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Od prvej premiéry divadla Milénium (Žiarlivé ženy
od Goldoniho, 2010) uplynulo už päť rokov. Počas tohto
obdobia divadelníci nezaháľali. Pod vedením režisérky
Brigity Bobulovej zdokonaľovali svoje výkony v tituloch
ako Vansovej Svedomie, Moliérov Chudák manžel, či Dom
Bernardy Alby od Lorcu s ktorými sa prezentovali v rám-
ci samostatných predstavení a kultúrno-spoločenských po-
dujatí v meste i v okolí. Pravidelne sa zúčastňujú aj kraj-
skej súťažnej prehliadky ochotníckych divadiel v Trebi-
šove. Svojou tohtoročnou premiérou presvedčili prítom-
ných o svojich neustále sa zlepšujúcich kvalitách.

V súčasnosti 14-členný súbor (mimochodom, obohatený
o troch mladých ochotníkov) pre tohtoročnú sezónu naštudo-
val klasickú veselohru Ivana Stodolu Čaj u pána senátora, kto-
rá je plná humoru a politickej satiry. Napriek tomu, že vznik-
la na začiatku dvadsiatych rokov minulého storočia, je aktuál-
na i dnes. Tento výber sa ochotníkom skutočne vyplatil.

Premiéru si Milénium naplánovalo na 25. marca podve-
čer v Radničnej sále. Do odtiahnutia opony ostávali posledné
minúty a organizátori museli neustále doklať ďalšie a ďalšie
stoličky. Prvým prekvapením pre divákov bolo, keď zaznela

úvodná hudba a na javisko, priamo spomedzi divákov taneč -
ným krokom vpochodovali Jazerské mažoretky, ktoré pracu-
jú pod vedením Dariny Mášikovej a predstavili sa ako hosť
našich divadelníkov. Po ich choreografii už členovia Milénia
na javisku rozohrali príbeh o majiteľovi pohrebného ústavu
Baltazárovi Slivkovi, ktorého jeho manželka Málika takpo-
vediac dotlačí do politiky. Jednotlivé obrazy, plné situačného
humoru a satiry, spôsobovali v hľadisku úprimný smiech obe-
censtva, ktoré s nadšením tlieskalo a so záujmom sledovalo
peripetie Slivkovho postupu na post senátora, „aktuálne“
praktiky politikov v získavaní nových členov do svojich strán,
ale i to, ako politický karierizmus, postavenie a peniaze do-
kážu kriviť ľudský charakter.  Za svoje výkony si Milan Hau-
liš, Mária Riesová, Nikola Semancová, Marek Suja, Anna
Naštová, Hilda Valovičová, František Weagh, Ľubica For-
gáčová, Ivan Moravitz, Klára Andrássyová, Rudolf Repčín,
Etela Potočňáková, Anastázia Szczureková a Marta Zubzan-
dová na čele s režisérkou Brigitou Bobulovou vyslúžili ob-
rovský aplaus. O ničom inom, než o úspechu divadla Miléni-
um sa nehovorilo ani na nasledujúcej recepcii. O diváckom
úspechu vypovedajú aj plánované reprízy a účasť na tohtoro-
čnej Divadel žatve v Trebišove.

K blahoželaniu sa pripájame aj my a už teraz sa tešíme na
ďalšie pripravované tituly. -red-

Máte záujem o platenú plošnú inzerciu 
v Staromestských listoch, novinách 

distribuovaných do poštových schránok 
10 000 domácností 

košického Starého Mesta?
Cenník nájdete 

na www.kosice-city.sk
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Na čaji u pána senátora
Divadelný súbor Milénium uviedol premiéru hry Ivana Stodolu
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Mestská
krytá pla-
váreň upra-
vila cenník
pre rok
2015. Úpra-
va cien sa
dotkla cenníka pre verejnosť od
01.04.2015, aj cenníka pre organizácie a
športové kluby od 01.09.2015. Ceny boli
navýšené o 10%.

Dôvodom zvýšenia cien je nárast pre-
vádzkový nákladov. Zvýšenie cien za ener-
gie, mzdové a materiálové prostriedky. Aj na-
priek zvýšeniu cien je vstupné v porovnaní s
inými plavárňami v priemere o polovicu lac-
nejšie. Mestská časť v spolupráci s mestom
poskytujú dotáciu na prevádzku plavárne.
Náš cieľ, neustále zlepšovať a zvyšovať kva-
litu poskytovaných služieb, nemá na zvyšo-
vaní cien žiadnu zásluhu. Pravým dôvodom
je, že Mestská časť Košice – Staré Mesto
chce, aby chýbajúce financie na chod krytej
plavárne pritiekli z peňaženiek návštevníkov,
nie formou zvyšovania dotácie. Tá by zasia-
hla hlavne občanov mestskej časti, ktorí
mestskú krytú plaváreň nenavštevujú.

Rozdielnosť termínov zvyšovania cien
pre verejnosť a športové kluby podmienila
žiadosť, ktorá vznikla na porade zo zástupca-
mi športových klubov, aby sme im nenaruši-
li prebiehajúcu sezónu a ceny dvihli od sep-
tembra, kedy im začína po letnej prestávke
nová sezóna.

Ing. Vladimír Hlivák, riaditeľ MKP

Úprava cenníka
vstupného na Mestskej

krytej plavárni – 
Kto má zaplati� rastúce
náklady na prevádzku

krytej plavárne?
Návštevníci alebo ¾udia
ktorí ju nenavštevujú ?

Stalo sa tradíciou, že trhovú sezónu na trhovisku Dominikánske námestie otvára Mestská časť Košice – Staré Mesto usporiadaním
príležitostného trhu. Staromestské veľkonočné trhy 2015 sa konali 27.-28. marca. (pokračovanie str.2)
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Milí Staromeš�ania
mnohí z vás sa ma dennodenne pýtate, či doterajšie tempo prác na rekonšt-

rukcii električkovej trate neohrozí konanie Medzinárodného maratónu mieru. Nuž,
dúfam, že nie, a že svetoznámy košický maratón sa pobeží v plánovanom termíne a
nebude z neho nakoniec orientačný beh, či „cross cez prekážky“ - ako som začul
od skupinky študentov, čakajúcich v Starom Meste na náhradný autobusový spoj...

V tlači som sa dočítal, že vraj s parlamentnými voľbami možno bude aj refe-
rendum o počte mestských častí v Košiciach, nakoľko kapri si vraj sami rybník ne-
vypustia. Nedá mi v tejto súvislosti pripomenúť, že ako jediný z „kaprov“ som ini-
cioval stretnutie o možnom zlúčení Starého Mesta s mestskými časťami Džungľa a
Sever dňa 20.2.2013. Rozhodnúť však o tom môžu len rybári, teda poslanci, re-
spektíve občania dotknutých mestských častí. Pripomenúť v tejto súvislosti treba i
skutočnosť, že za posledných osem rokov sme na staromestskom MÚ znížili počet
pracovníkov o 22. Variant zrušiť všetky mestské časti je typický príklad komunis-
tickej centralizácie moci. Namiesto decentralizácie samosprávy, ktorú priniesla
nežná revolúcia, treba predsa všetko znova riadiť príkazom z jedného centra a ob-
medziť práva starostov, poslancov i občanov, majúcich iný názor ako Biely dom.

