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STAVANIE MÁJOV V RUŽINOVE

Stavanie mája s Ružinovskými hasičmi
a dievčatami z FS Devín, ochutnávka guláša.
11:00 Trnávka, Vietnamská ul.
12:00 SD Prievoz, Kaštieľska 30
13:00 SD Nivy, Súťažná 18
14:00 DK Ružinov, Ružinovská 28

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

divadelné predstavenie pre deti
O kozliatkach
divadlo Žihadlo / vstupné 3 €

TANEČNÝ FESTIVAL

tanečná prehliadka deti MŠ v MČ Ružinov

RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ

tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
hrá skupina Party Time / vstupné 3 €

MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
Veľký slovenský a európsky diplomat
vernisáž fotografii a dokumentov,
spojené s premietaním / vstup zadarmo

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

divadelné predstavenie pre deti
Hlúpe kura
divadlo Jaja / vstupné 3 €

BRATISLAVSKÉ METAMORFÓZY
krajská súťažná prehliadka v umeleckom
prednese detí bratislavského kraja

RUŽINOVSKÝ IDOL

súťaž v speve a tanci žiakov ZŠ Drieňová

KLIMAKTÉRIUM... a čo?

18

RUŽINOVSKÝ RETRO MAJÁLES

18 -19

MEMORIÁL ŠTEFANA MATEJČÍKA

so
15:00 - 21:00

so 15:30
ne 09:00
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ne o 10:30
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22

str o 17:00
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str o 18:00
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so
9:00 - 20:00

26

ne o 10:30

26

ne o 15:00

komédia – kabaret – fraška s pesničkami
Divadlo Komédie / vstupenky v sieti Ticketportal

27

RUŽINOVSKÝ
KOMUNITNÝ JARMOK

28

Podujatie plné stánkov s jedlom a bohatým
programom. Na jarmoku sa odprezentujú
aj predajcovia z Ružinova s vlastnoručnými
výrobkami.
Dulovo námestie

DEŇ MATIEK
KLIMAKTÉRIUM... a čo?

Starosta MČ Bratislava-Ružinov pri príležitosti
dňa matiek pozýva všetky Ružinovčanky
na komédiu s pesničkami „Klimaktérium... a čo?“
v podaní Divadlo Komédie. Hrajú: Z. Kocúriková,
Z. Tlučková, G. Oňová, K. Brychtová.
Vstupenku na predstavenie „Klimaktérium... a čo?“
si môže zadarmo vyzdvihnúť každá obyvateľka
s trvalým bydliskom v Ružinove na recepcii
v DK Ružinov, Ružinovská 28, každý deň od 7:00
do 22:00 hod. Pozor, počet vstupeniek obmedzený.

po o 18:30

ut o 19:00
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štv
17:00 - 21:00

31

pia o 18:00

DJ Lo, Modus Memory, Gizka Oňová, Acylpyrin
tvorivé dielne, súťaže pre deti
a súťaž o naj retro kostým.
Amfiteáter pri Štrkoveckom jazere
Medzinárodná liga v boxe

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

divadelné predstavenie pre deti
Janka a Danka
divadlo Neline / Vstupné 3 €

NAŠÍM MAMÁM
besiedka MŠ Exnárova

TV ŠLÁGER

verejná nahrávka populárnych piesni
vstupenky si objednáte na tel.č.. 0948 212 212

PYRAMÍDA OSOBNOSTI

Nové odhalenia o DNA. Ako môžeme spracovať
v nej uložené negatívne programy a našu karmu?
neželané veci do života / vstupné 10 €
Viac info na www.pyramidaosobnosti.sk

POWERFIT NATURAL CUP
BRATISLAVA
prestížna súťaž vo fitness

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE

divadelné predstavenie pre deti
Hugo, Frigo Bublina
divadlo Ľudus / vstupné 3 €

FESTIVAL DETI S KRÚŽKAMI V ŠKOLE
prezentácia krúžkov v Parku A. Hlinku

PODLAHA

Jókaiho divadlo Komárno
predstavenie v maďarskom jazyku

VTÁK

hra o sexualite, alibizme a premenlivosti lásky
Divadlo Komédie / vstupenky v sieti Ticketportal

KLIMAKTÉRIUM... a čo?

komédia – kabaret – fraška s pesničkami
Divadlo Komédie / vstupenky v sieti Ticketportal

PREDSTAVUJEME SA...

školská akadémia ZŠ Borodačová

RUŽINOVSKÁ TANČIAREŇ

tanečné stretnutie staršej a strednej generácie
hrá skupina Charlie Duo / vstupné 3 €

PREDSTAVUJEME SA...
školská akadémia SZUŠ Mierová

4

so o 10:30

17

pia o 19:00

20

po o 14:00

SD NIVY
ROZPRÁVKOVÉ DOPOLUDNIE
Janko a Marienka, Divadlo pod hríbikom
vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova vo Veľkej sále

O HLÚPEJ KRÁĽOVNEJ

činohra, recesívna komédia
ochotnícke Divadlo TANDEM - divadelné predstavenie
vstupné 5 € / študenti, dôchodcovia 3,5 €
vstupenky na www.divadlotandem.sk

FILMOVÉ PREMIETANIE
PRE SENIOROV Z RUŽINOVA

15

ZDRAVÝ POHYB PRE SENIOROV

21

ČITÁRNIČKA

24

PRIEVOZSKÉ TVORIVÉ DIELNE

28

ČITÁRNIČKA

29

PREDNÁŠKA PRE SENIOROV

str o 13:00

ut o 17:00

pia o 17:00

Café Society / romantická komédia, USA
Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova / Kino Nostalgia

