Môžete si ho kúpiť hotový, alebo vyrobiť aj sami doma.
Pri výbere hotového kompostéra sa zamerajte na jeho
kvalitu: najmä hrúbku stien, spôsob otvárania, manipuláciu
a materiál, z ktorého je vyrobený. Kompostér by mal mať
životnosť aspoň 15 rokov.

Na Dobrom trhu sa snažíme výrazne
redukovať množstvo odpadu. Používame
rozložiteľné obaly, všetko sa u nás recykluje.
So zero-waste životom môžete jednoducho
začať aj u vás doma. Držte sa piatich
pravidiel: odmietať potencionálny odpad,
redukovať množstvo obalov, používať veci

Ak nemáte vlastnú záhradku, lebo bývate v bytovke,
môžete si založiť jedno veľké spoločné komunitné kompostovisko. Takto sa budete môcť o váš kompost starať spolu
so svojimi susedmi. To isté platí aj pre školu, ak máte chuť,
založte si spoločný kompost na školskom dvore.

Kompost si môžete založiť aj doma vo vašom byte. Malý,
trojposchodový, takzvaný vermikompostér zmení pomo-

znova a znova, odpad recyklovať a ostatok
nechať zhniť – teda skompostovať. Znížiť
množstvo vyprodukovaného odpadu tak
môžete až o polovicu. Pozrite sa, že to
vôbec nie je zložité!

cou dážďoviek, ktoré v ňom bývajú všetky zvyšky z kuchyne na kompost, ktorý potom môžete využiť doma v kvetináčoch.

Ak máte reštauráciu, prvádzkujete jedáleň, alebo máte
záľubu v moderných technológiách, môžete si zaobstarať
aj elektrický kompostér, ktorý zvýšky z kuchyne (aj varené
jedlo a kosti z malých zvierat) dokáže rozložiť za 24 hodín
na kompost.

POMER Je dôležité, čo do kompostu dávate, nezabudnite na rôzne šupky, pokosenú trávu, ale aj halúzky,
orezy, slamu, piliny.

všetky šupky z ovocia a zeleniny, škrupiny z vajec, rolky z toaletného papiera,
servítky, halúzky, orezy, piliny, tráva, lístie
zo stromov, slama, káva, čajové vrecúška,
orechové škrupiny, drevený popol

VEĽKOSŤ Niečo sa rozkladá dlhšie a niečo kratšie.
Preto napríklad halúzky treba zmenšiť na veľkosť palca, aby sa rozložili rýchlejšie a lepšie sa miešali s inými
zložkami.
VZDUCH Občas kompost premiešajte, aby sa jednotlivé zložky nevrstvili a dostali vzduch. Ten je potrebný
na to, aby kompost dýchal, a aby všetky mikroorganizmy, mohli efektívne pracovať.

varené mäso a kosti, kuchynský olej,
sklo, plasty, nápojové kartóny, výkaly,
textil, plienky
cirkulárnej
ekonomiky

VLHKOSŤ Kompost nesmie byť ani vlhký ani suchý
– ak je suchý tak ho musíte pokropiť vodou a ak je
mokrý, pridajte tam suchý materiál ako suché listy,
štiepka, piliny, papierové obrúsky a premiešajte.

Vitajte na Dobrom trhu, podujatí, ktoré oživuje mestský verejný
priestor, podporuje malovýrobcov a kvalitné domáce výrobky,
ale aj produkty rozmanitých kultúr. Od roku 2011 vám
Dobrý trh ponúka viac, než len predaj výberového sortimentu
– prináša zážitky, kultúrne podujatia a výnimočné stretnutia.
Tento rok sme pre vás okrem vyše 130 stánkov s kvalitným
tovarom prichystali spolu s lokálnou komunitou skvelý
program – susedia otvorili svoje záhrady, zapojili sa do
programu, pripravili pre vás Mačku vo vreci, kde môžete
nájsť jedinečné poukazy do prevádzok v oblasti Panenskej.
Noví susedia pribudli aj na Podjavorinskej, kam sme sa
tento rok rozšírili.
Pozrite sa, čo vás na Dobrom trhu čaká!

Funguje od roku 2007 a stojí za podujatiami
Dobrý trh, konferencia WhatCity? či projekt
na zachovanie kultúrneho dedičstva Localicon. Bolo zakladateľom PechaKucha Night
Bratislava, Bratislava Design Week a prispelo
k oživeniu pravidelných trhov v Starej tržnici
v Bratislave.