Prešiel som osobne každú ulicu v Starom Meste, čo mi popri iných povinnos-
tiach trvalo vyše dvoch mesiacov. Čo myslíte, koľko krát za jedno funkčné obdobie
navštívi primátor jednotlivé mestské časti? Kto, podľa vás, má bližšie k občanom
z Kavečian, Jazera, Juhu, Pereša? Starosta a poslanci, čo tam dennodenne žijú s
problémami svojich obyvateľov, alebo predstavitelia mesta?

Netreba referendum, ale treba konečne vrátiť mestským častiam kompeten-
cie, a tým aj peniaze a zodpovednosť. Potom sa nebudú môcť, ako doposiaľ, pre-
ferovať mestské časti podľa toho, či tam sú starosta a poslanci lojálni mestu. Sil-
né mestské časti totiž znamenajú silné a prosperujúce mesto. A vypustiť trocha
kaprov by nebolo od veci ani z mestského rybníka. Paradoxne nie tak dávno ich
počet za bývalého primátora kritizovali práve tí, čo tam pribrali aj takých, čo ne-
vedia ani plávať...

Nuž, a čo tak urobiť referendum aj o tom, aby primátori, či starostovia slo-
venských miest nemohli byť súčasne aj poslancami Národnej rady. Táto samoz-
rejmosť, po ktorej volá väčšina z nás, je však zatiaľ z oblasti science fiction, na-
koľko kapri si predsa sami rybník nevypustia... Kým sa tak predsa napokon raz sta-
ne, bude na Slovensku ešte dlho mnoho miest, kde sa k primátorom, či starostom
nikdy nedostanete, nakoľko pre pracovné povinnosti v
parlamente sú k dispozícii svojim voličom maximálne je-
den a pol dňa v týždni. Takže odchytiť si ich môžeme pri
troche šťastia akurát v Bratislave pred parlamentom.

V aktuálnom vydaní pokračujeme v predstavovaní pracovísk staro-
mestského Miestneho úradu. Minulý mesiac sme priniesli všetky potrebné
informácie o Kancelárii 1. kontaktu, úradných hodinách i poplatkoch za
osvedčovanie listín. Tentokrát sa oboznámime s agendou Oddelenia práv-
neho a personálneho, konkrétne s Evidenciou obyvateľstva.

Prízemie číslo dverí 36
Tel. : 055/6827147, 6827150
e-mail: 
zuzana.jaromisova@kosice-city.sk , petronela.virostkova@kosice-city.sk

- vykonávanie prihlasovania občanov na trvalý a prechodný pobyt
- vydávanie odhlasovacích lístkov pre príslušnú obec (mestskú časť)
- vydávanie potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanom
- vykonávanie zmien v evidencii obyvateľstva
- zaznamenávanie zmeny mena, priezviska, po rozvode a z iných dôvodov
- vedenie archívnych kariet obyvateľov, ktorí boli z evidencie vyradení, odhlá-
sení, príp. úmrtie
- vedenie agendy poplatkov za úkony
- vypracovávanie dožiadania o zisťovaní trvalého pobytu a dátume narodenia
- vykonávanie, preverovanie trvalých pobytov a dátumov narodenia pre sociál-
ne oddelenie MČ
- spolupráca s Policajným zborom Slovenskej republiky pri zisťovaní trvalých a
prechodných pobytov pre trestne stíhané osoby
- vyhotovovanie podkladov pre jubilantov, narodené deti, dôchodcov a ďalšie
údaje z evidencie
- zrušovanie trvalých pobytov osobne a na návrh vlastníka nehnuteľnosti dožia -
daním
- vyhotovovanie a doručovanie výzvy k zrušeniu  trvalého pobytu
- vedenie a spracovávanie agendy udeľovania štátneho občianstva a prepustenia
zo štátneho zväzku
- vydávanie rozhodnutia a potvrdenia o súpisných číslach garáži v mestskej
časti
- vedenie a spracovávanie celej agendy pri voľbách
- vybavovanie žiadostí o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobodnom prístupe k informáciám

Overovanie listín v pohodlí domova
- overovanie listín, fotokópii u imobilných občanov osobne na ich byte (stačí, ak
si návštevu dohodnete u pracovníčok na uvedených kontaktoch) 

Právne
- spracovávanie charakteristiky občanov trvale bývajúcich v mestskej časti pre
potreby Policajného zboru SR a súdov,
- spolupráca s Krajským úradom v Košiciach pri udeľovaní štátneho občianstva,
- vydávanie rybárskych lístkov a vedenie ich evidencie
- vydávanie evidenčných známok pre psy

(pokračovanie zo str. 1)
Slávnostné otvorenie sa uskutočnilo 27. marca

dopoludnia, priamo na „pľaci“ na Dominikánskom
námestí. Veľké poďakovanie patrí účinkujúcim, kto-
rí sa postarali o veselý a pestrý kultúrny program.
Repertoárom piesní privítala návštevníkov Ssk Ma-
lina, po nej sa  predstavili deti zo staromestských
materských škôl. Deti z Hrnčiarskej predviedli Jarné
hry a tance, škôlka Park Angelinum ponúkla pro-
gramové pásmo Dedinka malá pod horami, deti zo
Zádielskej priniesli Fašiangový darček a deti z Tat-
ranskej zatancovali tradičnú Karičku a Vareškový
tanec. Seniori i deťúrence zožali veľký potlesk a na-
ladili predajcov i návštevníkov na tú správnu „pred-

veľkonočnú“ vlnu. Veľa zaujímavého a chutného
však mali v talóne aj predajcovia.

