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Registrácia
•

Stoly s registráciou nájdete vždy pri vchode na párty.

•

Časový harmonogram je v tabuľke v ďalšej kapitole dokumentu.

•

V prípade záujmu o účasť v súťaži Jack and Jill sa, prosím, zapíšte v
sobotu pri registračnom stole.

Piatok
Hlavná párty - Veľký tanečný večer / Big Band Battle
Stará Tržnica, Námestie SNP 25
19:30 - 24:00
full pass only

Hrajú
•
•

Bratislava Hot Serenaders (SK)
Ondrej Havelka & his Melody Makers(CZ)

Program
•
•
•

18:00 otvárame
18:45 -19:30 taster predswingových tancov pre verejnosť s B-swingom
20:00 kapela začína

Info
•

•
•
•
•

Celý piatkový večer je v štýle 20. - 40. rokov. Ak máte pekný vintage
inspired outfit, nebojte sa ho využiť práve na túto párty =)
Drobné občerstvenie je možné zakúpiť si na mieste
Po skončení párty v tržnici sa spoločne presunieme do Baru Metropol na
afterparty, kde budeme pokračovať až do rána! (odchod 0:15 spred
tržnice)
Táto tančiareň je prepojená s verejnou akciou, takže na parkete
nebudeme sami. Dávajte preto, prosím, pozor a berte ohľady aj na
ostatných tanečníkov.
Pri registrácii dostaneš okrem pásky aj vstupenku, ktorá platí iba pre
piatkovú párty a drevený odznak, ktorý si nezabudni pripnúť - podľa
neho spoznáš aj ďalších účastníkov exchange. Na vstupenke je aj číslo
stolu na balkóne, kde sa môžeš zložiť a odpočívať, ak sa zrovna nebudeš
blázniť pod pódiom spolu s ostatnými!

Piatok
Afterpárty
Metropol Bar, Špitálska 61
24:00 – 03:00
Hrajú
•
•

DJ Peter (SK)
DJ Štěpán (CZ)

Program
•

24:00 začiatok párty

Info
•

Lindy Hop till you drop

Sobota
Poobedný program
Galéria mesta Bratislava, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
14:00 – 17:00
full pass only

Info
•
•
•
•
•
•

prehliadka galérie s výstavou “Rozlomená doba 1908-1928, Avantgarda v
strednej Európe” (vstupné je zahrnuté v cene full pass, nemusíte nič
doplácať)
tajná tančiareň v zákutiach Mirbachovho paláca
hrajú B-Swing DJs
občerstvenie od našich pekárok a Baru Metropol
viac informácií o výstave tu
prehliadka nie je riadená, môžete si užívať umenie vlastným tempom =)

Sobota
Hlavná Párty
Karloveské centrum kultúry, Molecova 2
19:30 – 03:00
Hrajú
•
•
•

Heart of Dixie (CZ)
DJ Peter (SK)
DJ Štěpán (CZ)

Program
•
•
•
•
•
•

19:30 - Otvárame
19:30 - 22:00 Open Jack & Jill registrácia
20:00 - 21:00 - Taster muzikality s Heart of Dixie
21:30 - Heart of Dixie
22:15 - Open Jack and Jill prelims
00:00 - Open Jack and Jill finals

Info
•

•
•

Okrem skvelej hudby a tanca vás na sobotňajšej párty čakajú aj vintage
kútiky, kde budete môcť obohatiť svoj šatník a botník o nové kúsky.
Tešiť sa môžete na:
• Garderóba vintage and neovintage – vintage and neovintage pánska a dámska móda v štýle 30. až 50. rokov
• By Ili – doplnky ako náušnice, brošne, kvety, spony, manžetové
gombíky...
Photo kútik
Občerstvenie od Bistro Atelier, Bar Metropol

Nedeľa
Obed, kávička, koláčik
Bistro St. Germain, Rajská 7
12:00 – 16:00
full pass only

Info
•
•

Chillout v našej obľúbenej kaviarni
Nájde sa aj miesto na tancovanie, hrajú B-Swing DJs
Rozlúčková Party
Metropol Bar, Špitálska 61
19:00 - 2:00

Hrajú
•
•

Gabo Jonáš Swingtet (SK)
DJ Štěpán (CZ) and DJ Adam (SK)

Program
•
•

19:00 otvárame
19:30 - 20:30 Taster s Andreou a Máriom (HR)

Info

•

pitný režim zabezpečuje Metropol Bar, odporúčame najesť sa vopred

Program v kocke
Hlavná párty - Veľký tanečný večer
Stará tržnica, Námestie SNP 25
19:30 - 24:00
Piatok

18:00 - 22:30 registrácia
18:45 - 19:30 taster
predswingových tancov pre
verejnosť s B-swingom
Galéria mesta Bratislavy
Mirbachov palác
Františkánske nám. 11
14:00 - 17:00

