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FILMOVÝ KLUB 

Legenda o lietajúcom 

Cypriánovi 

 
Slovensko, Poľsko, 2010, 108 min.  
Réžia: Mariana Čengel-Solčanská 

 

 
 

Podľa jednej starej legendy kedysi dávno žil  
v kláštore, stratenom v horách, znalec tisícich vied 

a majster tisícich remesiel, lekár a bylinkár, 
tajomný mních Cyprián. Ľudia vravia, že si zostrojil 

lietajúci stroj a jedného dňa na ňom odletel  
k Bohu. Tá legenda je možno pravdivá... 

 

Začiatok/Beginn: 19,00 hod./ Uhr 
v spolku RSKS/ im Verein ÖSKV 

Vstupné/Eintritt: 
dobrovoľný príspevok/ freiwillige Spende 
Veranstaltung in slowakischer Sprache! 

 
Rakúsko - slovenský kultúrny spolok  

vo Viedni organizuje pod záštitou veľvyslanca 
Slovenskej republiky v Rakúsku   

Ing. Juraja  Macháča 
  

 
 

2. ROČNÍK TENISOVÉHO TURNAJA 

DANUBE CHALLENGE  
TENNIS CUP 2012 

 

Miesto: EUROPAHALLE 
An den Steinefldern 2a, 1230 Viedeň 

(www.europahalle.at) 
Začiatok: 8:00 hod 

Štartovné:  20 €  
Kategórie:  Mužské štvorhry 

Ženské štvorhry 
Zmiešané štvorhry 

Záväzné prihlášky:  do 17.9.2011 
E-mail: sport@slovaci.at 

Slavomíra Vančová: 0676/7171177 
Bonus: Nehrajúci doprovod môže za poplatok 10 € 

využiť saunu + buffet a zabaviť sa pri muzike 

Štvrtok  / Donnerstag   13.9.2012          Sobota  / Samstag    22. 9. 2012 



 
PRELET NAD ŽIVOTOM 

BESEDA so Soňou Valentovou 
                                 

Soňa Valentová patrí 
medzi slovenskú 
hereckú elitu. Za 
sebou má stovky 

postáv v televíznych 
inscenáciách, filmoch 

i divadle, za ktoré 
získala množstvo 

ocenení. Patrí medzi 
ne napríklad 

slovenská divadelná 
Cena Janka Borodáča, 

ocenenie Zlatý 
krokodýl za televízne 
vystúpenia, ale i titul 

Zaslúžilá umelkyňa. Je nositeľkou Rádu Ľudovíta Štúra 
II. triedy za zásluhy v oblasti kultúry. Na javisku už 
desiatky rokov prejavuje nielen svoj pôvab, ale i 

schopnosť komediálnej nadsádzky. Vďaka tanečným  
vlohám dokonale stvárňuje i pohybovo náročné 

postavy alebo prejavuje skvelé spevácke vlohy. Na 
besede bude účinkovať aj jej dcéra - muzikálová 

hviezda Katarína Hasprová, ktorá program obohatí 
ukážkami zo svetoznámych muzikálov. 

 
Začiatok/Beginn: 19,00 hod./ Uhr 

v spolku RSKS/ im Verein ÖSKV 
Vstupné/Eintritt: 

dobrovoľný príspevok/ freiwillige Spende 
Veranstaltung in slowakischer Sprache! 

 
1.ROČNÍK SÚŤAŽE 

 

 
 

Agentúra Slowakische Kultur und Wien  
 v spolupráci s Rakúsko-slovenským kultúrnym 

spolkom a Školským spolkom Komenský organizuje 
prvýkrát vo Viedni na jeseň tohto roku mimoriadnu 

spevácku súťaž talentovaných detí a mládeže 
Viedenský slávik. Garantom tohto podujatia je 

slovenský operný spevák Peter Dvorský. Súťaží sa 
v troch vekových kategóriách s dvoma ľudovými 

piesňami podľa vlastného výberu. Laureáti súťaže 
vystúpia na slávnostnom Galakoncerte vo veľkej 

nahrávacej sále ORF spolu s významnými hosťami. 
Zmyslom tohto podujatia je, aby deti spievali. 

Všetkým slávikom prajeme veľa elánu pri nácviku 
ľudových piesní na 1.ročník tejto jedinečnej súťaže. 

 
 

Prihlášky do súťaže (do 10. 9. 2012) a bližšie 
informácie: skundwien@gmx.at  

alebo office@komensky.at 

 
HUDOBNÁ VÝCHOVA PRE DETI I PRE DOSPELÝCH 

Od septembra 2012 sa opäť začína v Rakúsko-
slovenskom kultúrnom spolku výučba 

hry na nástrojoch: klavír, klasická gitara, zobcová  
a altová flauta – každú sobotu v dopoludňajších 

hodinách v spolkových priestoroch na Otto-Bauer-Gasse 
– pod taktovkou skúseného hudobného majstra 

Siegfrieda Wagnera, ktorý má za sebou už 
tri úspešné roky svojej činnosti vo Viedni.  
Prihlásiť sa môžu deti aj dospelí priamo  
u  p. Wagnera, tel.: +421 917 917 250.  

Tešíme sa na vašu hojnú účasť! 

 
Pravidelné nácviky detského a mládežníckeho 

tanečného súboru Rozmarín sa konajú od 5. 9. 2012 
každú stredu od 16.00 do 17.00 hod. vo Veľkej klubovni 

na Komenského škole. Prihlásiť sa môžete do konca 
septembra priamo na nácviku, telefonicky - Helena 

Steiner:  0699/11225099 alebo mailom: 
rozmarin@aon.at Info: www.rozmarin.at 

Novinka: pri súbore Rozmarín zakladáme mládežnícky 
tanečný súbor, ktorý bude  

mať pravidelné nácviky v priestoroch RSKS. 
 

AJ VO VIEDNI SA MÔŽETE UČIŤ HRAŤ NA FUJARU! 
V októbri 2011 začal pôsobiť pri súbore Rozmarín 
krúžok Hra na slovenských ľudových hudobných 

nástrojoch, ako sú pastierske píšťalky, fujara, drumbľa, 
okarína. Vyučuje skúsený pedagóg zo Slovenska, nácvik 

vedie raz za mesiac v Malej klubovni na Komenského 
škole. Možnosť naučiť sa hrať na týchto hudobných 

nástrojoch majú nielen deti, ale aj dospelí. 
Info: Helena Steiner 0699/11225099, rozmarin@aon.at, 

www.rozmarin.at 

         VIEDENSKÝ SLÁVIK      Štvrtok  / Donnerstag    27. 9. 2012 HUDOBNÁ VÝCHOVA 

TANEČNÝ SÚBOR ROZMARÍN 