Okrem tridsať predajcov, ktorí prijali pozvanie
na tieto trhy, zaplnili v prvý predajný deň trhovisko aj
ostatní predajcovia s ovocím a zeleninou. Samozrej-
me že v predajnom sortimente prevládali veľkonočné
ozdoby a dekorácie, kraslice rôznych druhov, dokon-
ca aj z pštrosích vajec, zdobené rôznymi technikami.
Ľudoví remeselníci ponúkali korbáče, košíky a prú-
tený tovar, drevené hračky, keramiku, tkané koberce,
maľovaný hodváb a šperky. Z potravín boli v ponuke
perníky, syry a výrobky z ovčieho a kravského mlie-
ka. Každoročne sa na našich trhoch prezentujú ľu-
doví rezbári s drevenými plastikami aj výrobkami z

dreva - pastierskymi riadmi. Medzi majstrami rez-
bármi nechýbal Milan Krajňák z Hencoviec, ktorý
vytvoril sochu anjela ako dar Košičanov pre Svätého
otca Františka a Košiciach svoju tvorbu prvý krát od-
prezentoval práve na Staromestských trhoch. Krasli-
ce opletené drôtom  ponúkal Michal Kočiš z Tatran-
skej ulice. Krásne zdobené perníky si návštevníci
mohli kúpiť od Moniky Makarovej zo Sedlíc. Pre-
dajný ruch na trhovisku umocnil hlas fujary trombitej
a píšťal, ktoré vyrába Pavol Tomko z Nižného Rus-
kova. Atrakciou bol malý košiarik s jahniatkami a
ten zaujal nielen deti, ale aj dospelých. Ďakujeme
všetkým predajcom aj návštevníkom trhov za účasť a
už teraz sa tešíme na budúci ročník. Správa trhu         
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AKO SME VÍTALI VE¼KÚ NOC

Kde, kedy, ako? 
Evidencia obyvate¾stva

PREDSTAVUJEME NOVÝCH POSLANCOV STARÉHO MESTA
Ďalším nováčikom staromest-

skej samosprávy je 41-ročný Ing.
Igor Petrovčík (SIEŤ). Je riadite-
ľom obchodnej spoločnosti, kde
podniká v oblasti motorizmu a
správy nehnuteľností. Väčšinu voľ -
ného času trávi so svojou rodinou, s
ktorou sa venuje hlavne športu.

Čo vás podnietilo k vstupu do ko-
munálnej politiky?

Svoj vstup do komunálnej politi-
ky som plánoval už dlhšiu dobu, na-
koľko som si uvedomil, že keď chce-
me niečo zmeniť, musíme byť aj ak-
tívni a nie sa len pasívne prizerať a
kritizovať, ako veci nefungujú. Keď-
že mi nie je jedno, čo sa okolo nás
deje a v akom prostredí žijeme, roz-
hodol som sa priložiť ruku k dielu.

Aká bola vaša najväčšia predvo-
lebná priorita?

Mojou najväčšou prioritou je
skrášliť celé Staré Mesto, ale hlavne

Kuzmányho sídlisko aspoň na takú
úroveň, ako si ho pamätám z môjho
detstva. Myslím tým predovšetkým na
zveľadenie starých a budovanie no-
vých detských ihrísk a športovísk,
aby sme aspoň sčasti dostali naše de-
ti od počítačov von a takto im spestri-
li detstvo, na ktoré budú mať rovna-
ko krásne spomienky, ako máme my.

Zároveň je potrebné, aby sme
urobili spolu pomyselný reštart vní-
mania problémov mladej a strednej
generácie v produktívnom veku, aby
sme nemuseli len konštatovať, že
nám odchádzajú mladé rodiny mimo
MČ. Tomuto dokážeme zabrániť len
lepšou podporou a vzájomnou komu-
nikáciou s mladými rodinami.

Ďalšou mojou nemenej dôležitou
prioritou je zlepšenie sociálno-eko-
nomických podmienok pre našich se-
niorov aj napriek tomu, že máme v
tejto oblasti obmedzené kompetencie.
Táto téma úzko súvisí s potrebou zve-

ľaďovania podmienok pre mladých,
nakoľko ak budú mať vytvorené
podmienky zostať v Starom Meste,
tak budú šťastnejší aj ich rodičia a
starí rodičia.

Darí sa Vám ju napĺňať?
Mám za to, že napriek svojmu

krátkemu pôsobeniu v MiZ KE-Staré
Mesto som úspešne hájil záujmy nie-
len mojich voličov. Samozrejme na
hodnotenie je ešte skoro, ale hodnotiť
ma budú hlavne spoluobčania v naj -
bližších voľbách. Citlivo budem vní-
mať všetky podnety od občanov a dá-
vať podnety na ich riešenie. Budem
rád, ak ma občania nielen z Kuzmán-
ky oslovia so svojimi problémami a
nápadmi na moju mailovú adresu:
igor.petrovcik@kosice-city.sk, alebo:
restartkuzmanky@gmail.com, prípad-
ne: facebook.com/igor petrovcik.

Akými zásadami by sa mal podľa
vás riadiť komunálny poslanec?

Komunálna politika nie je o stra-

níckej príslušnosti, ale o príslušnosti
k spoluobčanom a hlavne zodpoved-
nosti voči spoluobčanom. V tomto
duchu sa snažím pôsobiť od začiatku
a pevne verím, že aj ostatní poslanci.
Občania si nás zvolili  na to, aby sme
aj formou  ťažkých kompromisov
prijímali také opatrenia, ktoré budú
prospešné pre všetkých Staromešťa-
nov.

V predošlom čísle sme Vám pri-
niesli informácie o aktuálnom stave
rozkopaných električkových tratí. Po
mesiaci sa vraciame „na miesto činu“,
konkrétne na Kuzmányho ulicu, kto-
rá je v stave, ktorý denne vídame už
viac ako osem mesiacov. Firma, ktorá
zákazku dostala, sa odmieta vyjadriť,
tobôž nie predložiť plán práce, a už
vôbec nie termín ukončenia prác. Bo-
li sme si spomínanú ulicu obhliadnuť
a na naše prekvapenie sa na pár mies-
tach začína črtať  nejaký výsledok.
Stále je však neurčitý, nové koľajnice
sú len porozkladané na štrku.

Rovnako ako pred mesiacom, aj te-
raz sme sa pýtali Košičanov, ako túto re-
konštrukciu vnímajú, a či majú pocit, že
by sa za posledný mesiac niečo výni-
močné udialo.

