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Vianoce v Bratislave plné noviniek
V polovici novembra lákajú všetky hlavné 
mestá na nádherné vianočné stromčeky, 
chutné gastronomické lahôdky 
a výnimočné kultúrne zážitky. Bratislava 
nie je výnimkou. 22. novembra rozsvietil 
primátor hlavného mesta Matúš Vallo 
spolu so spoluorganizátormi a partnermi 
vianočný stromček na Hlavnom námestí, 
čím bolo oficiálne otvorené takmer 
mesiac trvajúce podujatie 
Vianočný Hlavný trh.

Snahou organizátorov je prechádzať vzniku odpadu, a preto sa na 
vianočných trhoch stretnete výlučne s vratnými pohármi a kompos-
tovateľným riadom. Novinkou sú aj bezhotovostné platby vo všetkých 
stánkoch na Hlavnom námestí. Vďaka spolupráci s partnermi 
– Slovenskou sporiteľňou a spoločnosťou Global payments pôjde 
pri každej platbe kartou 1 cent na účet pre združenie Návrat. 
Vyzbieraná suma bude použitá na podporu rodinám, ktoré 
trpia núdzou.

„Tento rok budú naše trhy bezpečné, ekologické a budú pomáhať 
ľuďom aj prírode. Chýbať nebude bohatý kultúrny program a novinkou 
bude možnosť platiť kartou či mobilom. Pevne verím, že si medzi 
22. novembrom a 22. decembrom nájdete čas a užijete si vianočnú 
atmosféru spolu s nami. Tešíme sa na vás,“ povedal primátor Bratislavy 
Matúš Vallo počas otvorenia podujatia. Tohtoročné vianočné trhy sú 
plné noviniek. Na Hlavnom námestí sú umiestnené stánky s jedlom 
a nápojmi. Kultúrny program na hlavnom pódiu si vychutnáte na 
Františkánskom námestí.  „Kultúrny program ponúkne známych DJov, 
hudobné vystúpenia žiakov základných umeleckých škôl, nebude 
chýbať už tradičný festival adventnej a vianočnej hudby. Pre rodiny 
s deťmi je pripravený drevený kolotoč a divadielka,“ povedal Vladimír 
Grežo – riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, 
ktoré zabezpečilo kultúrny program na vianočných trhoch. 

Bezodpadové a charitatívne

Vianočné novinky

Vianočné stromčeky pre všetkých
Od 6. do 15. decembra budú môcť návštevníci Primaciálneho paláca 
obdivovať vianočné stromčeky v rámci už tradičného Vianočného 
lesa, ktorý už po 3. rok pripravilo BKIS. O výzdobu vianočných 
stromčekov sa postarali deti z 25 bratislavských materských, 
základných a umeleckých škôl. Vianočný les sa 15. decembra stane 
súčasťou podujatia Dobrý trh. „Sme veľmi radi, že už po tretíkrát 
poputujú originálne vianočné stromčeky do skutočných domovov, 
pretože počas Dobrého trhu venujeme stromčeky viacerým 
charitatívnym spolkom, domovom dôchodcov, združeniam pre ľudí 
bez domova, ale aj rodinám a ľuďom, pre ktorých je kúpa stromčeka 
finančne nedostupná,“ povedal riaditeľ Bratislavského kultúrneho 
a informačného strediska Vladimír Grežo. Stromčeky na Vianočný les 
darovala spoločnosť Bauhaus.

Text: Jana Túry, foto: archív BKIS
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Najkrajšie európske vianočné trhy

1. miesto 

TALLIN, Estónsko
15. 11. – 7. 1. 2020

Návštevníci rozhodli, že minuloročného víťaza – chorvátsky Záhreb, tento 
rok vystrieda estónsky Tallin. Starobylý prístav, ktorého centrum je zapísané 
v zozname UNESCO, sa môže pýšiť prvým verejne vystavovaným 
vianočným stromčekom v Európe, ktorý v centre Tallinu stojí pravidelne už 
od roku 1441. Okrem gurmánskych špecialít je pripravený originálny výlet, 
ktorý ocenia najmä detskí návštevníci - návšteva Santa Klausa v jeho dome, 
pretože práve Santa si podľa legendy vybral Tallin za miesto, na ktorom sa 
mali konať prvé vianočné trhy.

Ideálnym miestom na priateľské stretnutia sú vianočné trhy. Horúci punč 
či varené víno, vianočné koledy a rozsvietený vianočný stromček 
vyhľadávajú rodiny s deťmi, ale aj cestovatelia, ktorí kvôli neopako-
vateľnej vianočnej atmosfére cestujú za trhmi do viacerých miest sveta. 
Webový portál www.europeanbestdestinations.com každoročne 
vyzýva svojich návštevníkov, aby hlasovali za najkrajšie vianočné trhy 
v Európe. Viac ako 200 tisíc turistov zo 106 krajín sveta neváhalo a zapojilo 
sa do tejto výzvy. Ktorým vianočným trhom patria popredné priečky?

Už od polovice novembra lákajú rakúski susedia na niekoľ ko vianočných 
trhov, ktoré sa konajú vo Viedni. Najznámejšie a najnavštevovanejšie z nich 
sa rozprestierajú na Radničnom námestí. Nielen pre detských návštevníkov 
sú pripravené kolotoče – obrovské ruské kolo či jazda sobím vlakom. 

2Nechýbajú ručne vyrábané betlehemy a 3 000 m  ľadovej plochy. Novinkou 
je monumentálny 11x5 metrov vysoký stierací adventný kalendár.

Štrassburgské vianočné trhy sú každoročne zaradené medzi desiatkou 
najkrajších trhov v Európe. Nie je tomu inak ani tento rok, kedy obhájili 
3. miesto. Rozprestierajú sa v historickom centre mesta, ktoré je zapísané 
do svetového dedičstva Unesco. Tradícia „Christkindelsmärik" siaha 
do roku 1570. Obrovský svetelný luster, tisícky svetielok na stromoch, 
balkónoch, oknách a fasádach kostolov robia zo Štrasburgu mesto svetiel. 
Keď navštívite Štrasburg, určite si nenechajte ujsť Alsaské múzeum, ktoré je 
hrdým reprezentantom ľudového umenia a tradícií.

História hlavného a zároveň najväčšieho mesto Durínska siaha až do roku 
742. Vianočný trh sa rozprestiera v historickom jadre v blízkosti katedrály 
sv. Márie a kostola sv. Severusa. Dominantou je obrovský vianočný 
stromček. 12 metrov vysoká drevená vianočná pyramída bola postavená 
v roku 2005 a obsahuje 30 drevených figúrok v skutočnej veľ kosti. 
Zaujímavosťou je, že bola financovaná výlučne z darov obyvateľov, 
návštevníkov a sponzorov. Na trhu nechýba ani ručne vyrezávaný betlehem 
a už tradičný čarovný les plný rozprávkových postavičiek, ktoré vytvorili 
erfurtskí umelci. 

2. miesto

BUDAPEŠŤ, Maďarsko
22. 11. – 1. 1. 2020

Kto v predvianočnom období navštívil hlavné mesto Maďarska vie, že 
Budapešť patrí medzi najkrajšie stredoeurópske vianočné metropoly. Punc 
dokonalosti jej určite dodáva aj monumentálna Bazilika svätého Štefana 
(St Istvan Bazilika), pri ktorej sa trhy rozprestierajú. Bazilika je jednou 
z najvyšších budov v Budapešti a jeden z najväčších kostolov v Maďarsku. 
Stovky remeselníckych stánkov ponúkajú originálne darčeky a chutné 
občerstvenie. Každý deň medzi 16.30 – 22.00 sa fasáda baziliky mení na 
prekrásny vianočný vizuálny príbeh. Tohtoročnou zvláštnou atrakciou bude 
3D projekcia na Baziliku, ktorú si môžete prezrieť zo všetkých kútov Námestia 
sv. Štefana s 3D okuliarmi.