PÓDIUM VŠMU
PARČÍK SVORADOVA
Podjavorinskej / Svorodova
10:00-11:00 Divadlo Morgonrock
O Čertovi Kolofónovi
Mix čertovských rozprávok, popkultúry, divokého západu a romantických
komédií, to je hodina neopakovateľnej zábavy v spoločnosti klasických
marionetových bábok. Vhodné aj pre
dospelých!
11:00-17:00 Open Mic VŠMU
Aké talenty sa rodia za dverami bratislavskej fakulty múzických umení?
V celodennom programe sa predstavia
študenti nášho nového suseda VŠMU.
ZÓNA ŽIVEJ KULTÚRY
Z NOVEJ CVERNOVKY
Podjavorinskej ulica

Pomôžte nám udržať a rozvíjať Dobrý trh aj
v budúcnosti. Máte záujem podporiť Dobrý
trh finančne, pomôcť pri organizácii, alebo len
prehodiť s nami pár slov? Budeme radi, ak sa
nám ozvete.

CELY DEŇ Prezentácia projektu
„novej Cvernovky“. Predstavenie
tvorby umelcov, ateliérov, ktoré
v centre sídla. Zoznámte sa s kaligrafmi, tlačiarmi, fotografmi, maliarmi či
štúdiom jógy a DJom. Ako postupuje
rekonštrukcia? Čo kreatívci v starej
chemickej škole chystajú? Dozviete sa
viac aj o plánoch na prestavbu budov
a ďalšom programe kreatívneho centra.

info@punkt.sk, www.dobrytrh.sk, www.punkt.sk
www.facebook.com/DOBRYTRH

Montessori hernička
Súčasťou coworkingu v novej Cvernovke bude herňa pre deti, ktorá
využíva princípy Montessori. Čo to
znamená? Príďte sa presvedčiť sami!
Najlepší streetfood
Gastrozážitok na táckach z bioplastu!
Všetky burgre sa nasťahovali do zóny
Cvernovka, spolu s legendárnou kantínou Dvanásť duší a stánkom Vagus.
Vezmite si tu tiež svoj zálohovateľný
pohár na celý deň!
Tvorlístok
Pouličný básnik vám na počkanie
naplní Vaše túžby. Nechajte si zapísať
svoje štastie do veršov.

Decko
Začiatočnícky kurz ručného šitia
zápisníkov a zošitov. Vhodné pre
deti (10+) a dospelých.
KONCERTNÉ PÓDIUM
MILOŠA RUPPELDTA
Panenská 11

PÓDIUM BRATISLAVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Dvor Evanjelickej cirkvi
metodistickej, Panenská 10
10:00-11:00 Vawa
Workshop cvičenia pre mamičky
a deti na balančnej doske Vawa.
11:00-13:00 Verejné bohoslužby
Evanjelickej cirkvi metodistickej

10:00 Otvorenie trhu
Z balkóna s fanfárami vás privíta
Illah a Barbara.

13:00-14:00 Otvorená motlitebňa
Priestor pre osobnú spoveď v motlitebni ECM na prvom poschodí.

10:00-10:30 Funny Fellows
Veselá kapela u nás nemôže chýbať
ani tento rok!

13:00-17:00 Literárna čajovňa
Workshop prípravy a ochutnávka
čajov pre deti ale aj pre dospelých.

11:00-11:30 Music Park
Vystúpenie šikovnej školskej kapely
ZUŠ M. Ruppeldta.

13:00-13:30 Recept na Leva
Bábková inscenácia pre deti predškolského a mladšieho školského veku

11:30 Konvergencie 2017
koncert vo Foyer ZUŠ
Ochutnávka z programu Akadémia
komornej hudby. Violončelové
kvarteto pod vedením Jozefa
Luptáka hrá J. S. Bacha, P. Šimaiho,
J. Haydna, B. Bartóka a ďalších.

14:00-14:40 / 16:00-16:40
Workshop Superar
Hudobná dielňa pre všetky deti,
ktoré si chcú spoločne zaspievať
či zatancovať.

12:00-12:40 Milá spoločnosť
Československé hity v podaní
Kapely Milá Spoločnosť.
13:00-13:30 Geriatrio
Muzikanti, ktorí vám pripomenú
kvalitu a krásu hudby bývalých
generácií.
14:00-14:30 Blue Zodiac
Päťčlenná partia muzikantov, ktorú
baví akustický blues a pop. Neostýchajte sa tancovať!
15:00-15:45 Farmárska Alternatíva
Koncert naozaj alternatívnej kapely
spojený s ochutnávkou vín z Majera
Zemianske Sady od Slobodné vinárstvo
16:00-17:00 Artforum má 25!
Všetko naj od Živých kvetov
S kým iným by mohlo Artforum
oslavovať svoje výročie ako s ich spolupútnikmi, kamarátmi a dlhoročnými
kolegami Živými kvetmi? Zažite špeciálny koncert počas Dobrého trhu!

