Najväčšie kultúrne podujatie Karlovej Vsi sa blíži a svoje brány otvorí už 30. 9. - 2. 10. 2016
(piatok, sobota, nedeľa).
Pridajte sa a sledujte všetky aktuality a novinky, ktoré vám prinášame.
PROGRAM
Moderujú Maroš Szalay a Richard Vrablec
Piatok – 30. 9.
Námestie sv. Františka
15.00 h – Stavanie hodového stromu a viazanie hodového strapca
15.30 h – Senioranka - hudobné vystúpenie karloveského speváckeho zboru
16.00 h – Spojená škola sv. Františka z Assisi - vystúpenie žiakov
16.30 h – Oficiálne otvorenie
17.00 h – Posvätenie strapcov
17.17 h – Hodový sprievod do Líščieho údolia s dychovou hudbou Račianka
18.00 h - Svätá omša v kostole sv. Michala.
19.00 h - Sprievod ku krížu na Svrčej ulici - modlitba za zosnulých Karlovešťanov
Líščie údolie
18.00 h – Umelci zo ZUŠ Jozefa Kresánka - hudobný koncert
18.30 h – Tepmlári z hradu Bagras - šermiarske vystúpenie
19.00 h – Prešporskí junáci - akustické hudobné vystúpenie štvorice mladých bratislavčanov s
vlastným aj prevzatým repertoárom
20.00 h – Kamel klub párty – mix hudby od DJa z Hudobného klubu Kamel hranej prevažne z
vinylových platní
Sobota – 1. 10.
Líščie údolie
14.00 h – FS Čečinka - tanečné vystúpenie karloveského detského folklórneho súboru
14.30 h – Veľkí herci spievajú malým deťom, hosť Marián Labuda ml.
15.00 h – Umelci zo SZUŠ Prokofievova
15.30 h – Karloveské tanečné centrum - tanečné vystúpenie miestnych profesionálnych tanečníkov
16.00 h – Funny Fellows - originálna swingová hudba, humor a zábava
17.00 h – Vyhodnotenie predaja hroznových strapcov
17.30 h – Wing Chun - exhibíciu bojového umenia, ktoré využíva logiku, fyzikálne zákony a
anatómiu tela prináša OZ IWCHS
18.00 h – Funkiez - najlepšia slovenská funky kapela predstavuje repertoár od svetových aj
slovenských interpretov
19.00 h – Viva Oldies Party - mix hudby od dídžeja z rádia VIVA Metropol
Kamel klub
21.00 h - Hodová zábava - Staré zvyky v novom šate prinášajú zábavu pre mladých aj starších v
podobe dychovej hudby Grinavanka a dídžeja Mira Olveckého s videoprojekciou. Vstupné: 5 €,
uvítací nápoj zdarma.

Nedeľa – 2. 10.
11.30 h - Slávnostná svätá omša v kostole sv. Michala
Líščie údolie
14.00 h – FS Dolina - vystúpenie karloveského folklórneho súboru
14.30 h – CirKus-Kus / Cirkusová škola - Matematika a žonglovanie sú kamaráti a fyzikálne
zákony sa overujú pri cirkusových trikoch, ktoré si môžete vyskúšať aj vy
15.00 h – Latiniko - ukážka originálnych latinsko-amerických tancov
15.30 h – Mažoretky Cordis - športovo-tanečné vystúpenie karloveských mažoretiek
16.00 h – Fragile - najznámejšie slovenské a cappella zoskupenie spieva najväčšie hity slovenských
a svetových interpretov
17.00 h – Tombola
18.00 h – The Rockefellas - pätica mladých hudobníkov vás roztancuje v rytme rokenrolu 50. a 60.
rokov s vlastnými textami v slovenskom a anglickom jazyku
19.30 h – Orientshow - tanečno-ohňová šou v glamour štýle
Sobota – 1. 10, Futbalové ihrisko, Molecova 1/A
Karloveský hodový turnaj vo futbale
Termín konania: 1. 10. 2016 (sobota), prvý výkop o 9.00 h
Tímy: max. počet tímov 16, zloženie družstva: 4 + 1 (+2 náhradníci)
Prihlášky: prihlásiť sa môžu družstvá, ktorých hráči dovŕšia k termínu turnaja 18 rokov na
ksk@ksk.sk, 02/654 12 126.
