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Tento týždeň máte poslednú šancu navštíviť digitálny 
megaprojekt Slovenskej národnej galérie a J&T Banky - show 
Robert Wilson: VIDEOPORTRÉTY. Americký magazín FLAUNT 
v spolupráci s agentúrou Pavleye Art and Culture pripravil 

rozlúčkovú párty, ktorá mediálne spojila Bratislavu s Los Angeles. 
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Krstnou mamou nového albumu 
Iba láska kapely Mukatado 
sa stala moderátorka, režisérka 
a textárka Oľga Záblacká. 

Hoci sa na krste hostia výborne zabávali, 
v istom momente sa neubránili slzám. 
Bolo to vo chvíli, keď Oľga Záblacká 
vysvetľovala vznik skladby Na slzách. „Na 
slzách je smutná, ale prekrásna 
pieseň. Je o veľkom smútku, 
o tom, keď náhle odíde niekto, 
koho milujeme. Janka Kozáková 
mi povedala, ako veľmi ňou text 
pohol, a ja som 
nevedela, že 
pred niekoľkými 
rokmi jej zomrel 
ocko,“ povedala 
Oľga snažiac sa 
potlačiť slzy. „Sú 
veci, s ktorými sa 
skrátka musíme 
zmieriť,“ dodala 
a vyslúžila si potlesk 
dojatého publika. 
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Po necelých dvoch rokoch od vydania albumu 2012 

prichádza Robo Opatovský s novinkou Môj život. 
Podľa jeho vlastných slov ide o najosobnejšiu spoveď v celej 
jeho doterajšej speváckej kariére. „Vravel som to asi 

pri každom mojom nosiči, no úprimne priznávam, že 
až teraz viem, čo znamená spievať o tom, čo naozaj 
prežívam,“ povedal na krste, ktorý sa uskutočnil v stredu 26. 
februára v hoteli NH Gate One v Bratislave. 
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Herečka Lucia Siposová 
a Milosh Harajda, PR agent 
projektu VIDEOPORTRÉTY.

jeho doterajšej speváckej kariére. „



JÁNOŠÍK JE SPÄŤ!
Herec Ján Slezák sa po ôsmich rokoch vrátil v úlohe 

muzikálového Jánošíka. Rolu prevzal po legendárnom 
Michalovi Dočolomanskom, ktorému kondičku do 
vysokého veku závidel nejeden muž v hľadisku, a dámy 

pri jeho výkonoch dobreže neodpadávali. Janko Slezák sa roly 
Jánošíka zhostil so cťou, a na javisku predvádza, podobne ako jeho 
predchodca, krkolomné kúsky. 
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Slovenská Double Cross Vodka sa v záplave fliaš vyníma 
v každom dobrom americkom bare. Nechýbala ani na nedávnych 
oslavách najväčšieho športového sviatku, akým je finále Super Bowl. 
Americký futbal prišli do New Yorku osláviť aj známe celebrity, medzi 

ktorými nechýbali: Brooklyn Decker, Bar Refaeli, Adriana Lima, Alessandra 
Ambrosio, Paris Hilton, Nicky Hilton, Steven Tyler, Joey Fatone, Justin Bieber... 
Double Cross párty sa vo veľkom štýle konala v newyorskom klube Avenue 
Nightclub. Párty podľa vašich predstáv si môžete vychutnať aj vy. 
Viac informácií nájdete na stránke: www.doublecrossvodka.com. 

DOUBLE CROSS PÁRTY 
VO VEĽKOM ŠTÝLE...