3. miesto

ŠTRASBURG, Francúzsko
22. 11. – 30. 12. 2019

4. miesto

VIEDEŇ, Rakúsko
15. 11. – 26. 12.2019

5. miesto

ERFURT, Nemecko
26. 11. – 22. 12.2019

Text: Jana Túry 
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...vztýčili niekoľ ko dní pred Vianocami na Hviezdoslavovom námestí 
oproti divadlu. Jeho osadenie i elektrické osvetlenie zabezpečil 
Červený kríž, ktorý v pokladničke pod ním taktiež organizoval 
zbierku na pomoc sirotám. Výsledok bol lepší ako po minulé roky, 
keď sa nepodarilo zhromaždiť vyšší finančný obnos. Teraz sa 
Bratislavčania síce polepšili, no stále išlo v celoštátnom meradle 
o chudobný výsledok. 

Vianoce neboli veselé, ale šťastné
...aj vďaka obetavej práci členov Dobrovoľného hasičského 
a záchranného zboru. Sotva si sadli k tradičnej spoločnej vianočnej 
večeri, bol hlásený požiar u krajčíra, kde od rozpálenej elektrickej 
žehličky horelo zariadenie dielne. Po úspešnom zásahu ich zakrátko 
zavolali na Zámockú ulicu, kde sa manželka istého kníhtlačiara dusila 
ohryzkom z jablka. Vďaka rýchlemu zákroku jej zachránili život. 
Následne sa ponáhľali na Tehelné pole, kde 25-ročný šofér vypil 
v samovražednom úmysle jed. Prežil po expresnom prevoze do 
nemocnice a výplachu žalúdka. Záchranári vykonali aj 8 výjazdov 
k pôrodu, 3 k vykĺbeninám a 11 k iným zdravotným problémom. Večera 
im určite vychladla.

Verejný vianočný stromček

Svetový rekord klaviristu
Sviatočnú atmosféru niekoľ ko dní pred Vianocami umocnila návšteva 
klaviristu Gejzu Ledofského, ktorý v sále hotelu Royal na 1. poschodí 
zaútočil na svoj vlastný svetový rekord v nepretržitej hre na klavíri, 
vytvorený iba nedávno v Prahe. Tam hral vkuse 82 hodín! V Bratislave 
si za piánom zaumienil vydržať až 96 hodín, čiže celé 4 dni. Svoje 
predstavenie odštartoval v dobrej nálade 19. decembra o 4. 
popoludní za živého záujmu médií. Spamäti predvádzal prevažne 
mix operných a operetných melódií, pričom neprestal hrať ani pri 
konzumácii jedla či nápojov, pravda, vtedy do hrania zapájal iba jednu 
ruku. Každých 24 hodín mal vyhradených iba 6 dvojminútových 
prestávok, keď sa smel od klavíra vzdialiť, zrejme na vykonanie 
potreby.  Po 24 hodinách si umelec stále udržiaval dobrú náladu, 
s novinármi vtipkoval na margo svojej dohladka oholenej tváre, čo 
údajne bola zásluha jeho manželky, ktorú sprevádzal hudbou z opery 
Barbier zo Sevilly. Po 48 hodinách si dal na ruky bandáže na ochranu 
pred opuchnutými zápästiami. Neskôr ho pri živote udržiavala čierna 
káva, ktorej v posledný deň hrania vypil asi 40 šálok. Obecenstvo, 
ktoré malo do sály za symbolický poplatok vstup vodne i v noci, ju 
začalo početnejšie plniť, až keď sa blížil čas prekonania rekordu. 
A napokon sa dočkalo: 23. decembra o 3. ráno po 83 hodinách 
za klavírom Ledofsky vyhlásil, že aj keď by mohol hrať ešte ďalej, 
stačí mu, že o hodinu prekonal svoj pražský výkon. A Bratislava sa tak 
už mohla koncentrovať na prichádzajúci Štedrý večer.

Ako slávili 
Vianoce 
v Bratislave 
v minulom 
storočí?

Predvianočný ruch
...bol v bratislavských obchodoch síce dosť čulý, ale obchodníci sa 
predsa ponosovali, že nerobia také obchody, aké očakávali. Ako 
vianočné darčeky prevažovali praktické veci, napr. pletený tovar 
a uteráky, hitom bol písací stroj Remington či rádio Telefunken. Trh 
potravín bol pestrý, bolo na ňom dosť rýb i hydiny. Veľmi živý bol 
dopyt po moriakoch, na trhoch bolo tiež dosť zajacov a bažantov, 
avšak ich ceny boli vyššie ako po minulé roky, a to kvôli tuhej lanskej 
zime, ktorá zdecimovala stav zveriny. Na námestiach i nárožiach ulíc ako 
huby po daždi vyrástli predajne vianočných stromčekov. Ich počet 
výrazne presiahol reálny dopyt. Predajcovia sa k zvyšným stromčekom 
postavili o niečo zodpovednejšie ako v predchádzajúcom roku, keď 
nezabezpečili odvoz nepredaných zásob. Jednoducho ich nechali na 
ulici a odpratať ich museli zamestnanci mestského majera. 
Na Primaciálnom námestí predávali vianočné stromčeky v prospech 
Červeného kríža, pričom verejnosť na podporu dobročinnej akcie 
opakovane vyzývala aj bratislavská tlač. Na osvetlenie stromčekov v 
domácnostiach tradične používali lojové či stearínové sviečky. Ako 

novinka sa na bratislavskom trhu objavili elektrické sviečky Osram, 
ktoré sa podobali voskovým sviečkam, no zároveň garantovali 
pohodlie, čistotu a bezpečnosť. Ako sladké ozdoby boli žiadané 
sladovky/medovky Haas, balené špeciálne preparovaným lakovým 
papierom pestrých farieb. Vďaka cene 20 halierov za jednu veľ kú 
kocku boli dostupné pre väčšinu domácností.

Text: Ján Vyhnanek
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Martina – Navan, Írsko
Vianoce v Írsku sa oslavujú 25. decembra. „Darčeky dávame pod stromček 
24.12. večer, keď deti zaspia a ráno si ich často s veľ kým krikom otvárajú,“ 
hovorí Martina, ktorá v Írsku žije už 19 rokov. Darčeky deťom nosí Santa Claus, 
ktorého si uctia pripraveným občerstvením - keksíkom a pohárom whiskey. 
Nie s hrnčekom mlieka? pýtam sa prekvapene Martiny. „Nie, mlieko 
pripravíme tiež, ale to patrí sobovi Rudolfovi,“ smeje sa. Deň pred Štedrým 
dňom je akousi prípravou na veľ ký sviatok. „24. otvárame tzv. Christmas 
stockings - veľ ké vianočné ponožky, v ktorých sú ukryté drobnosti ako 
pyžamo či ponožky. Zo začiatku sme slávili Štedrý deň 24. ako na Slovensku, 
ale kvôli dcérke sme to posunuli.“ Vianočné jedlá sú rôzne. Martina 
pripravovala zvyčajne steaky, no tento rok bude piecť kačicu. „V Írsku žijú 
rôzne národnosti z rôznych krajín sveta, a tak má každá rodina svoje vlastné 
zvyky. A to je na tom veľmi pekné – často „odpozeráme“ zaujímavý zvyk od 
kamarátov či susedov.“

Vianoce 
v zahraničí

Valéria – Sydney, Austrália
Surfujúci Santa Claus? Aj takýto obraz sa vám môže naskytnúť, keď budete 
24. decembra v Sydney. „Musím sa priznať, že prvé dva roky mi  veľmi 
chýbalo Slovensko, lyžovačka a sneh. Potom som si však zvykla,“ hovorí 
Valéria, ktorá žije v Sydney už päť rokov. Vianoce sa tu začínajú 25. 
decembra ráno, kedy si rodina rozbalí darčeky a následne sa všetci 
presúvajú do reštaurácie. „Bola som šokovaná, že niektorí dokonca trávia 
Štedrý deň vo fast foodoch. Práve Vianoce vždy vnímam veľmi citlivo. 
Chýbajú mi koledy, pečenie vianočného pečiva a celkovo sviatočná 
atmosféra,“ priznáva sa.  Kým na vianočné sviatky si obyvatelia až tak 
nepotrpia, posvätným dňom pre nich je 26. január. Ide o najvýznamnejší 
austrálsky sviatok – Deň Austrálie a oslavu vylodenia prvej flotily kapitána 
Arthura Philipsa. Sviatok oslavujú všetky austrálske štáty a pri tejto príležitosti 
sa ľudia zhromažďujú na koncertoch, športových podujatiach či výstavách. 
No a na záver nechýba ani obrovský slávnostný ohňostroj. Austrálčania 
trávia veľa času v práci (veď musia platiť 45% dane), preto si deň voľna, ktorý 
získajú vďaka štátnemu sviatku, užívajú v kruhu najbližších pri grilovačke 
alebo prechádzke po pláži. A samozrejme, keďže ide o veľmi hrdý národ, 
nechýbajú tričká, vlajky, či dokonca plavky s austrálskou vlajkou.

