia zo slnka žltú škvrnu, ale sú iní, ktorí vďaka svojmu umeniu a múdrosti robia zo žltej farby
slnko.“ (Pablo Picasso)
Mnohí ľudia si myslia, že výtvarnú
výchovu k životu nepotrebujú, ale
farby nás obklopujú všade, kam sa
pozrieme, či už v prírode, v byte, na
ulici. Ako učiteľka mám možnosť
ukázať deťom, že výtvarná výchova
môže byť zaujímavá a môže mať pre
ne zmysel. Aby som spestrila výtvarné činnosti deťom rozhodla som sa
po dohovore s pánom Maťákom, ktorý nám umožnil pravidelne realizovať výtvarné aktivity v priestoroch
galérie ART Šrot. Galéria sa nachádza
v blízkosti materskej školy. Výtvarné
činnosti tým nadobúdajú iný rozmer.
U detí sa tak utvárajú základy vedomého emocionálne podloženého
vzťahu k umeniu. Oboznamujú sa
s prácami rôznych výtvarníkov, ktorí
tam vystavujú svoje
obrazy, sošky, ale nachádzajú sa
v galérií aj starožitné predmety a nábytok. O výtvarnom diele vedieme
rozhovory, ktoré prebiehajú aj medzi
jednotlivými deťmi.

Víťazná práca Mateja Kollára.
Rôzne výtvarné činnosti realizujeme priamo v galérií – dieťa môže
reagovať na umelecké dielo „svojou
kópiou“, alebo čerpá námet s uplatnením rôznych techník.
Marec – mesiac knihy sme si priblížili
nielen návštevou knižnice a čítaním
kníh, ale aj výtvarnou činnosťou ,pri

ktorej z rôzneho materiálu (kartón,
novinový papier, vrchnáky z fliaš,
voskový pastel) vytvorili „autoportrét s knihou“.
Svoje výsledky nechávame určitý čas
v galérií na výstave. Deti sa tak cítia
ako malí umelci.
Do galérie priťahujú svojich rodičov

a príbuzných, ktorí si okrem danej
výstavy prezerajú hlavne výstavu
„diel“ svojich detí. Deťom žiaria oči
z úspechu ,hodnotenia svojich blízkych a prispieva to k zvýšeniu sebavedomia u detí. Pán Maťák má pre
nich vždy sladkú odmenu. Do galérie
sa vždy tešia, výtvarná činnosť je iná,
ako realizovaná v triede.
Každoročne sa zúčastňujeme výtvarných súťaží a tento rok sa na nás
usmialo šťastie. V medzinárodnej súťaži „Žitnoostrovské pastelky“ XVIII.
ročníka v Dunajskej Strede zaujal
svojou prácou „Býk“ aj 5,5 ročný Matej Kollár z našej Materskej školy a bol
ocenený. Námetom mu bol obraz akademického maliara doc. Stanislava
Bubána.
Jeho úspech ma motivuje k ďalšej
práci s deťmi vo výtvarných aktivitách.
Oľga Mikolajčíková
MŠ Karadžičova 51
Foto – archív školy

Staré Mesto už po druhýkrát
cestovalo časom
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V úvode prázdnin pripravilo Staré Mesto už po druhýkrát dvojdňový festival Cestovanie časom. Cestovalo sa do
bližšej, či vzdialenejšej histórie, ktorá sa zároveň prepájala so súčasnosťou.
Prvý deň festivalu slávnostne
otvorili fanfáry, barokové tance v
podaní skupiny Fringia a scénická
kompozícia s názvom Cestovanie
časom. V kompozícii sa scenárista
Daniel Hevier zameral na spoznávanie histórie. Pripomenuli sme si
Máriu Teréziu, Janka Kráľa, Bratislavského kata, Bratislavského Robinsona, ale aj Júliusa Satinského a
jeho Čučoriedky, či Déža Ursínyho.
Predstavili sa známe tváre ako
Ján Slezák, Zuzana Hasová, Peter
Šrámek, či Bibiana Ondrejková.
Program ďalšieho dňa bol koncipovaný pre všetky vekové skupiny.
Ťahákom aj tento rok bol
Živý orloj na balkóne hotela Carlton. Ďalšie scénické výjavy patrili
Márii Terézie, ktorej 300. výročie
narodenia si tento rok pripomíname, Ľudovítovi Štúrovi, Keltom.
V úlohe Márie Terézie sa v sobotu