„Snažím sa si to veľmi nevšímať,
a tak je mi to jedno. Ale všimol som si tie
priekopy na cestách, lebo to neprehliad-
nete. Obávam sa, že sa nimi dá prepad -
núť až niekam do Austrálie. Iba to rozko-
pali, aby to vyzeralo, že pracujú, no kde
nič, tu nič. Občas vidím piatich robotní-
kov okolo šiesteho, ktorý kope, a ostatní
sa len prizerajú. Človek by aj dúfal, že je
to očný klam, no žiaľ, je to momentálna
košická realita, a nikto nevie, do kedy. In-
formácie o konci, či  najbližšom pokračo-
vaní stále chýbajú.“ (Marek 23)

„Je mi jasné, že taká rozsiahla re-
konštrukcia sa nespraví z večera do rá-
na, aby si nikto nič nevšimol a nikoho
to neobmedzovalo, ale vyriešiť to tak-
mer úplným odstavením električiek a
znemožnením prístupu na niektoré za-
stávky aj autobusom určite nemohlo
byť najlepšie riešenie zo všetkých po -

núkaných. Laikovi sa pri pohľade na
tie rozkopané trate môže zdať, že sa
tam niečo robí, čo môže a nemusí byť
pravda. Je takisto smutné, že sa to bude
opravovať aj cez leto, čo určite značne
uškodí cestovnému ruchu. Hádam to
bude do konca kalendárneho roka ho-
tové.“ (Martin 21)

„Deň čo deň chodím okolo, keď
idem pešo do práce z Terasy. Prečo cho-
dím pešo? Pretože autobusom to v špič-
ke trvá dlhšie, ako keď to prejdem cez
rôzne skratky , z ktorých sú však tiež už
mnohé pouzatvárané práve pre túto re-
konštrukciu. DPMK prichádza o zisky,
pretože mnoho ľudí, ktorí majú mož-
nosť, zvolia radšej prechádzku, ako sa
voziť plnými autobusmi, ktoré chodia
ako chcú, respektíve, ako im to táto re-
konštrukcia dovolí. Za posledný mesiac
sa podľa mňa veľa nezmenilo. V sobo-

tu, keď som išla okolo, som tam videla
dvoch robotníkov, no nevyzerali, že by
sa veľmi namáhali. Koniec koncov, pre-
čo by aj mali, keď zvyšok firmy víkendo-
val s rodinou. Situácia je neúnosná a
verím, že Košičania v budúcich voľbách
otvoria oči, a nebudú voliť niekoho, kto
si nedokázal urobiť poriadok s jednou
stavebnou firmou.„ (Miriam, 35)

„Za posledný mesiac, rovnako ako
za celé obdobie opravy koľají, som ne-
postrehla žiaden viditeľný pokrok v
prácach - ak nepočítam stále sa rozši-
rujúce uzávery ciest a zmeny v doprave.
Robotníkov vidím na stavbe sporadicky,
a ak, tak v minimálnom počte. Už dlho
mám pochybnosti, že sa rozkopané
mesto dá do poriadku v termíne do júla
2015, myslím si, že šanca stihnúť to, je
každým dňom menšia.” (Zuzana , 22)

-Adriána Tomková-

Kocúrkovo pokračuje, stav takmer nemenný

Cukrovka, rakovina, alkoholiz-
mus – vážne diagnózy, pri ktorých to
v človeku (veľmi laicky povedané) ne-
funguje tak ako má. „S alkoholizmom
je to trochu inak. Sprevádza ho úplné
zničenie všetkého, čo v živote za niečo
stojí. Postihuje všetky osoby, s ktorý-
mi alkoholik prichádza do styku.“
Anonymní alkoholici, 2007, s.30.

Kedy, kde a ako vznikli AA?
Písal sa rok 1935, keď sa v americ-

kom meste Akron stretli burzový maklér
Bill a chirurg Bob – obaja považovaní
za beznádejných alkoholikov, ktorým
dovtedy nepomohli ani početné liečenia.
Potom, čo si tento fakt priznali sami se-
be, zistili, že vzájomným pôsobením
môžu dosiahnuť to, čo sa im samostatne
nepodarilo – byť triezvi. Začali vyhľa-
dávať aj ďalších. V roku 1937 skupina
triezvych alkoholikov prekročila stovku.
Keďže mnohí len ťažko chápali, aký zá-
zrak sa udial v živote týchto ľudí, roz-
hodli sa svoje zážitky spísať a šíriť ich
medzi ďalšími trpiacimi. Napriek ťaž-
kostiam tak v roku 1939 vychádza kniha
Anonymní alkoholici, ktorú všetci pod-
písali, a od ktorej je odvodený celý ná-
zov spoločenstva. Kniha Anonymný al-
koholici je preložená do viac ako 40 ja-

zykov. MUDr. Drahomíra Nejedlá v
predslove slovenského vydania konšta-
tuje: „Anonymným alkoholikom sa po-
darilo nielen mimoriadne múdro, zro-
zumiteľne, pravdivo a otvorene vystih-
núť podstatu strádania svojich duší a
životov, ale čo je najdôležitejšie, podari-
lo sa im nájsť vlastnú cestu znovuzro-
denia.“ Anonymní alkoholici, 2007, s.8.

Činnosť AA sa rýchlo rozšírila aj
mimo USA. V roku 2000 sa celkový po-
čet členov AA odha-
doval na viac ako 2
milióny osôb, ktorí sú
združení v 96 000
skupinách a stretávajú
sa v 150 krajinách na
celom svete.

… príď, nemusíš nič
hovoriť, stačí počú-
vať

Prvá košická AA
skupina bola založená
7.7.1999. Jedinou
podmienkou členstva
je túžba prestať piť.
AA je svojpomocná
skupina ľudí s rovna-
kým problémom, ne-
majú žiadne povinné

poplatky, nieje spojená so žiadnou sek-
tou, či náboženstvom. Nezaujíma stano-
viská k žiadnym problémom mimo spo-
ločenstva. Členovia sa na sedeniach ria-
dia celosvetovým programom AA, kde
dodržiavajú individuálny program
uzdravenia a v rámci skupiny zase 12
tradícií, medzi ktoré patrí napríklad tvr-
denie, že každá skupina má jediný cieľ –
prinášať toto posolstvo alkoholikovi,
ktorý ešte stále trpí, alebo tiež tvrdenie,

že anonymita tvorí du-
chovnú podstatu všet-
kých tradícií.

Anonymita však
neznamená utajenosť.
Členovia okrem pravi-
delných týždenných se-
dení absolvujú aj spo-
ločné opekačky, varenie
kapustnice a raz ročne aj
celosvetový zjazd sku-
pín AA.

Na sedeniach sú
všetci laici, zdieľajúci
svoj problém. Pri „vede-
ní skupiny“ sa členovia
pravidelne striedajú a v
rámci týchto sedení na-
pĺňajú spomínaný pro-
gram AA. Sedení sa

môžu zúčastniť aj blízky trpiaceho. Sku-
pinu navštevujú napríklad aj gambleri a
narkomani, gro však tvoria alkoholici,
no i ľudia, ktorým táto diagnóza ešte ne-
bola diagnostikovaná, no cítia, že pro-
blém s alkoholom majú.  Dokonca aj
človek, ktorý je pod vplyvom alkoholu,
no je schopný dodržať pravidlá sedenia,
je vítaný.

Pre lásku si pestuj cit, abstinuj a vždy
buď fit!

Anonymný alkoholici sa stretávajú
každý utorok o 16,30 v priestoroch po-
bočky Psychosociálneho centra na Juž-
nej triede č. 23. Kontaktovať ich môžete
na adrese: prvakosickaaa@gmail.com,
alebo u pána Rolanda – 0904 738 956.