Mária – Paríž, Francúzsko
"Priznám sa, že kým som nestretla Pierretta, tak som vo Francúzsku nikdy nebola. A teraz 
žijem rovno v centre Paríža," hovorí Mária, ktorá sa do hlavného mesta presťahovala 
pred štyrmi rokmi. Vianočným dňom D je u Francúzov, tak ako aj na Slovensku, 24. 
december. „Francúzi sú veľmi súdržní, teda aspoň tí v mojom okolí. Pri štedrovečernom 
stole sa často zíde aj dvadsať ľudí – babky, tety, sesternice, celé generácie." Určite ste 
počuli, že Francúzi dokážu stolovať aj niekoľ ko hodín. Štedrovečerná hostina nie je 
výnimkou. "Naposledy sme vstávali od štedrovečerného stola po polnoci. 
Najčastejším vianočným jedlom sú u nás ryby - ustrice, údený losos alebo kačacia 
pečeň. Tradičným jedlom je morka plnená gaštanovou plnkou a dezert la Bûche de 
Noël alebo Vianočné poleno.“ Neoddeliteľnou súčasťou ozdobeného vianočného 
stromčeka je aj malý betlehem, do ktorého sa však postavička Ježiška vkladá až 25. 
decembra. Darčeky nosí deťom Père Noël. Ide v podstate o identickú postavu ako 
Santa Claus, ktorý necháva deťom darčeky pri topánkach v okne alebo na kozube. 

Santa Claus, Joulupukki, škriatkovia s darčekmi či sauna 
pred Štedrou večerou. Ako sa hovorí – iný kraj, iný 
mrav. O Vianociach to platí dvojnásobne. Ako si 
Slováci, ktorí žijú v zahraničí, zvykli na iné zvyky a čo ich 
na vianočnom období v novej domovine prekvapilo?

Veľ ký Ukko alebo Joulupukki - tak volajú Fíni svojho Santa Clausa, ktorý 
podľa legendy pochádza z Laponska a spolu so škriatkami rozdáva deťom 
darčeky. „Fíni milujú Vianoce a hlavne vianočný stromček. Ten nájdete 
v predvianočnom období všade - na námestiach, v kostoloch, 
v obchodoch. Má minimálne dva metre a je celý biely,“ hovorí Miloš, ktorý 
sa do tejto severskej krajiny dostal vďaka štúdiu na vysokej škole. 
Zasnežené a mrazivé Vianoce vo Fínsku si ľudia spríjemňujú tradičnou 
saunou, ktorú absolvujú aj pred Štedrou večerou. 24. decembra ráno sa na 
raňajky podáva tradičný ryžový nákyp so škoricou. "Miestni občas skryjú 
do nákypu mandle. Hovorí sa, že ich tam ukryli škriatkovia a kto mandlu 
nájde, do roka sa ožení. Moja priateľ ka tento zvyk dodržiava a vždy mi tam 
jednu ukryje," smeje sa Miloš. Vianoce sú spojené s rodinou - hrajú sa 
spoločenské hry, spievajú sa koledy a pred večerou ide celá rodina zapáliť 
sviečky na hrob svojich blízkych. "Prvé Vianoce som bol veľmi prekvapený, 
keď som zistil, že darčeky nosí "naozajstný" Santa v sprievode trpaslíkov, 
bolo to veľmi milé," spomína. Medzi jedlá, ktoré nemôžu chýbať na 
sviatočnom stole, sú varená treska, šunka alebo pečené moriaky. „Fíni sú 
veľmi rodinne založení. Na Vianoce sa stretávajú v jednom dome viaceré 
generácie a rozprávajú sa dlho do noci. Mám pocit, že tu sú Vianoce 
vnímané ako sviatky pokoja v pravom slova zmysle.“

Miloš – Helsinki, Fínsko

Dezert la Bûche de Noël 
Vianočné poleno

Text: Jana Túry
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Jednou z kníh, ktorá ma v poslednej dobe zaujala, je určite titul od 
Benjamina R. Barbera s názvom If mayors ruled the world. Už samotný 
titul knihy znie zaujímavo. Rád sa učím, rád sa inšpirujem a pohľad tohto 
amerického spisovateľa a teoretika, ktorý sa mal možnosť stretnúť 
a viesť zaujímavé rozhovory so starostami významných svetových 
miest, môže byť určite obohacujúcim k tomu, ako viesť mesto, aby sa 
rozvíjalo a korešpondovalo aj s globálnym vývojom vo svete.

Matúš Vallo – primátor hl. mesta SR Bratislava

Kniha je najkrajší 
vianočný darček. 
Ktorá Vás zaujala?

Valéria Schulczová – režisérka
Mám knihu, ktorú som ešte nečítala, ale určite by som si ju priala pod 
stromček. Ak ju nedonesie Ježiško, kúpim si ju sama – Alexandra 
Senfftová: Bolestivé mlčanie. Čítala som rozhovor s autorkou, je 
to pozoruhodná žena, ktorá sa aj prostredníctvom tejto knihy snaží 
vyrovnať s temnou minulosťou a tajomstvom vo vlastnej rodine. To 
sa týka jej deda, nacistického vyslanca v Slovenskom štáte, ktorý 
dohliadal na deportácie ľudí do vyhladzovacích táborov. Tí ľudia boli 
slovenskí Židia. Čiže vďaka tejto knihe sa máme šancu dozvedieť zase 
o niečo viac aj o nás samotných, o našej temnej minulosti.

Tento rok by som pod vianočný stromček určite odporúčala dielo 
Tichá hudba jemne padajúceho snehu od anglickej autorky a 
ilustrátorky Jackie Morris, ktorá získala nomináciu najstaršej a 
najprestížnejšej anglickej literárnej ceny pre deti a mládež C&K GREEN 
AWAY MEDAL Najlepšia kniha za rok 2018. Tajomná atmosféra, 
pripomínajúca staré povesti a báje, je umocnená nádhernými 
ilustráciami a prevedením a dostane tak dospelých, ako aj deti.          

Petra Nagyová – Džerengová, spisovateľ ka

Oľga Hammer – PR & Marketing Manager Eurovea
Pre mňa je jednou z najobľúbenejších kníh príbeh Daniela Keysa - Kvety 
pre Algernona, kultový román druhej polovice 20.storočia. Príbeh 
Charlieho, ktorý má IQ 68, ma chytil za srdce od prvého riadku. Chlapec 
s veľ kým srdcom, ktorý nechápe, že ľudia v jeho okolí sa nesmejú s ním, 
ale na jeho úkor dostane možnosť podstúpiť experimentálnu operáciu 
mozgu pre zvýšenie IQ. Rovnaký experiment bol vykonaný na myši 
Algernonovi, ktorej obdivuhodne výsledky motivujú vedcov k 
experimentu na človeku, ktorý podľa nich aj tak nemá čo stratiť, iba 
získať, veď celý život túžil byť múdry. Čo sa stane, je predvídateľné, ale 
opis emócii Charlieho v procese uvedomovania si svojho nového ja je 
veľ kým čitateľským zážitkom.

Naposledy ma veľmi zaujali tri knihy od Yuval Noah Harari: Homo Deus, 
21 lekcií pre 21. storočie a Sapiens. Hararimu sa dokonalou, 
jednoduchou, čitateľnou formou podarilo zhrnúť ľudskú minulosť, 
prítomnosť a budúcnosť. Je dôležité poznať odpoveď na otázku: Prečo 
tu sme? Keďže sa často zaoberám vo svojich inscenáciách podstatou 
bytia a vzniku rôznych spoločenských animozit (holokaust, revolúcia, 
pogromy), boli tieto knihy prínosné k pochopeniu ich vzniku.