Sobota

14:00 - 17:00 registrácia

Obed, kávička, koláčik
Bistro St. Germain, Rajská 7
12:00 - 16:00

cca 20:00
kapela štartuje

00:15 odchod
od Starej
Tržnice

Dancing

Hlavná párty
Karloveské centrum kultúry, Molecova 2
19:30 - 3:00

19:30 - 23:00 registrácia

prehliadka galérie s výstavou “Rozlomená doba 19:30 - 22:00
1908-1928, Avantgarda v strednej Európe” a
registrácia
tajná tančiareň v zákutiach Mirbachovho paláca
open JnJ

Nedeľa

Afterparty
Metropol Bar, Špitálska 61
24:00 - 3:00

20:00 - 21:00
Taster
21:30
muzikality s
kapela štartuje
kapelou Heart
od Dixie

22:15
open JnJ
prelims

00:00
open JnJ finals

Rozlúčková párty
Metropol Bar, Špitálska 61
19:00 - 2:00

12:00-16:00 registrácia

19:00 - 22:00 registrácia

chillout v našej oblúbenej kavarni

19:30
taster class s Máriom a
Andreou

Lindy hop till you drop

Doprava
Pre dopravu na párty alebo len tak po meste môžete využiť MHD. V
Bratislave máme autobusy, trolejbusy a električky (tramvaje). Metro
nemáme 
Lístky
• Všetky lístky sú časové a prestupné
• Kúpiť ich môžete v žltých alebo červených automatoch a v trafikách. Vo
väčšine z nich sa dá platiť aj kartou. Lístok musíte označiť vo vozidle, v
opačnom prípade je neplatný.
• Dobrou správou je, že pokiaľ vlastníte kartu ISIC, máte nárok na
zľavnené lístky (platí aj pre cudzincov)
• V ponuke je aj lístok na 72 hodín, ten sa však dá kúpiť iba v červených
automatoch (napr. na Hlavnej stanici alebo OD Tesco na Kamennom
námestí)
• môžete si tiež stiahnúť aplikáciu IDS BK do mobilu, dajú sa v nej kúpiť
lístky aj nájsť správne spojenie
Cestovný poriadok
Cestovné poriadky nájdete na webové stránke imhd.sk alebo použite google
maps.

Doprava
Spojenia
•

Stará Tržnica - priamo pred tržnicou sa nachádza zastávka električiek
“Námestie SNP”. Zastavujú tu spoje číslo 1, 3, 4, 9 a X6. Najbližšia
autobusová a trolejbusová zastávka je “Hodžovo námestie”, cca 10 minut
pohodlnej chôdze. Chodia tadiaľ autobusy č. 83, 84, 93 (zastávka je na
opačnej strane námestia, musíte použiť podchod), trolejbusy č. 202, 203,
207, 212 (zastávka pred hotelom Crowne Plaza) a väčšina nočných
spojov.

•

Metropol Bar - najbližšou zastávkou je “Americké námestie” priamo pred
barom. Chodia sem električky č. 3, 4, 9 a trolejbusy č. 202, 207 a 212.

•

Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác - galéria sa nachádza v
samotnom historickom centre mesta, najrýchlejší prístup sem je od
Starej Tržnice (miesto piatkovej párty) zo zastávky “Námestie SNP”.

•

Karloveské centrum kultúry - ku KCK sa dostanete ľahko električkou č.
X6, zastávka “Molecova”. Na zastávke priamo pred budovou potom
zastavujú autobusy č. 32 a 33.

•

Bistro St. Germain - Bistro sa nenachádza na hlavnej ulici, je ukryté v
priechode medzi ulicami Cintorínska a Špitálska. Najbližšia zastávka je
“Nemocnica sv. Michala” na Cintorínskej, chodia sem trolejbusy č. 205,
208, a autobus X72. Na Špitálskej ulici nájdete električkovú zastávku
“Mariánska”, spoje č. 3 a 4.

Doprava
Taxi
Ak sa chcete prepravovať po meste taxíkom, určite vám odporúčame si auto
objednať cez telefón alebo mobilnú aplikáciu, keďže vtedy majú podstatne
nižšiu taxu ako keď nastúpiš do stojaceho taxi. Čísla na overené taxi
služby nájdete nižšie. Okrem toho si môžete nainštalovať priamo do
smartfónu aplikáciu Hopin, BOLT alebo Uber.

Taxi čísla


Fun taxi +421 905 916 777, +421 905 316 111, +421 905 767 757



Taxi Bratislava +421 907 930 300, +421 910 930 300



VB Taxi - can pay by card 18 158 (SR), +421 217 158



5euro taxi +421 918 555 555



Green taxi +421 905 660 660

Mapa
Tu môžete nájsť všetko, čo potrebujete pre tento víkend. Adresy všetkých párty,
hostely, jedlo a pitie :)

Stačí kliknúť na ikonku a zobrazí sa interaktívna google mapa

Kontakt
Organizátori
•

Janči +421 902 824 343

•

Klér +420 724 815 711

•

Hanka + 421 948 110 445

V prípade núdze

•

Hasiči: 150

•

Polícia: 158

•

Záchranná služba: 155

•

Medzinárodné: 112