Hoci sa snažia bojovať so svojou
chorobou, vyzbrojiť sa musia aj do kaž-
dodenného života, kde sa ich diagnóza
vo vnímaní spoločnosti často mení na
negatívnu nálepku. Pritom, ako ďalej pí-
še MUDr. Nejdlá (Anonymní alkoholici,
2007, s.8): „Anonymní alkoholici pred-
stavujú nezvyčajný potenciál, všeobec-
ne platný a prijatý na celom svete bez
ohľadu na národnosť, či svetonázoro-
vú odlišnosť. V tomto zmysle o celé de-
saťročia predbehli celosvetový proces
globalizácie“. -red-

80 ROKOV OD VZNIKU AA

Čo táto celosvetová značka vlastne znamená?



I. Schalkáz
- najslávnejší  a
najhonosnejší
košický   hotel
stál  na   mieste
súčasného ho-
tela Hilton. Vy-
stavať ho dal
Leopold
Schalkház.
Leopold sa v r.
1824 usadil v
Košiciach a za-
nedlho podni-
kal už aj so sy-
nom. Leopold si prenajal hostinec, ktorý stál
predtým na mieste hotela, okrem toho prevádz-
koval kasíno v mestskej redute. Priestory hos-
tinca prenajal Schvedovi, ktorý hostinec pris-
pôsobil aj na ubytovanie. Leopoldovi sa darilo v
podnikaní s vínom. V r. 1873 sa rozhodol posta-
viť na mieste hostinca prvotriedny hotel Schalk-
ház. Staval ho známy košický staviteľ Peter Ja-
kab, architektom bol Lajos Frey z Budapešti,
interiéry realizoval Anton Hermann z Viedne.
Na slávnostné otvorenie hotela dňa 14.8.1873
bolo pozvaných 900 hostí.

V novembri však Leopold Schalkház náhle zo-
miera. Hotel chvíľu spravoval Jozef Wagner, ktorý
už mal skúsenosti s vedením hotela Európa, potom
Leopoldov syn a nakoniec vedenie prevzala akcio-
vá spoločnosť, na čele ktorej stál neskorší mešťa-
nosta mesta Edmund Éder.

Svoju slávnu históriu písal hotel koncom 19. a
začiatkom 20. storočia, kedy tu bolo ubytovaných
mnoho známych osobností, či už z umeleckej, ale-
bo politickej sféry. V roku 1886 bola pristavená ta-
nečná a koncertná sála. Tento koncertný priestor
bol centrom umeleckého života mesta. V roku 1896
sa tu uskutočnilo prvé verejné premietanie filmu
na území vtedajšieho Uhorska, a keď odstavili staré
divadlo pre výstavbu novej divadelnej budovy na
prelome 19. a 20. storočia, práve Schalkház sa stal
náhradným priestorom pre divadelné predstavenia.
Po roku 1918 si potom kaviareň, alebo reštauráciu
od spoločnosti prenajímali rôzni súkromníci, od ro-
ku 1925 to bol Jaroslav Rohlena, ktorý viedol i ho-
tel Imperiál na Mlynskej ulici.

Hotel ja zaujímavý aj tým, že sa tu narodili
dve vo svete známe osobnosti. Dcéra Leopolda

mladšieho – Sára. Sára sa stala členkou rehole Spo-
ločnosti sociálnych sestier, ktorú za ukrývanie ži-
dov v Budapešti počas vojny popravili. V r. 2006
bola blahorečená. Narodil sa tu aj strojca prvého
motorového lietadla v Rakúsko-Uhorsku Sandor
Svachulay.

Zaujímavosťou je, že po vzniku 1. ČSR sa v
rámci „poslovenčovacích“ tendencií objavujú v no-
vinách reklamy, ktoré hotel Schalkház uvádzajú v
slovakizovanej verzii ako Schalkov dom. Posled-
ným súkromným prevádzkovateľom hotela bol Ľu-
dovít Smolník. V prízemí hotela sa nachádzali aj
viaceré predajne. Celkovo mal hotel v medzivojno-
vom období 100 izieb, veľkú reštauráciu, tanečnú
sálu, salónik, kaviareň, hostinec. Hotel Schalkház
bol strediskom mondénnej meštianskej spoločnosti,
ale zároveň sa tu uskutočňovalo aj veľké množstvo
spoločenských podujatí, stretnutia spolkov, plesy
najrozličnejších organizácií, hudobné a recitačné
večierky. Dobre známy personál, dlhoroční čašníci
si časom niektorí sami otvorili reštaurácie, hrávali
tu kapely z luxusných hotelov vo Viedni, Budape-
šti, Vysokých Tatier.

Počas druhej svetovej vojny mal hotel maďar-
ských majiteľov a po jej skončení sa dostal pod
národnú správu. Vtedy ho aj premenovali na hotel
Slovan. Do hotela sa žiaľ málo investovalo a jeho
sláva postupne upadala. I po vojne sa však organi-
zovali zaujímavé kultúrne podujatia, Slovan sa napr.
stal dejiskom prvých siedmych ročníkov košickej
hudobnej jari (od r. 1956). V roku 1962 hotel uzav-
reli a 1.10.1963 sa rozhodlo, že pre havarijný stav
musí byť asanovaný, čo sa v r. 1964 aj uskutočnilo.

Nový hotel Slovan bol otvorený v roku 1971 a
po rozsiahlej prestavbe v roku 2009 znova otvore-
ný pod názvom Doubletree by Hilton.

-Bc. Dana Kušnírová-
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Dňa 26.3.2015 sa v Zariadení pre seniorov
na Garbiarskej ulici uskutočnilo 1. skupinové
čítanie – Literárny maratón.

Iniciátorkami akcie boli členky zariadenia Oľga
Longauerová a Kristína Mackaničová, ktoré sa in-
špirovali rovnomenným podujatím Verejnej knižni-
ce Jána Bocatia. Nápad hneď oslovil aj ďalšie dámy
– Helenu Dzurjovú a Máriu Šedovičovú. Spoločne
sa pustili do príprav a popasovať sa museli len z je-
diným problémom. Museli pohľadať dielo, ktoré by
zaujalo všetkých seniorov. A veru aj našli – PEN -
ZIÓN Júlie Kurilovej.

Júlia Kurilová (1920 – 2002) sa tiež stala
klient kou domova dôchodcov, kde spísala príbehy  z
tohto prostredia seniorov. Vo veku 78 rokov tak de-
butovala knihou Penzión, ktorá okamžite zazname-
nala čitateľstký úspech a získala ocenenie v súťaži
kniha roka v kategórii debut. Autorka sviežo, hu-
morne a s pochopením pre ľudské slabosti opisuje
svoje detstvo, vstup do domu dôchodcov, úzke
vzťahy s rodinou i samotný pobyt v zariadení.