22

str 17:00

25

so o 16:00

31

pia o 19:00

TVORIVÉ DIELNE V SD NIVY

Tvorivé popoludnie pre deti, rodičov aj starých rodičov.
Spoločne si vyrobíme krásne kvetinové dekorácie.
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
Kapacita obmedzená / Vstup dobrovoľný

RUŽINOVSKÉ DETSKÉ KINO
PRE RODINY S DEŤMI Z RUŽINOVA
Bociany / Animovaná rozprávka, USA
Vstup zadarmo pre rodiny z Ružinova / Kino Nostalgia

STAROVAL

muzikál, dráma - ochotnícke Divadlo TANDEM
divadelné predstavenie / vstupné 6 € / študenti, dôchodcovia 4 €
vstupenky na www.divadlotandem.sk

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ SD NIVY:
Kurzy jogy / pondelok, streda 17:00 - 18:30, 18:30 - 20:00 (začiatočníci)
utorok, štvrtok 9:00 - 10:30 (začiatočníci)
viac info na www.jogagajdos.sk alebo 0902 802 803
Cvičenie pre seniorov / piatok 10:30 - 12:00
Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova, viac info na 0903 374 624
Klavír / pondelok 15:00 - 19:00 (začiatočníci), viac na 0907 705 002
Etnodance / pondelok - nedeľa - viac na www.etnodance.sk alebo 0911 200 079
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ut o 17:00
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pia o 17:00

13

po
16:00 - 18:00

14

ut o 17:00

SD PRIEVOZ
ČITÁRNIČKA

Predvečerné živé čítanie pre deti z osvedčených rozprávkových
knižiek. Deti inšpirované dramatizovaným čítaním môžu vytvoriť
obrázok podľa vypočutého textu.
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
Kapacita obmedzená / Vstupné dobrovoľné

NÁVRAT K TRADÍCIÁM

Tradičné komunitné tvorivé popoludnie pre deti aj dospelých.
Ukážeme si výrobu srdiečka z medovníčka pre mamičku.
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
Kapacita obmedzená / Vstup dobrovoľný

HODINA PRE MAMIČKU

Deň otvorených dverí DFS Trávniček. Vystúpenie pre mamičky
a ukážková hodina. / Vstupné zadarmo

ČITÁRNIČKA

Predvečerné živé čítanie pre deti z osvedčených rozprávkových
knižiek. Deti inšpirované dramatizovaným čítaním môžu vytvoriť
obrázok podľa vypočutého textu.
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
Kapacita obmedzená / Vstupné dobrovoľné

ut o 17:00

str o 13:00

Spoznávanie mestských častí Ružinova prostredníctvom
prechádzky so seniormi pod vedením odborníka
na zdravý pohyb seniorov.

Predvečerné živé čítanie pre deti z osvedčených rozprávkových
knižiek. Deti inšpirované dramatizovaným čítaním môžu vytvoriť
obrázok podľa vypočutého textu.
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
kapacita obmedzená / vstupné dobrovoľné

Tvorivé popoludnie pre malých i veľkých.
Vyrobíme si kvetinový závesný aranžmán na dvere
či okno z vlastnoručne vyrobených kvietkov.
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
kapacita obmedzená / vstupné dobrovoľné

Predvečerné živé čítanie pre deti z osvedčených rozprávkových
knižiek. Deti inšpirované dramatizovaným čítaním môžu vytvoriť
obrázok podľa vypočutého textu.
Prihlásiť sa môžete na dana.plaskova@cultusruzinov.sk
kapacita obmedzená / vstupné dobrovoľné

Prednáška s odborníčkou je venovaná správnemu
životnému štýlu v seniorskom veku. / vstup zadarmo

PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ SD PRIEVOZ:
DFS Trávniček / pondelok, štvrtok 15:30 - 19:00
Klub dôchodcov - denné centrum / pondelok, utorok, streda 13:30 - 17:00
Yoga pre seniorov / utorok 11:00 - 12:00
Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova / viac na 0905 834 301
Zdravotné cvičenie pre seniorov / štvrtok 14:30 - 16:30
Šach / piatok 16:00 - 21:00
Indické tance / streda 18:30 - 20:30 / viac na 0904 112 313
Salterello - výčba tanca - Country / štvrtok 17:00 - 21:00
POWER by Zumba / streda 19:00 - 20:00
Alžbetínske naivné divadlo - nácvik
pondelok, streda a piatok 13:00 - 15:00 / viac na 0903 517 465
viac na dedo.penzista@gmail.com

SD TRÁVNIKY
PRAVIDELNÁ ČINNOSŤ SD TRÁVNIKY:
Akadémia írskeho tanca Avalon – výučba írskeho tanca
pondelok - piatok 16:00 - 21:30 / viac na www.avalon-dance.com

Sunflowerstudio: Zumba, flowin, pilates, jóga

pondelok - piatok 17:00 - 21:00 / viac na www.sunflowerstudio.sk

Hravé učenie o.z. tvorivé dielne streda 10:00 - 12:00
Cvičenie pre seniorov piatok 13:30 - 15:00

Vstup zadarmo pre seniorov z Ružinova / viac info na 0903 374 624

Slnečnice: výučba tanca pre deti viac na www.artslnecnice.sk
Tomadlová Katarína: cvičenia / tanec s deťmi piatok 16:00 - 17:00
Súkromná základná umelecká škola
Výtvarný ateliér Ladon viac na www.atelierladon.sk
MiraNova - jazykové kurzy viac na www.miranova.eu
Súkromná základná umelecká škola Prokofievova
viac na www.umeleckaskola.sk

DANCY SHAKE piatok 16:15 - 17:15, viac na dancyshake@gmail.com
alebo 0949 079 353