predstavila Miss Slovensko 2017
Hanka Závodná. V náučnej scénke
o Štúrovi sa predstavil sám autor a
scenárista Daniel Hevier. História
módy je pravdepodobne tak stará ako história odevu. Práve preto
sme do programu zaradili aj dobové

nyFellows, vo večerných usmievavý
Martin Harich. Dôstojnú bodku za
podujatím dal Komorný orchester
Bohdana Warchala. Po celý deň bol
pripravený aj program pre deti.
Animačné programy od súčasnosti po minulosť, maxiomaľovánka a
renesančný dvor, kde si mohli deti

a súčasné módne prehliadky. Dobovú módu predstavilo štúdio Elijana
tú súčasnú prezentovala talentovaná slovenská dizajnérka Jenny
Jeshko. Súčasťou programu boli aj
koncerty, v popoludňajších hodinách sa predstavila skupina Fun-

a rodičia vyskúšať dobové recepty,
ochutnať dobové jedlá, zažiť rytierske a šermiarske súboje, naučiť sa
žonglovať, či šermovať. „Som rád,
že spolupráca nielen v rámci kultúrnych podujatí je na tak vysokej
úrovni. Práve vďaka spolupráci sa
nám podarilo aj tento rok zorganizovať túto dvojdňovú prechádzku
históriou spojenú so súčasnou kultúrou . Som presvedčený, že podujatia takéhoto typu sú dôležité pre
spoznávanie histórie a pripomínanie si osobností spojených s Bratislavou.
Zároveň sú aj nástrojom na rozvoj cestovného ruchu“, povedal
starosta Radoslav Števčík. Festival Cestovanie časom pripravilo
Staré Mesto v spolupráci s bratislavským konzervatóriom. Ďalšími partnermi boli firma Ševt, Slovenské národné múzeum, Divadlo
Nová scéna, hotel Carlton, ZUŠ Ľ.
Rajtera, ZŠ Matky Alexie. Svoje
aktivity predstavil aj Bratislavský okrášľovací spolok. Festival
finančne podporil Bratislavský
samosprávny kraj.
Ľubica Janegová
vedúca odd. kultúry MÚ Staré Mesto
Foto – Marek Velček
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PROGRAM

08 / 2017

AUGUST

16.8.

20:00

PÁN BEZCHYBNÝ

4 € / 2€

1.8.

20:00

IRON SKY

4 € / 2€

17.8.

20:00

GLORY

4 € / 2€

2.8.

20:00

ZABIJACI Z MALOMESTA

4 € / 2€

18.8.

20:00

ZAČAŤ ODZNOVA

4 € / 2€

3.8.

20:00

O KURATÁCH A ĽUĎOCH

4 € / 2€

19.8.

20:00

RODINKA BÉLIER

4 € / 2€

4.8.

20:00

GLORY

4 € / 2€

20.8.

20:00

GLORY

4 € / 2€

5.8.

20:00

BLIKAJÚCE SVETLÁ

4 € / 2€

22.8.

20:00

HITLER V HOLLYWOODE

4 € / 2€

6.8.

20:00

SHORT SKIN

4 € / 2€

23.8.

20:00

OSTROV LÁSKY

4 € / 2€

8.8.

20:00

SAFARI

4 € / 2€

24.8.

20:00

NA MLIEČNEJ CESTE

4 € / 2€

9.8.

20:00

ÚPLNÍ CUDZINCI

4 € / 2€

25.8.

20:00

NA MLIEČNEJ CESTE

4 € / 2€

10.8.

20:00

RODINNÝ PRIATEĽ

4 € / 2€

26.8.

20:00

NA MLIEČNEJ CESTE

4 € / 2€

11.8.

20:00

NÁSLEDKY LÁSKY

4 € / 2€

27.8.

20:00

NA MLIEČNEJ CESTE

4 € / 2€

12.8.

20:00

TU TO MUSÍ BYŤ

4 € / 2€

29.8.

20:00

NA MLIEČNEJ CESTE

4 € / 2€

13.8.

20:00

VEĽKÁ NÁDHERA

4 € / 2€

30.8.

20:00

NA MLIEČNEJ CESTE

4 € / 2€

15.8.

20:00

ZABIJACI Z MALOMESTA

4 € / 2€

31.8.

20:00

NA MLIEČNEJ CESTE

4 € / 2€

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