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Nedeľná Paráda / Dáždnikový pochod 
 
Svetový deň utečencov si Bratislava opäť pripomenie Dáždnikovým pochodom a komunitným programom v 
bratislavskej Starej tržnici. 
 
Nedeľná Paráda ...alebo Celý svet pod jednou strechou! To je slogan nepravidelných nedeľných podujatí v 
Starej tržnici. Špeciálne vydanie pri príležitosti Svetového dňa utečencov vám znovu ponúkne pestrý mix 
zážitkov a stretnutí s ľuďmi z mnohých krajín. Opäť budeme ochutnávať netradičné jedlá, variť naživo, 
predstavovať cudzinecké komunity a mimovládne organizácie, učiť sa i zabávať na tvorivých dielňach. 
 
Nadácia Milana Šimečku a Slovenská humanitná rada v spolupráci s mnohými ďalšími organizáciami, 
iniciatívami a komunitami cudzincov už tradične pripravili Nedeľnú Parádu, ktorá sa bude konať 17. júna 2018 
od 12:00 do 17:00 v Starej tržnici. Súčasťou bude aj Dáždnikový pochod ulicami Starého mesta, ktorý sa v 
Bratislave uskutoční už po siedmy raz. Podobné pochody sa organizujú v mnohých mestách Európy od roku 
2010. 
 
Od roku 2000 je 20. jún Svetovým dňom utečencov (World Refugee Day), ktorý nám pripomína, že každý 113. 
človek na svete bol donútený utiecť zo svojho domova kvôli vojne alebo prenasledovaniu. Už 18 rokov si tak 
vždy v júni po celom svete pripomíname odvahu a silu všetkých utečencov. Najrôznejšie podujatia sa konajú vo 
viac ako 100 krajinách. Generálny tajomník OSN António Guterres na túto tému povedal: “Stretol som mnohých, 
ktorí stratili tak veľa. Ale nikdy nestrácajú sny pre svoje deti alebo túžbu zlepšiť náš svet. A žiadajú za to tak 
málo – len našu podporu v ich veľkého strádania.”  
 
Návštevníkov čaká v Starej tržnici bohatý kultúrny a sprievodný program pre deti i dospelých. Na pódiu v Starej 
tržnici svoje pohybové zdatnosti predstavia Cirkuskus so svojou cirkusovou show a tanečná skupina pod 
vedením tanečníčky Aron MITU. Orientálne tóny s[fjúžn]ované s tangom a jazzom zaznejú v podaní 
akordeonistky Anely z Čiernej Hory. Trio s názvom Tres Hombres je pre milovníkov štýlu bossa nova. V tomto 
projekte na čele s hudobníkom Stanom Počajim (gitara) sa predstavia hudobníčky Marvelis Delgado z Kuby 
(perkusie a flauta) a Slovenka Kristína Prablesková (spev). Svoje rapové nadanie ukáže MC B'aurel, ktorý sa 
narodil v Kinshase, hlavnom meste Konžskej Demokratickej Republike. Na Slovensko prišiel v roku 2011 a o rok 
neskôr tu aj dostal azyl. Utečencov príde podporiť aj kapela Modré Hory v zložení Bene, Lyrik a Roland Kánik. 
Počas celého dňa budete môcť ochutnávať jedlá z celého sveta, napríklad z Afganistanu, Somálska, Konga, 
Sýrie a ďalších exotických krajín. Deň v Starej tržnici spríjemnia aj výstavy či rôzne workshopy. Svoju prácu 
predstavia mnohé mimovládne organizácie a iniciatívy na podporu utečencov a pozrieť si budete môcť aj 
niekoľko výstav a videoukážok. Deti i dospelí si budú môcť pomaľovať svoj vlastný dáždnik, s ktorým vyrazia na 
Dáždnikový pochod o 17:00 s pred Starej tržnice. 
 
PROGRAM: 
12:00 | otvorenie 
12:30 | Cirkuskus | cirkusová show 
13:30 | Anela z Čiernej Hory (akordeon) | koncert 
14:15 | Tres Hombres: Stano Počaji (gitara), Kristína Prablesková (spev) a Marvelis Delgado (Kuba) (flauta a 
perkusie) | koncert 
15:00 | Aron“MITU“ | Riddim Dance show + workshop 
15:30 | Modré Hory | koncert 
16:15 | MC B'Aurel | koncert 
 
Nedeľnú Parádu a Dáždnikový pochod pri príležitosti Svetového dňa utečencov finančne podporili Ministerstvo 
kultúry SR, Ars Bratislavensis, Fond na podporu kultúry národnostných menšín (KULT MINOR), Fond pre azyl, 
migráciu a integráciu (Európska komisia) a UNHCR. 
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