Štvorica aktív-
nych senioriek vybra-
la vhodné pasáže, na-
trénovala čítanie a ča-
kala na svojich poslu-
cháčov. 1. Literárny
maratón sa uskutočnil
v príjemnej komornej
atmosfére a ohlasy
tých, ktorí sa prišli za-
počúvať, jednoducho
úžasné. Spoločne s
autorkou znovu pre-
žívali svoje osudy, s nostalgiou pospomínali vlastné
skúsenosti a touto cestou sa im podarilo zasmiať sa
i nad vlastnými problémami. Skupinové čítanie po-
tešilo najmä tých, ktorí si už pre zdravotné ťažkosti
knihu prečítať nedokážu.

Literárny maratón na Garbiarskej sa „Penzió-
nom“ zďaleka nekončí. Seniorky majú v pláne po-
kračovať. Na ďalšiu akciu chcú osloviť aj ostatných
klientov a vyzvať ich aby priniesli svoje obľúbené

tituly a vybraným úryvkom ich predstavili ostat-
ným. Veria, že táto aktivita postupne zaujme čoraz
viac ľudí a vytvorí sa skupina, v ktorej nebudú len
spoznávať autorov a ich literárne diela, ale budú na-
vzájom zdieľať svoje radosti i starosti. Seniori z
Garbiarskej – ako povedala autorka Júlia Kurilová –
žijú v tomto svete celkom obyčajný život, trápia sa,
prežívajú každodenné bôle i radosti, ale sú šťastní.
Prečo chcieť viac? Veď to je to najkrajšie. - red-

Jakabov palác uvidíte zvonku i
zvnútra. Je pozvánkou ku krásam ko-
šickej architektúry. Je exotický, zaváňa
starými dobrými časmi, je aj romantic-
ky situovaný a vyzerá rozprávkovo. No
nie je jediným predstaviteľom roman-
tizmu v košickej architektúre. Prečo sa
v 19. storočí zmocnil Európy romantiz-
mus? Ako sa prejavil u nás? Čo bolo
romantického na rekonštrukcii Dómu?

Za romantizmom nemusíme chodiť
na Bojnický zámok či inde. Máme ho aj v
Košiciach.

Začíname pred Štátnou vedeckou
knižnicou (Hlavná 10) v sobotu 6. júna v
tradičných sobotňajších časoch o 10:30,
12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po slovensky
(Milan Kolcun) a o 11:00 po slovensky a

16:00 po maďarsky (Zoltán Balassa). V
nedeľu (7. júna) sprevádza M. Kolcun o
12:00, 14:00, 15:30 a 17:00 po sloven-
sky. Betka Czimová začína svoje turnusy
v nedeľu o  14:30 po slovensky. Vstupné
je v predpredaji 1,99 €, v deň konania a
na mieste 2,99 €. Lístky predpredáva a
informácie podáva Informačné centrum
MiC v na rohu Alžbetinej a Hlavnej ulice
(oproti Dómu). www.potulka.sk.

Najmenšie skupinky sú v sobotu o
11:00, 12:00 a 17:00. V nedeľu o 12:00,
14:30 a 17:00.

Ďalšie témy:
4.-5. júl Židovské Košice (DVOJpotulka)
1.-2. august Zákutia Mäsiarskej ulice
5.-6. september Genialita a čaro

Hlavnej ulice
3.-4. október Cintorín sv. Rozálie

harlequin

POTULKY MESTOM KOŠICE (6.-7. JÚN)

Z NAŠICH MATERSKÝCH ŠKÔLKOŠICKÉ HOTELY

Plavecká škola AQUA,
pôsobiaca v Mestskej krytej pla-
várni, ponúkla našim škôlkárom
z MŠ Park Angelinum 7 možno-
sť plaveckého kurzu. Prihlásilo
sa 18 detí, ktoré po dobu 10 dní
od 16.-27.03 20015 pod dohľa-
dom plavčíkov odvážne a s
rados ťou získavali prvé plavecké
skúsenosti. Kurz ukončili "mok-
rým vysvedčením" a spoločnou
fotografiou.  

- Mária Vykoukalová-

„VÍTANIE JARI“
23.3.2015 sme si v MŠ Tatranská 23 spríjem-

nili deň literárno-dramatickým dopoludním. V úvo-
de nás pobavili deti z literárno-dramatického
krúžku svojím predstavením „Vítanie jari“. Deti sa
predstavili v úlohe slniečka prebúdzajúceho príro-
du, prvých jarných kvietkov, včielky, lienky, mo-
týľov i vtáčikov prilietajúcich z teplých krajín. Dra-
matizáciu spestrili aj pani učiteľky z literárno-dramatického krúžku, ktoré sa predstavili
v úlohe pani zimy a jarnej víly. Po dramatizácii sa predstavili odvážni malí recitátori z
jednotlivých tried s prednesom detskej poézie a prózy. Na záver sme si atmosféru sprí -
jemnili spoločnou piesňou o jari. Všetci účinkujúci boli odvážni a za svoje vystúpenie
boli ocenení pekným diplomom, sladkou odmenou a veľkým zaslúženým potleskom.

Ako slávici
25.3.2015 sa na MŠ Tatranská 23 konala prehliadka v sólovom speve „SLÁVIK

2015“. Tento rok naše deti navštívili rozprávkoví kamaráti,
ktorí sa nechceli vrátiť do rozprávky, kým im deti neza-
spievajú ich obľúbené pesničky. Deti takto spevom za-
chránili rozprávkový svet. Všetci zažili pekné dopoludnie
plné spevu, tanca a dobrej nálady. Malí speváci boli od-
menení diplomom a sladkým prekvapením. Na tejto akcii
sa prezentoval spevácky krúžok, ľudovo - tanečný krúžok
KARIČKA a tanečný krúžok TATRANKA.  

-Dagmar Walková, vedúca speváckeho krúžku-

V MŠ Zádielska 
škôlkari nezahá¾ajú

Fašiangové slávnosti vystriedali v MŠ
Zádielska mnohé aktivity pripravené pre deti.
Marec ubehol ako voda. Deti nielenže svojim
programom spestrili program pri otváraní sta-
romestských trhov, ale aj predviedli svoje reč -
nícke schopnosti na prednese poézie a prózy.
Priestory budovy Bravo v Kasárňach/Kultur-
parku pripravili pre deti interaktívnu výstavu
„S jedlom sa (ne)hráme“, ktorú mali možnosť
zažiť aj naši predškoláci. Aby toho nebolo
málo, apríl začali aktívnym pohybom v Crow
Aréne na korčuľovaní a ukončia ho predpla-
veckým výcvikom. -Mgr. Lucia Leskovská-

Predplavecký kurz
26.3.2015 navštívili deti

3.triedy MŠ Rumanova Plane-
tárium pri Slovenskom tech-
nickom múzeu v Košiciach,
kde im bol priblížený  východ
a západ slnka a krásy nočnej
oblohy. Veľmi pútavým roz-
právaním sa oboznámili s hvi-
ezdami, Slnkom, Mesiacom,
piatimi  planétami našej Slne-
čnej sústavy ( Merkúrom, Venušou, Marsom, Jupiterom a Saturnom), Mliečnou dráhou, neo-
byčajnými úkazmi a pohybmi nebeských telies. Návšteva Planetária bola pre deti veľkým
zážitkom a už teraz sa tešia na ďalšiu návštevu a nové poznatky. -Monika Kollárová-

Spoznávali vesmír

„Hrnce predávame, kúpte si tetky za
grajciar“. Tak tetky a gazdiné chválili svoj
tovar na jarmoku v knižnici J. Bocatia dňa
24.3.2015.