Michal Vajdička režisér – 

Diana Mórová – herečka 
Sidney Sheldo píše geniálne knihy. Naposledy ma zaujali jeho 
Pokrvné zväzky. Rada by som ju dostala pod stromček :)

Milo Kráľ – herec
Impérium musí zomrieť od Michaila Zygara je vynikajúco napísaná 
kniha o histórii vývoja Ruska. Pod stromček by som si prial novinku 
od Jozefa Kariku Čierny kruh, ktorú perfektne načítal Peto Sklár. Jeho 
predošlé audioknihy Čierna hra a Čierny rok boli výborné.

Medzi moje obľúbené knihy patrí Umelecká Viedeň od Václava Fialu. 
Už jej podtitul - Sprievodca po stopách spisovateľov, básnikov, 
maliarov a bohémov napovedá, že vďaka tejto publikácii sa čitateľ 
oboznámi s kultúrou a umením rakúskej metropoly. No a nedávno ma 
nadchla nová zbierka básní a textov Kamila Peteraja Stále Ťa mať, ktorú 
ilustroval výtvarník Martin Augustín. Ide naozaj o exkluzívny literárny 
kúsok, čo sa týka obsahu aj spracovania.

Vladimír Grežo 
– riaditeľ Bratislavského kultúrneho a informačného strediska 



Jednou z kníh, ktorá ma v poslednej dobe zaujala, je určite titul od 
Benjamina R. Barbera s názvom If mayors ruled the world. Už samotný 
titul knihy znie zaujímavo. Rád sa učím, rád sa inšpirujem a pohľad tohto 
amerického spisovateľa a teoretika, ktorý sa mal možnosť stretnúť 
a viesť zaujímavé rozhovory so starostami významných svetových 
miest, môže byť určite obohacujúcim k tomu, ako viesť mesto, aby sa 
rozvíjalo a korešpondovalo aj s globálnym vývojom vo svete.

Matúš Vallo – primátor hl. mesta SR Bratislava

Kniha je najkrajší 
vianočný darček. 
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sviatok v roku. Pre mnohých ľudí sú však Vianoce často smutným 
obdobím spojeným s nostalgickým spomínaním. Práve vianočné 
sviatky im pripomínajú, že by mali byť v kruhu najbližších,  no realita je 
žiaľ iná. Seniori sú skupina ľudí, na ktorých sa akosi zabúda. Bratislavské 
kultúrne a informačné stredisko už 14 rokov navštevuje zariadenia pre 
seniorov, do ktorých prináša vianočnú atmosféru v podobe kolied 
a vianočných piesní. „Doteraz sme navštívili takmer 100 seniorských 
zariadení, tento rok zavítame do 7 senior domov. Veríme, že ich 
návštevníkov potešíme,“ povedal riaditeľ BKIS Vladimír Grežo.

Dobroty od výmyslu sveta, vôňa ihličia, trblietavé ozdoby, darčeky, 
a to najdôležitejšie - rodina a priatelia. Po splnení týchto atribútov sa 
Vianoce označujú ako najkrajší

Vianoce pre seniorov od BKIS: 

Koledy pre seniorov 

10.12.2019  Domov seniorov, Lamač
11.12.2019  Nemecký dom kultúry, Rača
12.12.2019  Dom kultúry, Rusovce
12.12.2019  Dom kultúry, Veľ ká sála, Devín
16.12.2019  Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Rača
17.12.2019  Dom tretieho veku, Petržalka 
24.12.2019  Ružinovský domov seniorov, Ružinov 

Jozef Kákoš: 
Práca je mojim poslaním
Niekto nájde svoje pracovné uplatnenie hneď po 
skončení školy, iný si „dream job“ hľadá niekoľ ko rokov 
a sú aj takí, ktorým pomôže osud alebo náhoda. 
Do poslednej skupiny patrí aj Jozef Kákoš - riaditeľ 
Nocľahárne sv. Vincenta de Paul, ktorá pomáha nielen 
ľuďom bez domova, ale aj drogovo závislým 
či psychicky chorým. 

Vždy, keď cudzím ľuďom hovorí o svojej práci, vidí v ich očiach hrôzu a 
zdesenie. Jozef Kákoš sa im však snaží vysvetliť, že ľudia bez domova 
sú rovnakí ako my, často ich v meste stretneme bez toho, že by sme o 
tom vedeli. „Väčšina z nich je totiž bežným okom neodlíšiteľná od nás 
„domovcov“. Spomína si na životný príbeh, ktorý skončil „happy 
endom?“ „Nehovorme o happy ende, ale zmene, navonok malej, no 
v spojitosti s týmito ľuďmi obrovskej. Mali sme v nocľahárni jedného 
pána so psychiatrickou diagnózou, ktorý sa vyhýbal všetkým ostatným 
a javil všetky znaky „podivnosti“. Jeho zdravotný stav nebol dobrý, no 
odmietal akúkoľvek pomoc – žiadnu hygienu, nové oblečenie a v 
žiadnom prípade zdravotnú pomoc, kedy by niekto narušil jeho 
osobnú zónu. Celé dni sa snažil vedúci nocľahárne a kolegovia v nej, 

Menia príbehy ľudí z ulice

Stretnutie s De Paul
„O nocľahárni som prvýkrát počul od známeho, ktorý tu pôsobil ako 
dobrovoľník. Svoje silné zážitky nám rozprával na stretnutí na pive,“ 
spomína Jozef Kákoš. Prešli tri roky a pán Kákoš si po pôsobení v jednej 
telekomunikačnej spoločnosti hľadal nové zamestnanie. Túžil po práci, 
ktorá by mu dávala zmysel. „Nečakane sa mi ozval kamarát z vysokej 
školy, či by som nechcel skúsiť pracovať v Nocľahárni sv. Vincenta de 
Paul. Vnímal som to ako znamenie.“ Z prvotného nadšenia, že bude 
pomáhať vytriezvel po mesiaci. „Veľmi rýchlo som zistil, že nastavenie 
„ja pomáham – tebe sa pomáha“ vedie u ľudí bez domova do slepej 
uličky obojstrannej frustrácie. Pomáhať ľuďom znamená v prvom rade 
vnímať ich ako rovnocenných partnerov, ktorí majú právo a moc 
rozhodovať o svojom živote,“ vysvetľuje. 

presvedčiť ho čo i len, aby sa osprchoval. Po niekoľ kých dňoch 
„snaženia“ nakoniec pán privolil, šiel sa osprchovať a vymeniť si 
oblečenie. Bolo však jasné, že bez rýchlej zdravotnej pomoci na ulici 
dlho nevydrží. Opäť sa začal kolotoč rozhovorov a snahy kolegov 
presvedčiť pána, aby šiel do Útulku sv. Lujzy, kde by dostal adekvátnu 
starostlivosť. Bol to veľmi odvážny plán, keďže by pán musel ísť na 
miesto, ktoré nepoznal a byť s ľuďmi, ktorých nikdy pred tým nestretol. 
Napriek všeobecnej skepse pán nakoniec privolil. Stalo sa tak iba vďaka 
veľ kej dôvere, ktorú si u neho kolegovia vybudovali. Bez tejto dôvery 
by neurobil žiaden krok. Keď nastupoval do útulku, vraveli sme si, že ak 
vydrží aspoň týždeň, dokážeme mu pomôcť a zaceliť jeho rany, aby sa 
dostal mimo ohrozenia života. Nakoniec bol u nás v útulku vyše mesiaca, 
kým nadobro zmizol. Vtedy, a aj teraz, to považujem za takmer zázrak, a 
tak vtedy, ako aj teraz vnímam, že sa tak stalo iba vďaka neskutočnému 
nasadeniu mojich kolegov a ich skvelej práci. Iba vďaka nim sme 
organizácia, ktorá môže hovoriť, že skutočne mení príbehy ľudí z ulice.“

