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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 Mix&Match sa, prosím, zapíšte v sobotu
pri registračnom stole.

COVID 19 INFO: Pri registrácii nevyžadujeme žiadne potvrdenia, v rámci
bezpečnosti by sme Vás však radi poprosili, aby ste v prípade príznakov či
podozrenia na ochorenie radšej zostali doma. Radi sa dohodneme na tom,
ako naložiť s lístkami, napíšte nám prosím na info@blex.sk.

Na väčšine miest sa dá platit kartou, odporúčame však vybrať si aj
hotovosť  pre prípad, že si budeš chcieť kúpiť niečo napríklad vo vintage
kútiku =) 

Registrácia



Piatok  

Hlavná párty - Veľký tanečný večer
Stará tržnica, Námestie SNP 
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Nedeľa

Obed, kávička, tanec
Lodenica Caffe,

Karloveské rameno 1,
Bratislava-Karlova Ves   

12:00-16:00

Rozlúčková párty
 Metropol Bar, Špitálska 61

20:00 - 2:00

chillout v našej
oblúbenej kavarni

19:30 otvárame
21:00
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Lindy Hop till you
drop20:00
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Justou a Lukasem
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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 na mieste
Po skončení párty v tržnici sa spoločne presunieme do Baru Metropol
na afterparty, kde budeme pokračovať až do rána! (odchod 0:00 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 práve nebudeš
blázniť pod pódiom spolu s ostatnými!

Hrajú: 
Bratislava Hot Serenaders (SK) a Ondřej Havelka and Melody Makers (CZ)

Program:
18:30 otvárame
18:45-19:30 Taster class One Step a Breakaway s Jančim a Hankou (SK)
19:30 kapela štartuje
23:00 Bigband battle
23:45 Koniec Veľkého tanečného večera

Info:

Afterpárty v Bare Metropol
Metropol Bar, Špitálska 61 

0:00-3:00
**full pass only**

Hrajú:
DJ Štěpán (CZ), DJ Janča (CZ) a DJ Marek (CZ)

Z Veľkého tanečného večera sa presunieme do nášho oblúbeného klubu, 
kde sa konajú aj pravidelné tančiarne. Spoločný odchod je 0:00 spred 
Starej tržnice 

Piatok 7.10.2022
Hlavná párty - Veľký tanečný večer / Big Band Battle Stará Tržnica,
Námestie SNP 25
19:30 - 23:45
**full pass only**



19:30 otvárame
taster class 20:00 s Jančou a Marekom
21:10 kapela štartuje
21:50 prelims Mix&Match
fotokútik v predsálí
Vintage corner: By Ili (doplnky ako náušnice, brošne, kvety, spony,
manžetové gombíky...),  Swing It (topánky a oblečenie), Naušky od Dášky 
Predajná výstava by Drawing Hat aka Jiří Lubojacký - počas eventu si
môžete nielen pozrieť, ale aj kúpiť grafiky so swingovou tématikou
občerstvenie by Metropol Bar
pre väčšiu udržateľnosť, si prosím prinieste aj Vaše poháriky ;)
jedlo na mieste nebude, odporúčame sa najesť vopred

Hrajú:
Tryin'-To-Be-Good Men (CZ)
DJ Štěpán (CZ), DJ Janča (CZ) a DJ Marek (CZ) 

Párty
Kamel Klub (Karloveské Centrum Kultúry),

Molecova 2, Bratislava- Karlova Ves 
19:30-4:00

How to Vintage - Talk s Borkou a
Matúšom

Metropol Bar, Špitálska 61 
15:00-17:00

**full pass only**

14:45 otvárame
Praktický talk o vintage móde s Matúšom a Borkou, ktorí sa o vintage módu
zaujímajú už nejaký ten piatok. Dotknú sa obliekania žien aj mužov počas
swingovej éry a predstavia Vám aj praktické tipy ako sa inšpirovať vintage
módou a ako inšpirovať svoj outfit jednoducho a lacno.
Dámy zoberte si sponky, lak na vlasy a doplnky do vlasov (ak nemáte, nevadí)
Páni zoberte si tanečné kožené topánky (a prípadne prípravky, ktorými ich
ošetrujete)
Na mieste bude občerstvenie od pekárok z našej komunity, pitie obstará
Metropol Bar 

Sobota
8.10.2022



NedeLa 9.10.2022

Obed, kávička, tanec
Lodenica Caffe, Karloveské rameno 1, Bratislava-Karlova Ves

12:00-16:00
**full pass only**

chillout v našej obľúbenej kaviarni
príležitosť sa dobre najesť, zatancovať si aj lepšie poznať s ostatnými účastníkmi
BLEXu
hrajú B-swing DJ's 

Rozlúčková párty 
Metropol Bar, Špitálska 61

20:00-02:00

19:30 otvárame
taster class 20:00 s Justou a Lukasem (LT)
21:00 kapela štartuje
Lindy Hop till you drop
špeciálne dobové drinky by Metropol Bar
jedlo na mieste nebude, odporúčame sa najesť vopred 

