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užite si týždeň Vyberá
vedúca tímu 

Ivana Adamcová
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Trochu inak s Adelou
Už 21. mája sa môžete tešiť na 
zaujímavých hostí v talkshow, ktorú 
všetci milujeme, a to na standupovú 
komičku Simonu Salátovú, s kto-
rou Adela preberie jej fascinujúci 
životný príbeh aj recept na to, ako 
sa naučila vyrovnávať s ťažkými 
životnými situáciami, a environmen-
talistku Miroslavu Plassman. Príde 
aj mladučká šachistka Agátka Ber-
ková, ktorá sa narodila v rómskej 
osade a dnes patrí medzi najväčšie 
slovenské talenty.

PARASPORT24
v Žabokrekoch

Občianske združenie PARASPORT24 už 15 rokov 
pomáha hendikepovaným a sociálne slabým ľuďom. 
Jednou z jeho úžasných charitatívnych akcií je aj uda-
losť Turčiansky beh. Už 22. 5. v Žabokrekoch si mô-
žete vybrať, aký okruh pobežíte, stačí vám negatívny 
výsledok testu a môžete si zašportovať a zároveň 
podporiť dobrú vec.

Múzeum mincí  
a medailí Kremnica
S uvoľnením otvorili svoje brány aj mnohé 
galérie a múzeá. Ak aj vy pokukujete po ne-
jakom menšom výlete, skúste Kremnicu. Tam 
môžete navštíviť expozíciu Líce a rub peňazí, 
mestský hrad či galériu s aktuálnou výstavou 
Slovenská medaila 2016 – 2020. Ak vám bude 
málo, skúste navštíviť novú dlhodobú výstavu 
Strela jasná okovaná! Kremnický meštiansky 
strelecký spolok a jeho terče.

Čiarkolárium a iné
Bábkové divadlo na rázcestí v Banskej 
Bystrici hrá konečne naživo! Už 23. má- 
ja o 10.00 vás pobaví ďalšie z jedineč-
ných predstavení pre batoľatá a ich 
rodičov ČIARKOLÁRIUM. Priblíži svet 
linajok, priamok, čiar a čiarok. Hrá sa 
v divadelnej sále BDNR. A v prípade 
priaznivého počasia v ten istý deň 
o 16.00 ožije priestor pri Pamätníku 
SNP vďaka DVOM ROZPRÁVKAM NA 
BRUŠKU. Stretnutie s hrdinami tradič-
ných staročeských rozprávok O Jurkovi 
s kozou, O Dobromilovi a Lenimírovi 
v netradičnom bábkarskom spracovaní. 

Čo pozerať

Na výlet

Bábkové divadlo naživo

Charitatívny beh

KNIŽNÉ NOVINKY
 
Michaela
Zamari:
Priznanie
Slnečný Karibik je 
ideálne miesto na 
reštart. Najmä po tom, 
čo Amanda prežila 
drámu so psychopatom, 
ktorý ohrozoval jej 
najlepšiu kamarátku. On 
je zavretý na psychiatrii 
a ona si konečne môže 
vydýchnuť. Lenže ju ťaží omnoho väčšie tajomstvo, 
o ktorom nikto netuší.

Mirka
Manáková:
V tieni
arabskej
lásky
Stefanie počas misie 
vo vojnou poznačenom 
Iraku stretáva Ahmeda. 
Bráni sa citom, ktoré 
v nej voči príťažlivému 
Arabovi vzplanú. Ale 

život pre ňu pripravil ešte nejedno prekvapenie…
 Marenčin PT

SUPER HUDBA
MARIÁN SLÁVKA: Vláska 2
Mariána Slávku môžu hudobní fanúšikovia poznať 
ako bubeníka a klaviristu z kapiel Longital, IMT Smile, 
Sounds Like This, Talent Transport či skupiny Doroty 
Nvotovej. V roku 2017 zaujal nápaditým autorským 
debutom vLáska. Líniu intímnej klavírnej tvorby kom-
binovanej s elektronikou teraz rozvíja ďalej v ôsmich 
nových skladbách na albume Vláska 2.
 Slnko Records