Jozef Kákoš verí, že všetci klienti nocľahárne sa dokážu začleniť do 
spoločnosti. „Otázka je, či je spoločnosť pripravená im v tom pomôcť, 
nie však, ako si to „my“ myslíme, ale ako to „oni“ potrebujú. Integrácia 
niekedy znamená, že človek zostane človekom aj keď je alkoholik a my 
mu pomôžeme tak, aby zostala zachovaná jeho dôstojnosť. Nehovorím, 
že naši klienti sú anjeli, mnohí v živote urobili veľ ké chyby, no stále sú to 
ľudia, ktorí si zaslúžia pomoc. Podľa mňa je to proces, ktorý sa nikdy 
neskončí, no musíme sa oň ako spoločnosť stále pokúšať.“ Pre neziskovú 
organizáciu sú samozrejme dôležité finančné dary, ale ani tie nie sú 
často najdôležitejšie, hlavne ak sa blížia Vianoce, ktoré aj ľudia bez 
domova vnímajú citlivo.  Bratislavské kultúrne a informačné stredisko 
spolupracuje s Nocľahárňou sv. Vincenta De Paul už niekoľ ko rokov. Ani 
tento rok nebude výnimkou. „19. decembra prinesieme do nocľahárne 
vianočnú kapustnicu a vianočné koledy v podaní hudobnej skupiny 
Kozovanka. Verím však, že sa nám podarí spríjemniť obyvateľom 
nocľahárne všedné dni, a že k nim prinesieme pravú predvianočnú 
atmosféru,“ hovorí riaditeľ BKIS Vladimír Grežo a Jozef Kákoš dopĺňa: 
„Bezdomovectvo je na prvý pohľad najmä sociálna depripácia 
(nedostatok). V skutočnosti však trpí celý človek a človek potrebuje pre 
svoj život nielen jedlo, ale aj vzťahy, spolupatričnosť, cieľ, a tiež aj krásu. 
Som presvedčený, že každý sme povolaný pomáhať iným a pomáhať im 
tým, čo nám ide dobre alebo najlepšie. Pre niekoho je to práca v 
nocľahárni ako sociálny pracovník, pre iného je to čas venovaný druhým 
ľuďom, no a ľudia z BKIS nám každoročne prinášajú dotyk sviatkov 
spojený s krásou hudby.“

Nielen chlebom je človek sýty

Blížia sa Vianoce. Čo si praje riaditeľ  Depaul? 
Prajem si miernu zimu, ktorá neohrozí ľudí bez domova. Prajem si, 
aby kolegovia a kolegyne z Depaul prežili pokojné sviatky 
a načerpali energiu do ďalších dní. A prajem si, aby sme všetci 
tvorili úprimné a silné vzťahy so svojimi blízkymi, lebo práve vzťahy 
nás dokážu ochrániť, keď budeme potrebovať pomoc. Krásne 
a požehnané prežitie zvyšku Adventu a Vianoc!

Pomôžte ľuďom bez domova prežiť zimu. 
Adoptujte si posteľ na www.depaul.sk

Pripravila: Jana Túry, foto: archív BKIS, DePaul
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Pripravila: Jana Túry, foto: archív BKIS, DePaul



Ružinovské adventné trhy
Prvý ročník Ružinovských adventných trhov,, ktoré sa konajú od 22.11. – 22.12., 
ponúkajú nejedno lákadlo, stánky s pestrým sortimentom a občerstvením, 
detské kolotoče a verejné klzisko. Najväčšou atrakciou je však obrovské 33 
metrov vysoké ruské koleso, ktoré dominuje nielen na adventných trhoch, ale 
aj v celom Ružinove. V rámci programu Ružinovská zima pripravila MČ Ružinov 
a Cultus Ružinov bohatý program plný folklóru, bábkových divadelných 
predstavení a tvorivých dielní. Viac informácií o programe 
na www.cultusruzinov.sk

Vladimír  Kompánek: Čaro zimy a fašiangov

Vianočný koncert ADOREMUS 
26. 12. 2019 | 15:00 • Dóm sv. Martina 
Slovenský spevácky zbor ADOREMUS a členovia Slovenského komorného 
orchestra vám prinesú pestrú ponuku  vianočnej hudby (Bach, Corelli, Schnabel, 
Lorenz, Halmo, Bill) a  známych kolied. Hosťami koncertu budú Pavol Remenár 
a Ingrid Šatanová. 

22. 11. 2019 –  23. 2. 2020 • Mirbachov palác 
Až do konca februára môžete v Galérii mesta Bratislavy obdivovať 
reprezentačný výber nádherných zimných motívov v maliarskych dielach 
Vladimíra Kompánka (1927 -2011), pre ktorého podobe ako pre Josefa Ladu, 
predstavovala zima najkrajšie ročné obdobie. Slovenský sochár a maliar sa 
svojou tvorbou zaraďuje do skupiny Mikuláša Galandu, ktorú pomáhal zakladať. 
Na túto výstavu sa podarilo vypožičať 100 jeho diel, 66 obrazov a 34 sôch. Diela 
sú z 11 slovenských galérií a 8 súkromných zberateľov.

Nenechajte si ujsť...

18. 12. 2019 | 20:00 • Dom kultúry Zrkadlový háj
Vianočný koncert úspešnej slovenskej world music skupiny Banda a ich hosťa – 
speváckej skupiny Vranky bude patriť k výnimočným hudobným zážitkom. Tešiť 
sa môžete na dynamickú aj lyrickú etnickú hudbu inšpirovanú tradičnou ľudovou 
hudbou, ale aj inými žánrami a hudbou rôznych národov. 

Dúbravské vianočné trhy
Už piaty rok sa pred Domom kultúry Dúbravka na pár dní rozložia vianočné 
trhy - hudba, tvorivé dielne, živý betlehem, varené vínko, lokše aj medovníky. 
Stánky otvoria na Luciu 13. decembra a budú ponúkať darčeky a niečo 
na zahryznutie a zohriatie aj v sobotu 14. de-cembra. Vystúpi Základná umelecká 
škola Eugena Suchoňa z Batkovej, Anka Repková, Mix Kvartet, MIA, Salamander 
ši kapela Oukey.  

Banda a Vranky – vianočný koncert
Príbeh koledy Tichá noc, svätá noc
Príbeh vzniku najslávnejšej vianočnej koledy je starý už viac ako dve storočia. 
Text koledy napísal ako báseň v roku 1816 Joseph Mohr. O dva roky neskôr  

Píše sa rok 1914 a nad západným frontom znie koleda Tichá noc, svätá 
noc. Vojaci prekvapivo vychádzajú zo zákopov proti sebe stojacich 
znepriatelených armád.  Každá strana spieva v inom jazyku, ale 
pritom spoločne. Toto nie je príbeh z filmu, to je chvíľa Vianoc 
v decembri 1914. Prvých vianočných sviatkov počas svetovej vojny, 
a asi aj tých najsmutnejších. Vojna trvala ešte len mesiace, ale už 
ukázala všetky svoje hrôzy.  Vojaci unavení bojom  a zhrození obrazmi 
vojny už vedeli, že sa na Vianoce domov nedostanú a niektorých sa 
už doma nedočkajú nikdy. 

