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_ Sprievodný program 15. 5.
MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI KARLOVA VES, NÁM SV. FRANTIŠKA 8 

Vernisáž výstavy - 100 rokov skautingu v Bratislave
16.30 h 

_ Miestny úrad
_ Park SNP / Líščie údolie
_ Karloveská knižnica

Organizátori:

Hlavný mediálny partner:

Spoluorganizátori:

Sponzori:



_ Hlavný program
PARK SNP / LÍŠČIE ÚDOLIE
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DFS Čečinka  _spevácke a tanečné folklórne vystúpenie

DFS Dolina  _spevácke a tanečné folklórne vystúpenie

Senioranka  _spevácke folklórne vystúpenie

Gaston  _šermiarske vystúpenie

PACI PAC  _hudobno-zábavný projekt pre rodiny s deťmi

Mažoretky Cordis  _detské zoskupenie

La Dansa Scholl  _tanečná škola s latinsko-americkými tancami

Ryong Taekwondo  _prezentácia bojového umenia

Garage Band Contest  _výherca súťaže Garage Band Contest

Tombola  _žrebovanie o vecné ceny

JAMADAN  _bubnová šou

GLADIATOR  _vystúpenie poprednej slovenskej hudobnej skupiny

DJ Drozdo & Demex  _tanečná párty

Záver podujatia

Workshop s Martu Hlavajovou
10.00 - 12.00 h:
Rytecká dielňa s Martu Hlavajovou. Popredná ilustrátorka usadená v Prahe vám 
pomôže vyskúšať si najzaujímavejšie linorytecké a drevorytecké techniky.
Poplatok za materiál: 3 €. Od 7 do 100 rokov

Susedská burza pred knižnicou
9.00 – 13.00 h:
Od susedov susedom, oblečenie, knihy a k tomu posedenie pred knižnicou pri 
filtrovanej káve zdarma. Vstupné: zdarma

_ Sprievodný program
KARLOVESKÁ KNIŽNICA / JURIGOVO NÁMESTIE

Stredoveký dobový tábor
Karloveské občianske združenie Gaston sa 
venuje čo najvernejšej rekonštrukcii života 
v XII. storočí so zameraním na rytiersku 
rehoľu templárov. Návštevníkom predstavia 
stredoveký tábor, dobový nábytok, odevy 
a zbrane, prezentáciu remesiel, šermiarske 
vystúpenia a nebude chýbať ani detská aréna
a dobové rodinné dielne. Novinkou bude 
ručne poháňaný drevený kolotoč.

_ Sprievodný program
PARK SNP / LÍŠČIE ÚDOLIE

Verejnoprospešné služby
Obľúbená prezentácia a jazda na údržbovej 
a zimnej motorizovanej technike, určenej 
výnimočne pre deti a ich rodičov.

Stan Mestskej časti Karlova Ves - otvorený úrad
Prezentácia činností a projektov jednotlivých oddelení. Stretnutie s úradníkmi, 
odborníkmi, miestnymi poslancami a pani starostkou pri káve.

Tradičné stánky s občerstvením
a kulinárskymi špecialitami

Kolotoče


