
 

                                                               

 

 

 
 

TLAČOVÁ SPRÁVA  
Bratislava 3. 12. 2014 
 
 
 
V nedeľu, dňa 7. decembra 2014 o 17 hod. sa bude na Hviezdoslavovom námestí v 
Bratislave (hlavné pódium), konať 7. ročník slávnostného rozsvietenia Benefičného 
vianočného stromčeka so sprievodným podujatím „Punčariáda“, čo je súťažný predaj 
vianočného punču pre Linku 116 111. 
Organizátorom akcie je Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF, ktorá aj týmto spôsobom 
chce informovať verejnosť o činnosti organizácie, poďakovať všetkým partnerom a získať 
finančné prostriedky na činnosť telefonickej linky pre deti a mládež, ako aj na ďalšie aktivity. 
Počas „Punčariády“ - budú rôzne známe osobnosti (ako napríklad Zuzana Frenglová, 
Lenka Šoóšová, Simona Bubánová a Janko Kuric, Ľubomír Feldek, Ľubo Dobrovoda, 
Boris Valihora a ďalší) “súťažiť’, kto z nich dokáže získať viac peňazí pri predaji punču 
v prospech Linky detskej istoty. 
Celou akciou nás už tradične bude sprevádzať známa moderátorská dvojica Adela 
Banášová a Matej ’Sajfa’ Cifra. 
Hudobným hosťom podujatia sú mladí hudobníci zo skupiny Slovak Tango, ktorí sa 
zameriavajú na interpretáciu slovenskej populárnej piesne 30. až 50. rokov 20. storočia. 
Zaznejú slávne evergreeny slovenskej populárnej scény z dielní Gejzu Dusíka, Pavla 
Čádyho, Pavla Braxatorisa, Dušana Pálku, ktoré preslávili vtedajšie hviezdy, ako František 
Krištof Veselý, Melánia Olláryová či Jozef Kuchár a iní. 
Ďalším zaujímavým spestrením večera budú ukážky Argentínskeho tanga v podaní 
inštruktorov školy TangoVida, ako aj krátka lekcia základov tanga pre verejnosť. 
Vo finále, pri slávnostnom rozsvieteni vianočného stromčeka pred hotelom Radisson nám 
zaspievajú deti zo Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa ‘Tichú noc’. 
Miesto: Hviezdoslavovo námestie, 811 02 Bratislava (hlavné pódium ) 
Dátum: nedeľa 7. december 2014 
Čas: 17:00 - 19:15 hod. 
INFORMÁCIE O LINKE DETSKEJ ISTOTY:  
Linka detskej istoty, prevádzkovateľ detských liniek 116 111 a 116 000 a služieb pre 
deti zo sociálne znevýhodneného prostredia, vznikla ako národný projekt v roku 1996. 
Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov. 
Linka je bezplatná, anonymná a dostupná pre deti a ich rodičov z celého Slovenska. Jej 
hlavným cieľom je poskytnúť dieťaťu alebo mladému človeku okamžitý kontakt v situácii, keď 
má potrebu komunikovať, alebo poradenstvo v jeho krízovej a stresujúcej situácii. Linka 
denne odborne spracuje približne 300 telefonátov. Viac informácií nájdete na www.ldi.sk. 
Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF, Nám. SNP 13, P. O. Box 52, 810 00 Bratislava 1, 
tel. 0904 661 201, ldi@unicef.sk, www.ldi.sk 

 
 
 
 