Kúzlo Vianoc 
Na západný front padá tma  a všade je ticho. Na nemeckej strane zrazu britskí 
vojaci vidia rozsvecovať malé svetielka. Znepokojení posielajú na prieskum 
zveda, ten sa vracia s fľašou whisky a tabakom. Dostal darček od nepriateľa s 
odkazom, že sú Vianoce, a ak nebudú strieľať Briti nebudú ani oni - Nemci. Vtedy 
už všetci videli, že svetielka sú ohníky sviečok malých vianočných stromčekov, 
ktoré sa rozsvecovali po celej dĺžke frontu. Ticho ležiace nad mrznúcou 
zasneženou krajinou prerušila koleda O Tannenbaum v nemčine. Na tú 
odpovedala z druhej strany vojnového územia anglická The First Noel.  A keď 
doznela Adeste Fideles, nad krajinou sa zrazu ozvala Tichá noc. K nemeckému 
textu Stille nacht sa z druhej strany frontovej čiary pripojili vojaci s jej anglickým 
prekladom Holy Night. Melódiu od Franca Xavera Grubera a text preložený do 
mnohých jazykov od Josepha Mohra poznali všetci, bez ohľadu na národnosť. 
V tú noc  sa na celej fronte neozval výstrel. Znepriatelení vojaci vyšli nesmelo 
a bez zbraní zo zákopov  a zoznamovali sa. Dávali si darčeky, vymieňali adresy 
a spievali.  Kúzlo však po Vianociach skončilo a už nikdy sa do vojnovej vervy 
nevrátila láska a pokoj vyžarujúci z koledy a sviatočnej štedrovečernej noci.   

v roku 1818 na jeho text skladá Franz Xaver Gruber melódiu. Legenda hovorí, že 
k vzniku a zhudobneniu koledy pomohli pokazené varhany kostola, a preto 
bolo treba do programu vložiť narýchlo hudobnú náhradu. Tak zaznela po prvý 
krát koleda Tichá noc v sprievode gitary. Zaznela v kostole svätého Mikuláša St. 
Nikolaus Kirche v Oberndorfe pri Salzburgu. Autor textu Joseph  Mohr na 
Vianoce roku 1918 sám spieval tenor a skladateľ H.X.Gruber spieval bas. Kostol v 
dedinke Oberndorf už dnes neexistuje, bol zničený povodňami. Na jeho 
mieste stojí Kaplnka pamiatky Tichej noci, ktorá bola postavená zo zbierok 
a darov v roku 1937. Dve okná kaplnky s vyobrazením J. Mohra a F.X. Grubera 
pripomínajú dodnes tvorcov piesne.  

Ak by ste chceli dnes na mieste vzniku koledy nájsť stopy jej vzniku, nájdete ich 
v múzeu Tichej noci  v meste Hallein, kde si návštevníci môžu pozrieť pôvodnú 
gitaru Josepha Mohra, na ktorej koledu zložil a  hral. Okrem toho tam nájdete 
autentické listy,  portréty a denník kňaza Grubera. Na cintoríne v Halleine je F.X. 
Gruber aj pochovaný. V blízkom Mariapfarre nájdete rodný dom rodiny 
Mohrrovcov, ale aj farný  kostol, kde pred príchodom do Oberndorfu zložil 
J. Mohr text koledy.  

Vladimír Grežo 

Tichá noc sa po svojom zrode už onedlho spievala ďaleko za hranicami dedinky 
aj kraja. Znela  na viedenskom cisárskom dvore, neskôr v Londýne, v roku 1931 
zaznela  v ďalekom Japonsku a o 8 rokov neskôr v New Yorku.  Sláva piesne 
postupne stúpala, ale mená jej autorov upadali do zabudnutia. V jednom 
období sa za autorov považovali dokonca aj slávni skladatelia W.A. Mozart 
a Michael Heydn.  Koleda sa stala taká slávna, že bola preložená do 300 jazykov 
a nárečí sveta a  v roku 2011 pieseň Tichá noc, svätá noc zaradilo UNESCO 
do zoznamu rakúskeho nehmotného kultúrneho dedičstva. 

Koleda Tichá noc, svätá noc je stará dvesto rokov, ale dodnes sa jej text a príbeh 
dotýka ľudskej duše. Keď zaznie, prináša pocit sviatku Vianoc a 
prichádzajúceho Štedrého večera. Je  jednou z najkrajších a najslávnejších 
vianočných skladieb všetkých čias.  

Kúzlo Vianoc a príbeh vianočnej koledy

Divadelno – tanečnú rozprávku pre deti i dospelých si pripravili žiaci školy 
Fajnorova Ballet Academy pod vedením Mgr.Art Dagmary Fajnorovej . Príbeh sa 
odohráva v ďalekej, severskej krajine, kde po celý rok vládne zima a mráz a kde 
žijú aj maličkí, vianoční škriatkovia. Tí sa vydajú na dlhú cestu až do kráľovstva 
Snehovej kráľovnej, aby zachránili Vianoce a ich malého kamaráta.  Nechajte sa 
zatiahnuť do deja najkrajšej vianočnej rozprávky a užite si príjemnú 
štedrovečernú atmosféru. 

Vianočná čarovná cesta
21. 12. 2019 | 18:00 • Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava

Pripravila: Miriam Šlosárová
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Mestské divadlo P. O. Hviezdoslava 
– javisko plné emócií

Najúspešnejšie tanečné choreografie 
prof. Štefana Nosáľa
Dychberúce vystúpenie Lúčnice 
Prof. Ing. Štefan Nosáľ bol od roku 1951 umeleckým vedúcim a choreografom 
umeleckého súboru Lúčnica. Takmer 70 ročné umelecké vedenie súboru je 
odborníkmi i širokou verejnosťou považované za svetový unikát. Za tento čas 
vytvoril s Lúčnicou viac ako 100 tanečných kompozícií a niekoľ ko samostatných 
celovečerných programov, na ktorých spolupracoval vždy so špičkovými 
skladateľmi, ako boli Svetozár Stračina, Ján Cikker alebo Alexander Moyzes.
Výber toho najlepšieho Z tvorby prof. Štefana Nosáľa si budete môcť pozrieť 
13. a 14. decembra na doskách Mestského divadla P. O. Hviezdoslava. Scénický 
program odkazuje na bohaté umelecké tradície z ľudového prostredia roľníkov, 
pastierov i remeselníkov. Uvidíte krútivé párové tance z Podpoľania, svadbu, hry 
dievčat pri trepaní ľanu a fígle mládencov pri mlátení obilia. Dievčenskú tanečnú 
hru z Gemera zobrazujúcu pestovanie a spracovanie maku, zbojnícky tanec, 
tanečné hry s fľaškami a rýchlu polku zo Zemplína. Melódie ľudových piesní z 
oblasti Myjavy, ale aj charakteristické dupavé tance z Horehronia.

Najabsurdnejšia a zároveň najkomickejšia dvojica 
Také sú hlavné postavy hry Môj boj. Ocitneme sa začiatkom 20. storočia vo 
viedenskej mužskej nocľahárni pre najchudobnejších. Práve tu, v bezútešných 
podmienkach sa stretávajú mladý predavač Biblií a kamasútry - Žid Šlomo Herzl 
a zakomplexovaný, chudobný, netalentovaný maliar "zvierat, ľudí a vecí 
v pološere - Adolf Hitler.  Dobrosrdečný Herzl sa o Hitlera stará a podporuje ho. 
Vďaka Šlomovej ochrane (ten Adolfa zaprie dokonca aj pred samotnou Pani 
Smrťou) sa z neduživého mladíka stáva vodca a jedna z najväčších beštií 
našich dejín. Príbeh neobyčajného priateľstva sa pohráva s myšlienkou – čo by 
bolo, keby...

Premiéra hry Môj boj v MDPOH
Tragikomédia autora, ktorý prežil druhú svetovú vojnu 
a ešte stále sa dokáže smiať
Reč je o pozoruhodnom spisovateľovi, dramatikovi a divadelnom režisérovi 
maďarského pôvodu – Georgovi Taborim (1914 - 2007).  Tabori sa narodil 
v Budapešti a príšernosť holokaustu sa ho dotkla osobne - v koncentračnom 
tábore v Osvienčime zomrela  väčšina jeho rodiny. Ako reportér BBC 
precestoval Bulharsko, Káhiru a Jeruzalem. Na konci vojny dostáva pracovnú 
ponuku priamo v Hollywoode, kde nakoniec prežil 25 rokov. Tabori sa tu 
zoznámil a spolupracoval s mnohými známymi tvorcami ako Alfred Hitchcock, 
bratia Mannoví či Bertold Brecht. Jeho hry prinášajú provokatívne témy ako 
nacizmus a holokaust, nie však v obviňujúcich polohách, ale v sarkastickej 
groteske a s nečakaným skoro odpúšťajúcim humorom. Takou je aj hra Mein 
Kampf, ktorá mala premiéru vo viedenskom Burgtheatre v máji 1987 a ktorou 
si autor získal celosvetovú slávu. Bratislavskí diváci si toto pozoruhodné 
predstavenie môžu pozrieť už 11. februára v Mestskom divadle 
P. O. Hviezdoslava v réžii skvelého Michala Vajdičku.