Pani riaditeľka Dana Harvanová privíta-
la deti, pani učiteľky, rodičov a zástupcu sta-
rostu mestskej časti Košice-Staré Mesto Ing.
Rastislava Trnku, na „Staromestskej
prehliad ke v prednese poézie a prózy“.

Malí recitátori s odvahou a rešpektom

nás dospelých predviedli svoje rečové schop-
nosti v prednese poézie a prózy. Z provizór-
neho pódia odchádzali deti s náručím plným
darčekov, ktoré im odovzdal pán Trnka a
členky klubu Literárnej  výchovy, ktoré celé
podujatie pripravili.

Ľudové tance v podaní detí z MŠ Tat-
ranská 23, Zádielska a Park Angelinum uko-
nčili prehliadku. 

-Mgr. M. Šuleková-

Staromestská prehliadka v prednese poézie a pp rróózzyy

Literárny maratón na Garbiarskej

JAKABOV PALÁC a iné romantické budovy
ČO CHYSTAJÚ V DENNOM CENTRE?

Seniori zo staromestského Denného centra srdečne pozývajú do
svojich radov i na svoje podujatia. V mesiaci aj plánujú napríklad aj
tieto:

Deň matiek
1.5.2015 o 14,00 hod. v Radničnej sále MÚ
Svetový deň pohybu
12.5.2015 o 14,30 v Dennom centre
Prednáška: Zdravý životný štýl s akcentom na zdravú výživu a

pohybovú aktivitu s názornou ukážkou cvikov, organizácia RÚVZ -
Odbor podpory zdravia. Prednášajúci:  PhDr. Gregová, Bc. Šmíde-
ková

Guláš na Čičkách
20.5.2015 o 13,00 hod.
Oddych na Alpinke
27.5.2015 o 10,00 hod.

Okrem toho sa stretávajú v rámci klubovej a záujmovej činnos-
ti, vždy podľa stanoveného plánu. Bližšie informácie získate priamo
v Dennom centre na prízemí Miestneho úradu.

I. Hotel Schalkház

Hugo bike
Luxusná kolobežka – český výrobok

Na začiatku
bol rozhovor v
prílohe istého slo-
venského denníka
s českým hercom
Jirkom Mádlom,
kde okrem svo-
jich umeleckých
aktivít spomenul
aj výrobu a pre-
daj elektrokolo-
bežiek HUGO BI-
KE so svojim ka-
marátom Joze-
fom Bigi Bigasom. Zaujalo ma to, a tak som sa skontaktoval s ich firmou,
ktorá sídli v Českých Budějoviciach. Reakcia prišla rýchlo. Vo svojej od-
povedi ma informovali, že záujem o slovenský trh majú, no doposiaľ ich zo
Slovenska nikto neoslovil. Vycestoval som teda do Čiech a dohodli sme de-
taily spolupráce.

Dnešná podoba kolobežky a je názov siaha až do obdobia priemyselného
rozmachu na prelome 19. a 20. storočia. Nedostatok peňazí na nové hračky,
chuť sa hrať a detská fantázia stáli za vznikom domácich prototypov prvých ko-
lobežiek, ktoré boli zhotovené z kusa dosky a použitých koliesok z koliesko-
vých korčúľ. Kolobežky sa teda spočiatku vyrábali skutočne z čohokoľvek, čo
bolo po ruke a medzi deťmi sa okamžite stali hitom.

Po tom, čo sa o novinku začali zaujímať i veľkí výrobcovia, bola kolobežka
vylepšená použitím komponentov z jazdných bicyklov a nafukovacích kolies.
Masovým rozšírením bicyklov  kolobežka akoby upadla do zabudnutia. Za ini-
ciátora „kolobežkovej renesancie“ je považovaný švajčiarsky vynálezca a ban-
kár Wim Ouboter, ktorý koncom 19. rokov 20. storočia predstavil vlastnú ko-
nštrukciu ľahkej hliníkovej kolobežky. Od tej doby sa vývoj kolobežiek rovíja
rôznymi smermi, čo ho dôkazom je nakoniec aj HUGO BIKE.
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Výstava v Múzeu Vojtecha Löfflera
prezentuje nastupujúcu generáciu výtvar-
níkov, ktorých spoločným menovateľom
je štúdium, alebo absolvovanie Katedry
výtvarných umení a intermédii Fakulty
umení košickej Technickej univerzity. Pro-
jekt nadväzuje na tradíciu kurátorských
výberov prác študentov a absolventov fa-
kulty konaných v v Múzeu Vojtecha Löff-
lera v rokoch 2004–2010. Mnohí z vtedaj-
ších vystavovateľov sú dnes už etablova-
nými výtvarníkmi aj v širšom medziná-
rodnom kontexte. Považujeme preto za
mimoriadne dôležité vytvoriť opäť takúto
štartovaciu platformu umocnenú aj pred-
kladaným katalógom. Totiž,  práve tí naj-
talentovanejší musia byť vystavení širšie-

mu konfrontačnému prostrediu, musia
byť pripravení vyrovnávať sa s úspe-

chom, ale i s nepochopením, alebo proti-
chodným hodnotením ich práce.

Aktuálna výstava predstavuje výber ôs-
mych výrazných individualít, ktoré už for-
mujú vlastný výtvarný program v širokom
mediálnom spektre.

Peter Tajkov, kurátor výstavy

EASTERners je pokusom o momentál-
nu správu o stave mladého súčasného vizuál-
neho umenia z prostredia Košíc vo väzbe na
vysokú umeleckú školu, ktorá v meste fun-
guje. Umenia s možným prívlastkom „emer-
ging“ (vynárajúce sa, nádejné), ktoré je z
nášho pohľadu prezentovateľné aj v kontexte
slovenskej umeleckej scény. Nejedná sa tu
ale o klasickú školskú výstavu, kde majú po-
merné zastúpenie tí najlepší zo všetkých ate-
liérov. Upustili sme aj od tradičnej polohy
osobitne reflektovať práce momentálne ško-
lených a tých už vyškolených (diplomom
ovenčených), pretože v reálnej umeleckej
praxi dnes už takéto delenia nefungujú. Roz-
hoduje kvalita – nech je akákoľvek.

