
RAKÚSKO-SLOVENSKÝ KULTÚRNY SPOLOK

ÖSTERREICHISCH-SLOWAKISCHER KULTURVEREIN

POZVÁNKA/EINLADUNG
MAREC/ MÄRZ 2016

Štvrtok/ Donnerstag 3. 3. 2015

Milí členovia a priatelia Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku!

Ďakujeme všetkým, ktorí nás už podporili členským (25 EUR) alebo iným finančným príspevkom.
Ak ste tak ešte neurobili, stále máte možnosť.

Naše bankové údaje: Názov konta: Österr.-SlowakischerKulturverein
IBAN: AT566000000092040212 
BIC: OPSKATWW 
Bawag P.S.K.
(Prosíme uviesť meno a obdobie, za ktoré platíte)

 Začiatok/Beginn: 19,00 hod./ Uhr v spolku RSKS/ im Verein ÖSKV
 Vstupné/Eintritt: dobrovoľný príspevok/ freiwillige Spende

Chill out po slovensky
Žijem dva životy

Štvrtok/ Donnerstag 17. 3. 2015

Hostiteľ je ten, koho v našej útulnej domácnosti hneď tak nestretnete. Pesničky, rozprávanie,
rozhovory (možno aj práve s vami), skrátka zábava, na akú ste možno už aj pozabudli. Dozviete sa, čo
naozaj neviete. Tak si to predstavte. Alebo radšej príďte! Zábavné stretnutie s obľúbeným slovenským
humoristom, hercom a moderátorom.

 Začiatok/Beginn: 19,00 hod./ Uhr v spolku RSKS/ im Verein ÖSKV
 Vstupné/Eintritt: dobrovoľný príspevok/ freiwillige Spende

Milan Markovič
Predstavte si…

Stretnutie s reprezentantom Slovenskej republiky v tenise na vozíku Tomášom Masarykom.
Športovec, ktorý do svojich 22 rokov žil každý deň športom, až do chvíle, keď sa stala osudná nehoda,
ktorá všetko zmenila. Tomáš sa musel naučiť žiť svoj druhý život – pripútaný na vozíku. Rozprávanie o
tom, ako sa netreba vzdávať – Tomáš sa stal reprezentantom SR a dnes má za sebou viacero
úspechov. Najlepšia pozícia tohto tenistu vo svetovom rebríčku je 104. miesto na svete a 73. miesto
vo štvorhre.



RAKÚSKO-SLOVENSKÝ KULTÚRNY SPOLOK

ÖSTERREICHISCH-SLOWAKISCHER KULTURVEREIN

Sobota/ Samstag 12. 12. 2015

Okrem opálu Harlekýn, považovaného za najväčší nájdený kus na svete, vydolovaného
v bani Dubník na východnom Slovensku, si ukážeme ďalšie nerasty z Banskej Štiavnice,
Španej doliny a iných baníckych lokalít a pozrieme si maľby slovenskej prírody, ktoré sú
vystavené v priestoroch mineralogickej zbierky múzea. Sprevádza certifikovaná

sprievodkyňa Jana Gregor-Rogler.

 Začiatok/Beginn: 19,00 hod./ Uhr v spolku RSKS/ im Verein ÖSKV
 Vstupné/Eintritt: dobrovoľný príspevok/ freiwillige Spende

SEKRETARIÁT RSKS 
Otto Bauer Gasse 23/11, 1060 Wien
Úradné hodiny: pondelok a utorok: 9,00 – 11, 00, štvrtok: 18, 00 – 19,30
Tel: 01/596 13 15, Email: rsks@slovaci.at

Sobota/ Samstag 16. 4. 2015

Štvrtok/ Donnerstag 24. 3. 2015

Opály zo Slovenska v NHM
Naturhistorisches Museum

Filmový klub/ Filmklub

Marhuľový ostrov

Réžia: Peter Bebjak
Dráma/ Romantický

2011, Slovensko, 102 min.

Podmanivý príbeh ženy skúšanej životom, plný vášne, krutostí osudu a nespútanej lásky.
Film odohrávajúci sa na južnom Slovensku, na samote ukrytej v marhuľových sadoch, vás vtiahne do víru vášní troch mužov
k jednej osudovej žene a jej lásky k nim, so všetkými strasťami a radosťami, ktoré dokáže priniesť len život. Slnko, vôňa
dozrievajúcich marhúľ a hľadanie vlastného šťastia si vás získajú v príbehu silnej ženy, ktorá miluje a túži byť milovaná.

Divadelné predstavenie

 Začiatok/Beginn: 19,00 hod.
 Divadlo Freie Bühne,  Wiedner Hauptstrasse 60, 1040 Wien

PRIPRAVUJEME

POZVÁNKA/EINLADUNG
MAREC/ MÄRZ 2016

Prehliadka s výkladom v slovenskom jazyku

Nedeľa/ Sonntag     24. 4. 2015

Skok z výšky

Divadlo Andreja Bagara v Nitre

Netradičná show jednej herečky - EVY PAVLÍKOVEJ

Čaká vás javiskové dobrodružstvo vzájomného dialógu medzi herečkou a vami divákmi,
sled bizarných, veselých, až slzy do očí vtláčajúcich príhod, živá kapela, melodické
piesne, dovolenková atmosféra a … nechajte sa prekvapiť!

mailto:rsks@slovaci.at