Lúčnica: Z tvorby prof. Štefana Nosáľa
13.12. o 19.00
14.12. o 19.00 v MDPOH

George Tabori: Môj boj
Réžia: Michal Vajdička
Premiéra: 11.2.2020 v MDPOH

Experimentálna 
scéna 
MDPOH

Antikvariát je prvým divadelným predstavením, ktoré 
predstavíme na novej experimentálnej scéne, ktorú 
predstavuje komorný štúdiový priestor s hracou plochou 
na javisku 10 x 12 m pre minimálne 80 divákov. „Diváci budú 
sedieť priamo na javisku v špeciálne pripravenom 
hľadisku. Prvýkrát sme tento typ sedenia vyskúšali počas 
Noci divadiel, kedy na javisku prebiehala diskusia hostí. 
Návštevníci boli v bezprostrednom kontakte s 
účinkujúcimi, čo prijali veľmi pozitívne,“ 
vysvetľuje riaditeľ BKIS Vladimír Grežo.

MESTSKÉ DIVADLO P. O. HVIEZDOSLAVA – UMELECKÁ SCÉNA BKIS

Ľuba Lesná: Antikvariát
Réžia: Viera Dubačová
Premiéra: 22.1.2020 v MDPOH

Antikvariát – príbeh rodiny Steinerovej
Všetci prítomní sa stretávajú na výstave venovanej známemu 
spisovateľovi Ľudovi Ondrejovi (Michal Ďuriš). Mladá literárna vedkyňa 
(Lucia Lapišáková) predstavuje návštevníkom jeho život a dielo tak, ako 
sa o ňom naučili v škole. Spolu s návštevníkmi si výstavu pozerá aj 
Lydka. Prichádza, aby pochopila, že teraz prišiel čas pre jej príbeh... 

Inscenácia je založená na pravdivých historických faktoch a vychádza 
z rovnomennej novely Ľuby Lesnej, ktorá vyšla v knihe Tisícročná žena. Ide 
o históriu známeho bratislavského antikvariátu Steiner, ktorá sa odohráva  počas 
protižidovských represálií na začiatku štyridsiatych rokov v  nacistickom  
Slovenskom štáte.  Antikvariát  preto tiež podliehal arizácii, teda vyvlastneniu. 
Arizoval ho známy slovenský spisovateľ Ľudo  Ondrejov. Ako vníma postavu 
Lýdie Piovarcsyovej – Steinerovej jej predstaviteľ ka - herečka Emília Vašáryová? 
„Hrám divadelnú postavu v dokumentárnej dráme, kde odkrývame 
a sprostredkúvame príbeh, a nie charakter žijúceho človeka.“ Pod režisérskou 
taktovou Viery Dubačovej vznikol príbeh, pri ktorom má divák pocit, že je jeho 
súčasťou. „Pre mňa je každý príbeh, ktorý sa dotýka holokaustu jedinečný a je 
podľa mňa potrebné ho vyrozprávať,“ hovorí autorka Ľuba Lesná.  

Text: Jana Túry, foto: archív BKIS, MDPOH, Lúčnica a Tamara Lesná
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Tipy po oslavách
Vianočné sviatky a nasledujúce oslavy Silvestra 
so sebou prinášajú hojnosť v konzumácií nie práve 
najzdravších jedál a často aj alkoholu. Ako sa dať 
čo najskôr "dokopy" po náročných oslavách? 

3. Vajíčka

6. Pohyb po prebdenej noci? Áno!

4. Banány

Každý z nás vie, že alkohol pôsobí na naše telo dehydratačne. Preto prvým krokom 
po jeho požívaní je telo zavodniť. Vodou minimalizujete bolesť hlavy a alkohol sa rýchlejšie 
spracuje v krvnom obehu. Siahnite po čistej vode so štipkou soli alebo po silnom 
hydinovom vývare.

5. Zázračná trojkombinácia

1. Voda, voda, voda

Vedeli ste, že vajíčka obsahujú cysteín - neesenciálnu aminokyselinu, ktorá odbúrava 
toxický acetaldehyd, ktorý vznikol z alkoholu a zmení ho na neškodnú kyselinu octovú? 

Práve toto ovocie je bohatým zdrojom draslíka, ktorého sa nadmerne zbavujeme práve 
užívaním alkoholu. Aby ste sa zbavili pocitu únavy a malátnosti, zjedte aspoň jeden banán.

2. Stopka liekom

Nežartujeme! Akákoľvek fyzická aktivita pomôže vyplavenie alkoholu z obehového 
systému. Nemusíte si ísť rovno zabehať, stačí prechádzka na čerstvom vzduchu.

Pri bolesti hlavy siahneme takmer okamžite po tabletkách proti bolesti. Avšak 
po náročných oslavách môže kombinácia alkoholu a práškov proti bolesti urobiť viac 
škody ako osohu. Myslite na svoju pečeň a siahnite radšej po studenom obklade na čelo 
alebo sa jednoducho vyspite.

Zázvor je známy prírodný bojovník proti nevoľnosti. Ak k nemu pridáte med, ktorý je 
zdrojom výživných látok a citrón obsahujúci bohatú dávku vitamínu C, získate nápoj, ktorý 
vás určite postaví na nohy.

����
január

Koza rohatá 
Róbert Mankovecký     

Koza rohatá je voľné spracovanie na motívy ľudovej 
rozprávky Pavla Dobšinského s prvkami situačnej 
a textovej komiky, s pesničkami a tancom.

13.1.| pondelok| 11.00 

Vstupné: 5 € 
Réžia: Róbert Mankovecký 
Účinkujú: Edita Borsová, David Hartl, Peter Trník, 
Dominika Žiaranová, Daniel Žulčák

Plné vrecká peňazí 
Milan Lasica, Július Satinský, Ján Solovič 
31.1. | piatok| 10.00 
Vstupné: 10 € a 8 € 
Réžia: Juraj Bielik 
Účinkujú: Martin Mňahončák, Marek Majeský, 
Lenka Košická, 
Peter Kadlečík, Gregor Hološka, Zuzana Kocúriková, 
Ján Jackuliak/Lukáš Dóza, Petra Blesáková

Hudobná tragikomédia vychádzajúca z diela Jána 
Soloviča - Žobrácke dobrodružstvo, ponúka príbeh 
dvoch holičov, ktorí prepadli kultu bohatstva a peňazí.  

25.1.| sobota | 11.00 

Vstupné: 5 € 
Réžia: Róbert Mankovecký 
Účinkujú: David Hartl, Juraj Hrčka, Martin Kaprálik, 
Milo Kráľ, Henrieta Mičkovicová

Voľné spracovanie na motívy poviedky Sergeja 
Michalkova. Nesmrteľný príbeh troch veselých 
prasiatok je plný chytľavých pesničiek. 

Tri prasiatka 
Rastislav Ballek, Róbert Mankovecký, Tom Ciller 

Cirkus Scapin 
Jean Baptiste Poquelin Molière, Roman Polák 

24.1. | piatok | 19.00 

Vstupné: 12  € a 10 € 
Réžia: Roman Polák 
Účinkujú: David Hartl, Juraj Loj, Lucia Kmeťová, 
Jakub Kuka, Martin Nahálka, Martin Šalacha, 
Dominika Žiaranová, Daniel Žulčák 

Komédia o tom, že oklamať a zmanipulovať 
sa dá všetko, ale vždy na to niekto doplatí. 

Citlivá komédia o sile lásky a pochopenia je 
inšpirovaná skutočným príbehom Judy Garland 
a jej dcéry Lisy Minnelli. Rozpráva príbeh  barovej 
speváčky, ktorá sa pokúša dať svoj nie veľmi 
vydarený život do poriadku. 