Radovan Čerevka, kurátor výstavy

Vernisáž výstavy sa uskutočnila 15.
apríla 2015 a v návštevnosti opäť lámala re-
kordy. Do priestorov múzea pritiahla okrem
stabilných návštevníkov predovšetkým mla-
dú generáciu  milovníkov umenia. Vo vyni-
kajúcej atmosfére umelci i návštevníci dis-
kutovali do neskorých večerných hodín.

MÚZEUM VOJTECHA LÖFFLERA, KOŠICE-STARÉ MESTO

�

�

MLADÉ SÚČASNÉ VIZUÁLNÉ
UMENIE Z KOŠÍC

ANKETA

Janko Pipora ide do sveta...
Divadlo MOMOLAND pripravuje na

druhú polovicu mája premiéru rozprávky
Janko Pipora, na motívy rozprávkovej
hry podľa prípoviedky Sama Cambela,
ktorú zdramatizoval Ján Uličiansky

Janko Pipora je taký maličký, že by
mohol byť bratom Janka Hraška. Namiesto
neho má však veľkých bratov, ktorí ho do
sveta vziať nechcú. Preto musí ísť sám. Pomôžu
mu nevšední pomocníci…

Termín premiéry bude uverejnený na
www.kosice-city.sk a na stránke divadla  www.divadlom.eu
V divadle MOMOLAND je to už v poradí druhá premiéra. V roz-

právke účinkuje celý detský divadelný súbor. Divadlo však nezaháľa a už
teraz pripravuje aj rozprávku pre mládež a dospelých.

Ste za zachovanie trávnatej plochy 
v areáli Mestskej krytej plavárne?

(Hrozí, že o tento priestor MČ Staré Mesto príde. Viac na www.kosice-city.sk)

Vaše názory a podnety nám, prosím, posielajte na adresu:
Miestny úrad MČ Košice-Staré Mesto - Kancelária zástupcu

Hviezdolavova 7, 040 01 Košice
alebo: zastupca@kosice-city.sk

SMIECH LIEČI
Bez práce nie sú koláče a s prácou sú

starosti.
***

Práca šľachtí človeka ale ničí telo.
***

Spoločná práca je základ. Vždy môže-
te z neúspechu obviniť niekoho iného.

OZ Rovás pozýva:
15. máj, 18.00: Zórád. Výstava

grafika E. Zóráda (HU).
28. máj, 18.00: Ochutnávka vín z

Maďarska. Vstupné: 5 €.

každý pondelok: 9–10.45, utorok–
štvrtok: 16.30–18.30 Rovás večerná
škola voľného umenia: maliarstvo (pas-
tel, akvarel, akryl, olej), figurálna kres-
ba, grafika (portrét, akt), fotografia (di-
gitálna fotografia a spracovanie), so-
chárske kurzy (hlina, drevo, kameň, zli-
evárenské techniky). Pre začiatočníkov
a pokročilých, pre študentov a dospe-
lých.

Mestská čas� Košice-Staré Mesto
P R I H L Á Š K A

do celomestskej tanečnej sú�aže TANEC NEMÁ HRANICE 2015
I. Meno a priezvisko kontaktnej osoby:

.........................................................................................................................................
II. Telefónne číslo, mail kontaktnej osoby:

.........................................................................................................................................
III. Názov tanečnej skupiny a školy/ krúžku, ktorý skupina reprezentuje

.........................................................................................................................................
IV. Názov choreografie a minutáž:

.........................................................................................................................................
V. Počet súťažiacich členov súboru:

.........................................................................................................................................
VI. Tanečné kategórie prosíme zakrúžkovať:
1. tanečné choreografie deti do 7 rokov -všetky štýly tanca (MŠ)
V tejto kategórii zvlášť budú hodnotené deti z MŠ Starého Mesta.
2. tanečné kompozície deti /scénika a iné štýly tanca-/4 -12 / (od 8-11 rokov )
3. tanečné kompozície juniori /scénika a iné štýly tanca /4-12 tanečníkov/ (od 12-15 rokov)
4. Scénicky tanec – malé choreografie hlavná veková kategória /1-7 tanečníkov/ (nad 16 rokov)
5. Street dance show – malé choreografie bez obmedzenia veku /1-4 tanečníkov/
6. Street dance show deti – /4 -12/ (žiaci ZŠ)
7. Street dance show juniori - / 4 -12 tanečníkov/ (žiaci SŠ)

Termín: 26. máj 2015 Miesto : Radničná sála, Hviezdoslavova č.7
Čitateľne vyplnené prihlášky zasielajte na adresu: Miestny úrad Košice-Staré Mesto,
Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice,
email: r edakcia@kosice-city.sk

TERMÍN UZÁVIERKY 20. máj 2015
Bližšie informácie:  68 27 121 , www.kosice-city.sk
CD nosič (audio formát, NIE MP3!) so zreteľne označenou skladbou nahláste pri regist-
rácií, ak je kopírované, doneste si aj náhradné CD-čko. Presný harmonogram súťaže bu-
de na stránke zverejnený po spracovaní prihlášok.

Daruj krv, 

 daruješ život.Daruj krv, 

 daruješ život.

Komunitná zóna-Staré Mesto v spolupráci s Miestnym úradom MČ Košice-Staré Mesto  
Vás pozývajú podporiť dar života darovaním krvi priamo na staromestskom úrade.

Ako sa pripravit’?
24 hodín pred odberom vypite dostatok tekutín, minimálne 2 litre (vodu, minerálku, čaje, ovocné šťavy). 
Ráno pred odberom vypite 500 ml tekutín. Čierna káva je tiež povolená (okrem povinného pol litra čaju).
Nehladujte! Na odber krvi nechoďte nalačno! 
Vhodné je jesť ľahké sacharidové jedlá: ovocie, zeleninu, sucháre, netukové pečivo, džem, med ...
Pred odberom krvi nefajčite (minimálne 6 hodín), nepite alkohol (aspoň 12 - 14 hodín) a 24 hodín pred odberom sa nevystavujte 
priveľkej psychickej a telesnej námahe, vynechajte tréningy a návštevu posilňovne.
Dbajte na to, aby ste boli oddýchnutí, čerství, po výdatnom spánku, pretože váš fyzický stav sa odzrkadlí na kvalite vašej krvi.

Odber sa uskutoční: 16. 5. 2015 (sobota)
Registrácia darcov: 10,00 - 13,00

Miesto: Radničná sála MÚ MČ  
Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

každý darca získa navyše od mestskej časti 

vstupenku na Mestskú krytú plaváreň.

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 
 

  


