
Červený rak láka na noviny i na umenie 
 
 Pod oblúkmi Michalského mosta akoby zastal čas. Oázu pokoja síce občas 
preruší hukot električky či nepríjemný zvuk vŕtačky od susedov, v obklopení 
barokových plastík a pozostatkov stredovekého opevnenia sa však človek aj tak cíti 
ako v inom svete. 
„Keď mám poobednú službu, vždy sa tu rád zastavím. Aspoň ušetrím za noviny,“ 
usmieva sa Andrej Turčan. Spokojne sa vyhrieva na slnku a vychutnáva si ticho 
letnej čitárne U Červeného raka. „Veľakrát sa mi ani nechce odísť na šichtu, je tu 
veľmi príjemne,“ listuje v poradí už druhý denník. Cez deň zavíta do čitárne asi 30 
návštevníkov, v lete sa tu zastaví aj sto ľudí. 
„Čitáreň je atraktívna aj pre cudzincov, pretože máme i zahraničné časopisy. Preto tu 
robia zastávku mnohí turistickí sprievodcovia,“ opisuje Iveta Majerčíková z oddelenia 
dramaturgie a vzťahov s verejnosťou Mestskej knižnice. Novinkou tohto roka je 
detský kútik, kde si nezbedné ratolesti budú môcť kresliť a zabaviť sa, kým si ich 
maminy prečítajú obľúbenú knihu či časopis. Ak sú slnečné lúče priveľmi horúce, 
možno sa skryť do kútika v tieni, kde je poruke automat s osviežujúcimi nápojmi. 
Letná čitáreň, otvorená denne od deviatej ráno do siedmej večer, neláka len na 
bezplatnú tlač, ale aj na rad literárnych a hudobných podujatí. Už dnes o devätnástej 
si môžu návštevníci vychutnať autorský večer Pála Závadu pod názvom Literatúra, 
víno aj paprikáš. Úryvky z jeho románu Jadvigin vankúšik zaznejú v slovenčine aj v 
maďarčine. O týždeň je pre divákov pripravené aj premietanie filmu, natočeného 
podľa jeho literárnej predlohy. 
V Michalskej priekope, ktorej symbolicky kraľuje nápaditý Novinový kôň, v júni 
pokrstia knihu Štefana Markušana Otvorené listy. Koncertovať prídu žiaci zo 
Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta aj zo ZUŠ Exnárova. V posledný júnový 
štvrtok letnú čitáreň rozozvučí skupina Bratislava Hot Serenadres. Na júl je 
pripravený cyklus folkových štvrtkov, ktoré spestria hudobníci Marian a Marek 
Geišbergovci, Peter Janků a Sklo, Jednofázové kvasenie alebo speváčka Soňa 
Horňáková. Už o niekoľko dní, v pondelok 2. júna, otvorí brány aj letná čitáreň v 
Medickej záhrade. V hudobnom programe sa predstavia Fedor Freššo a Traditional 
Club Bratislava. Čitáreň bude verejnosti prístupná do 31. augusta, v pracovných 
dňoch od desiatej do osemnástej, v sobotu do štrnástej popoludní. 
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