Perníková dáma 
Neil Simon 

23.1. | štrvtok | 19.00 
Vstupné: 14 € a 12 € 
Réžia: Valeria Schulczová 
Účinkujú:  Judit Bárdos, Zuzana Fialová, Peter 
Kadlečík, Marián Mitaš, Diana Mórová, Martin Varínsky

22.1.| streda | 19.00 

Inscenácia je založená na pravdivých historických 
faktoch a vychádza z rovnomennej novely Ľuby Lesnej,  
ktorá vyšla v knihe Tisícročná žena. Ide o príbeh  
známeho bratislavského antikvariátu Steiner. 

Antikvariát 
Ľuba Lesná 

Vstupné: 8 € 
Réžia: Viera Dubačová
Účinkujú: Emília Vášáryová,  Lucia Lapišáková, 
Michal Ďuriš a Miloš Cibula

20.1.| pondelok | 19.00 

Ironická komédia o výslní a páde ambicióznych 
jedincov predstavuje aktuálnu variantu 
nevyčerpateľnej témy. 

Job Interviews 
Petr Zelenka

Vstupné: 10 € a  8 € 
Réžia: Valeria Schulczová 
Účinkujú: Zuzana Mauréry, Eduard Vitek, Milan Bahul, 
Ján Jackuliak, Róbert Jakab, Elena Podzámska, 
Marta Maťová, Barbora Palčíková

Jemne ironická komédia rozoberá večnú ľudskú 
nespokojnosť a lásku, ktorú podrobuje skúmaniu 
z nadčasového aj súčasného uhla pohľadu. 

Tektonika citov 
Eric-Emmanuel Schmitt 

Vstupné: 12 € a 10 € 
Réžia: Michal Spišák 
Účinkujú: Milo Kráľ, Alena Pajtinková, Jana Valocká, 
Božidara Turzonovová, Dominika Žiaranová

19.1. | nedeľa | 19.00

Čo je lepšie? Zatajiť ju alebo ju povedať? Dva páry, 
štyri nevery, jedna pravda. 

Pravda 
Florian Zeller    

17.1. | piatok | 19.00 

Vstupné: 15 € 
Réžia: Ľubomír Vajdička 
Účinkujú: Zuzana Fialová, Tomáš Maštalír, Marián 
Mitaš, Rebeka Poláková/ Natália Germáni

MESTSKÉ DIVADLO P. O. HVIEZDOSLAVA  UMELECKÁ SCÉNA BKIS
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systému. Nemusíte si ísť rovno zabehať, stačí prechádzka na čerstvom vzduchu.

Pri bolesti hlavy siahneme takmer okamžite po tabletkách proti bolesti. Avšak 
po náročných oslavách môže kombinácia alkoholu a práškov proti bolesti urobiť viac 
škody ako osohu. Myslite na svoju pečeň a siahnite radšej po studenom obklade na čelo 
alebo sa jednoducho vyspite.

Zázvor je známy prírodný bojovník proti nevoľnosti. Ak k nemu pridáte med, ktorý je 
zdrojom výživných látok a citrón obsahujúci bohatú dávku vitamínu C, získate nápoj, ktorý 
vás určite postaví na nohy.

����
január

Koza rohatá 
Róbert Mankovecký     

Koza rohatá je voľné spracovanie na motívy ľudovej 
rozprávky Pavla Dobšinského s prvkami situačnej 
a textovej komiky, s pesničkami a tancom.

13.1.| pondelok| 11.00 

Vstupné: 5 € 
Réžia: Róbert Mankovecký 
Účinkujú: Edita Borsová, David Hartl, Peter Trník, 
Dominika Žiaranová, Daniel Žulčák

Plné vrecká peňazí 
Milan Lasica, Július Satinský, Ján Solovič 
31.1. | piatok| 10.00 
Vstupné: 10 € a 8 € 
Réžia: Juraj Bielik 
Účinkujú: Martin Mňahončák, Marek Majeský, 
Lenka Košická, 
Peter Kadlečík, Gregor Hološka, Zuzana Kocúriková, 
Ján Jackuliak/Lukáš Dóza, Petra Blesáková

Hudobná tragikomédia vychádzajúca z diela Jána 
Soloviča - Žobrácke dobrodružstvo, ponúka príbeh 
dvoch holičov, ktorí prepadli kultu bohatstva a peňazí.  

25.1.| sobota | 11.00 

Vstupné: 5 € 
Réžia: Róbert Mankovecký 
Účinkujú: David Hartl, Juraj Hrčka, Martin Kaprálik, 
Milo Kráľ, Henrieta Mičkovicová

Voľné spracovanie na motívy poviedky Sergeja 
Michalkova. Nesmrteľný príbeh troch veselých 
prasiatok je plný chytľavých pesničiek. 

Tri prasiatka 
Rastislav Ballek, Róbert Mankovecký, Tom Ciller 

Cirkus Scapin 
Jean Baptiste Poquelin Molière, Roman Polák 

24.1. | piatok | 19.00 

Vstupné: 12  € a 10 € 
Réžia: Roman Polák 
Účinkujú: David Hartl, Juraj Loj, Lucia Kmeťová, 
Jakub Kuka, Martin Nahálka, Martin Šalacha, 
Dominika Žiaranová, Daniel Žulčák 

Komédia o tom, že oklamať a zmanipulovať 
sa dá všetko, ale vždy na to niekto doplatí. 

Citlivá komédia o sile lásky a pochopenia je 
inšpirovaná skutočným príbehom Judy Garland 
a jej dcéry Lisy Minnelli. Rozpráva príbeh  barovej 
speváčky, ktorá sa pokúša dať svoj nie veľmi 
vydarený život do poriadku. 

Perníková dáma 
Neil Simon 

23.1. | štrvtok | 19.00 
Vstupné: 14 € a 12 € 
Réžia: Valeria Schulczová 
Účinkujú:  Judit Bárdos, Zuzana Fialová, Peter 
Kadlečík, Marián Mitaš, Diana Mórová, Martin Varínsky

22.1.| streda | 19.00 

Inscenácia je založená na pravdivých historických 
faktoch a vychádza z rovnomennej novely Ľuby Lesnej,  
ktorá vyšla v knihe Tisícročná žena. Ide o príbeh  
známeho bratislavského antikvariátu Steiner. 

Antikvariát 
Ľuba Lesná 

Vstupné: 8 € 
Réžia: Viera Dubačová
Účinkujú: Emília Vášáryová,  Lucia Lapišáková, 
Michal Ďuriš a Miloš Cibula

20.1.| pondelok | 19.00 

Ironická komédia o výslní a páde ambicióznych 
jedincov predstavuje aktuálnu variantu 
nevyčerpateľnej témy. 

Job Interviews 
Petr Zelenka

Vstupné: 10 € a  8 € 
Réžia: Valeria Schulczová 
Účinkujú: Zuzana Mauréry, Eduard Vitek, Milan Bahul, 
Ján Jackuliak, Róbert Jakab, Elena Podzámska, 
Marta Maťová, Barbora Palčíková

Jemne ironická komédia rozoberá večnú ľudskú 
nespokojnosť a lásku, ktorú podrobuje skúmaniu 
z nadčasového aj súčasného uhla pohľadu. 

Tektonika citov 
Eric-Emmanuel Schmitt 

Vstupné: 12 € a 10 € 
Réžia: Michal Spišák 
Účinkujú: Milo Kráľ, Alena Pajtinková, Jana Valocká, 
Božidara Turzonovová, Dominika Žiaranová

19.1. | nedeľa | 19.00

Čo je lepšie? Zatajiť ju alebo ju povedať? Dva páry, 
štyri nevery, jedna pravda. 

Pravda 
Florian Zeller    

17.1. | piatok | 19.00 

Vstupné: 15 € 
Réžia: Ľubomír Vajdička 
Účinkujú: Zuzana Fialová, Tomáš Maštalír, Marián 
Mitaš, Rebeka Poláková/ Natália Germáni
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a o ktorých Vás budeme pravidelne informovať. 

Prajeme Vám pokojné vianočné sviatky  plné zdravia,  pracovných 
a osobných úspechov a spokojnosti.  Prijmite naše pozvanie 
na výnimočné kultúrne zážitky, ktoré Vám v roku 2020 budeme prinášať, 

                   riaditeľ BKIS
            Vladimír Grežo