Hrajú:
LAM Trio (CZ)
DJ Hanka (SK), DJ Štěpán (CZ)

Info: 

´



Doprava

MHD - priamo pred tržnicou je zastávka električiek "Centrum" kde
vás dovezie spoj č. 1,  o kus ďalej na Špitálskej ulici tiež na zastávke
"Centrum" zastavuje spoj č. 3 a 4.  Najbližšia autobusová a
trojlebusová zastávke je "Hodžovo námestie", cca  10 minút
pohodlnej chôdze. Chodia sem spoje č. 42, 44, 47, 83, 84, 93 a tiež
väčšina nočných spojov. Posledné denné spoje odchádzajú okolo
23:00. Spoločné odchody liniek z Hlavnej stanice sú o 23.30, 0.00,
0.30, 1.30, 2.30 a 3.30. Z opačných konečných spoje odchádzajú po
cca 23.55, 0.55, 1.55, 2.55 a 3.55.
Parkovanie - Stará tržnica sa nachádza na okraji historického
centra Bratislavy, kde je parkovanie povolené iba pre rezidentov.
Po 18tej hodine je ale možné celý víkend bezplatne zaparkovať
napríklad na týchto uliciach v okolí: Dunajská, Grösslingova, 
 Gajova, Hejdukova, Hollého... 

Stará Tržnica (piatok hlavná párty)
Námestie SNP 25, 811 01 Bratislava
 

 

MHD - ku KCK sa dostanete ľahko električkou č. 4 a 9, zastávka
“Riviéra”, taktiež autobusmi č. 29, 32,  33. 
Parkovanie je voľné, najbližšie je na ulici Ladislava Sáru

Kamel Klub - Karloveské Centrum Kultúry (sobotná párty)
Molecova 2, 841 04 Karlova Ves

MHD - najbližšou zastávkou je “Americké námestie” priamo pred
barom. Chodia sem električky č. 3 a 4 a trolejbus č. 47.
Parkovanie - Metropol Bar sa nachádza na okraji zóny plateného
parkovania, kde je  bezplatné parkovanie  iba pre rezidentov. 
 Zadarmo od 18:00 zaparkujete celý víkend v zóne od Ul. 29.
augusta smerom k centru mesta (napr. ulica  Ul. 29. augusta,
Cukrová, Cintorínska...) 

Metropol Bar (piatok afterpárty, sobotné poobedie, nedeľná párty)
Špitálska 61, 811 08 Staré Mesto

 



Fun taxi +421 905 916 777, +421 905 316 111, +421 905 767 757
Taxi Bratislava +421 914 147 080  
Expres-taxi +421 902 222 333
5euro taxi +421 918 555 555
Green taxi +421 905 660 660, +421 905 777 366 

Všeobecné info MHD:
Lístky na MDH sa dajú zakúpit v automatoch na zastávkách MHD, v niektorých
automatoch sa dá platit aj kartou. Lístky sa dajú kúpit aj cez sms, prípadne kartou
priamo vo vozidle.  Odporúčame však stiahnúť aplikáciu IDS BK, kde lístky vyjdú cenovo
najlepšie. Podrobnejšie informácie nájdete tu: https://imhd.sk/ba/doc/sk/21814/21814#JCL

Všeobecné info Parkovanie:
Keďže veľká časť Exchange sa odohráva v centre mesta, odporúčame pri parkovaní
pozorne sledovať infocedule, niektoré miesta sú vyhradené iba pre rezidentov a firmy, na
čo si treba dávať pozor, aby ste nemuseli svoje autíčko hľadať =). Pre parkovanie pri
Metropol Bare odporúčame ulice mimo zónu Paas (vyššie), alebo si stiahnúť niektorú z
aplikácii, viac info tu: https://paas.sk/platba/

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

Taxi čísla

    

Kaviareň  je kúsok od miesta sobotnajšej párty, spoje MHD sú 
rovnaké, parkovať sa dá aj priamo pri kaviarni
V čase našej exchange sa bude konať Národný beh Devín- 
Bratislava, čo môže skomplikovať dopravu na miesto 
nedeľnajšieho programu. Dopravné obmedzenia na Botanickej 
ulici a Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu by mali trvať cca do 
11:30, na Rázusovom a Vajanského nábreží približne do 13:00. 
Môžete ale využiť krásného jesenného počasia (ako nám sľubuje 
predpoveď počasia) a do kaviarne sa prejsť pešo alebo na bicykli =) 

Lodenica Caffe (nedeľné poobedie) 
Karloveské rameno 1, 841 04 Karlova Ves



Mapa
Tu môžete nájsť všetko, čo potrebujete pre tento víkend. 

Adresy všetkých párty, hostely, jedlo a pitie :)

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PnD74Uz-PpO_5TLxAZNv925xKSQ&usp=sharing
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1PnD74Uz-PpO_5TLxAZNv925xKSQ&usp=sharing


Kontakty

Organizátori:

Klér: +420 724 815 711

Janči: +421 908 454 565

Hanka: +421 948 110 445

V prípade núdze:

Medzinárodné 112

Záchranná služba 155

Hasiči 150

Polícia 158