Štartovné: 10 eur/tím
Ceny: poháre a vecné ceny
Sobota – 1. 10., Botanická 35, (pri internáte Družba)
Karloveský hodový turnaj v tenise
Kategória: štvorhry v mixe na antuke
Termín konania: 2. 10. 2016 (nedeľa), prvé podanie o 9.00 h
Tímy: súťažné dvojice môžu byť zmiešané a bez vekového obmedzenia
Prihlášky: prihlásiť sa môžete do 1. 10. 2016 na tel. čísle 0902 887 763 alebo na
stefanpjontek@gmail.com alebo na mieste v deň turnaja
Štartovné: 10 eur/tím
Ceny: tri najlepšie dvojice, ocenenie najmladšieho hráča turnaja, vecné ceny
Bližšie informácie a podrobnosti o športových podujatiach na www.ksk.sk. K dispozícii budú šatne
a občerstvenie pre všetkých účastníkov turnaja.
SPRIEVODNÝ PROGRAM
Líščie údolie
Karloveská komunitná ulička
Navštívte po druhý raz Karloveskú komunitnú uličku, kde sa predstavia výlučne lokálne kluby,
občianske združenia a jednotlivci z Karlovej Vsi so svojimi službami a produktmi.
Karlsdorf Platz
Vyhradený stredoveký historický tábor vám ukáže, ako sa kedysi aj na území dnešnej Karlovej Vsi,

známej ako Karlsdorf, žilo a bojovalo. Členovia Karloveského OZ Klub vojenskej histórie,
Templári z hradu Bagras vám predvedú ukážky bojových zbraní, stredovekých brnení, dobového
inventára, odievania a umenie žonglovania s odborným výkladom. Stredoveký tábor a remeselníkov
vám prináša hlavný partner podujatia SWAN.
Domov na mame
“Šijací” projekt Dany Kleinert pomáha rodinám na úteku pri prenose svojich najmenších.
Jednoduchý nosič sa dá vytvoriť z troch nepotrebných, ale čistých tričiek. Stačia na to nožnice a 15
minút času.
Miestna knižnica prináša...
1. 10. - Burza kníh s kanisterapiou
Obľúbenú burzu kníh, tento raz spojenú s čítaním so psíkmi (kanisterapiou) pre vás v sobotu
pripravili Miestna knižnica v Karlovej Vsi v spolupráci s Kynologickým klubom Doggie.
2. 10. 2016 - Burza kníh s kaligrafiou
Burzu kníh obohatenú o workshop kaligrafie a písania na starých písacích strojoch pre vás v nedeľu
pripravili Miestna knižnica v Karlovej Vsi v spolupráci s odborníčkou na kaligrafiu pani Findlovou.
Stan mestskej časti Karlova Ves
Príďte sa počas hodov informovať o najbližších plánoch mestskej časti, pripravovaných projektoch,
diskutovať s poslancami a prispieť k tvorivému dialógu.
Pre deti sú pripravené zábavné súťaže s RC Dlháčik a RC Klbko a chýbať nesmie ani prehliadka
miestnej údržbovej letnej a zimnej techniky, na ktorej si aj zajazdíte.
Karloveská hodová zábava v Kamel klube
Staré zvyky v novom šate prinášajú v sobotu večer 1. októbra zábavu pre mladých aj starších v
podobe dychovej hudby Grinavanka a dídžeja Mira Olveckého s videoprojekciou. Vstupné: 5 €,
uvítací nápoj zdarma. Rezervácie na iveta.konyckova@karlovaves.sk
Hodový vláčik
Sobota/Nedeľa 13.00 - 19.00 h – Počas soboty a nedele bude každú hodinu premávať hodový vláčik
z konečnej zastávky – Kuklovská na Dlhých dieloch do Líščieho údolia.
Zmena programu vyhradená.