15:00-15:45 Pánko
Hravá hudba pre všetkých.
[FJÚŽN] ZÓNA
Next Apache, Panenská 28
11:00-12:00 Človeče, nehnevaj sa
Aréna názorov s Milanom Krajniakom, moderuje Samo Trnka.
12:00-12:30 [fjúžn] rozhovory
S Faisalom z Afganistanu a Luciou
Molnár Satinskou zo Slovenska.
12:30-13:30 Človeče, nehnevaj sa
Aréna názorov s Jozefom Banášom,
moderuje Samo Trnka.
13:30-14:00 Jokes on you!
Stand-up comedy v angličtine.
14:00-15:00 Človeče, nehnevaj sa
Aréna názorov so špeciálnym
hosťom, moderuje Samo Trnka.
15:00-16:00 Diskusia s Illah van
Oijen a Ben Pascoe
Treba sa na Bratislavu hnevať? Čo

máme radi na Bratislave? Je Panenská
[fjúžn] ulica? Ako sa darí cudzincom
v Bratislave? Moderuje Laco Oravec.
ZÁHRADA EVANJELICKÉHO
KOSTOLA
CELY DEŇ
CardBards – Odvážni Objavitelia
Gorilia dráha pre malých aj veľkých
hrdinov! Prejdite po visutom mostíku,
pohúpte sa na liane a preplazte dutým
kmeňom v rámci prvej slovenskej
pohybovej spoločenskej hry.
10:00-13:00
Han – každé moje doma
Interaktívny workshop. Vyrozprávajte
príbeh svojho domova a nechajte sa
potetovať hennou. Čím viac príbeh
opíšete, tým viac morských lastúr
nakreslíme.
10:00-16:00 YogaHouse
Ukážky yogy od štúdia sídliaceho na
Panenskej, o 15:00 vystúpenie náročnej akroyogy.

ARTFÓRUM MÁ 25 ROKOV!
Panenská / Kozia
11:00-12:00 Artforum a EduDrama
prilákajú Čarodejnice
Nazrite do zákulisia Medzinárodného
stretnutia čarodejníkov a zistite, kto
je ich najväčším nepriateľom a koho
by najradšej premenili na myš. Príďte
sa trochu báť v skutočnom detskom
horore!
14:00-15:00 Henrieta Mičkovicová
a Ajelet Gundar-Gošen prebudia levy
Korupcia a migrácia, morálka a lož,
vina a odpustenie. Z celkom čerstvého
slovenského prekladu románu izraelčanky Ajelet Gundar-Gošen, bude
čítať herečka Henrieta Mičkovicová.
DETSKY TRH
Lýcejná ulica
Príležitosť pre deti zistiť, aké je to
posunúť ďalej vyradené hračky,
alebo vlastnoručne vyrobené vecičky.
Spoznajú tak, že veci majú hodnotu a vyskúšajú si svoje trhovnícke
zručnosti.

15:00-17:00 GUERRILA WALK
Hodžovo nám. 1, pred Rakúskym
kultúrnym fórom
Netradičná prechádzka mestom
plná nečakaných situácií! Po
zaujímavých miestach Bratislavy
za zvuku hudby sprevádza rakúsky
umelec Oliver Hangl a Ela Tolstova
z kapely Tolstoys.

GALÉRIA ČIN ČIN
Podjavorinskej 4
Výstava Kata Kissoczy: KISSOCHY 2
DVOR ČÍSLO 13
Výnimočná šanca nazrieť do tohto
dvora. Prebiehať tu bude výstava
študentských návrhov Fakulty
architektúry na revitalizáciu
Mickiewiczovej ulice – témy blížiacej
sa konferencie WhatCity.
CELY DEŇ Architekti radia
S rekonštrukciou, dizajnom alebo
výstavbou domu či bytu vám poradia profesionálni architekti v stánku
ITB. Prineste si podklady a zlepšite
svoje bývanie!
13:00-14:00 Živá ulica, diskusia
Čo robí verejné priestory živými?
Sú ulice v Bratislave živé? Diskutujú:
Igor Lichý (ITB), Jana Hlavová (UHA,
Bratislava), Jan Kurka (Greenfoundation). Moderuje Milota Sidorová
STAROMESTSKÁ KNIŽNICA
Panenská 1
Ste vášnivý čitateľ? Do knižnice sa
počas Dobrého trhu môžete zapísať
bezplatne, vyskúšať knižný kolotoč
a celodenné workshopy pre deti.
GOETHE INSTITUT
Panenská 33
CELY DEŇ Burza kníh, bezplatný
zápis do knižnice, knižnica vecí
AjnFach.
11:00-11:45 Projekt Dáta:Demokracia
Čo možno neviete o nepekných
praktikách s vašimi osobnými údajmi. Prezentácia Matúša Kováčika
a Tomáša Miča zo Súkromie.digital.

