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Vyrebovali sme
troch výhercov
ankety o korze

STARÉ MESTO
V sobotu 29. augusta sa v rámci
Nostalgického korza na Hlavnom námestí uskutoènilo vyhodnotenie júnovej ankety Staromestských novín.
V nej sme vás vyzvali, aby ste nám napísali, èo sa vám na vynovenom bratislavskom korze páèi, èo vám na òom
chýba alebo naopak, èo vám v peej
zóne prekáa.
Z desiatok listov, ktoré sme do redakcie
dostali z takmer vetkých bratislavských
èastí, sme v sobotu na Hlavnom námestí
vyrebovali troch astlivcov, ktorí dostanú atraktívne ceny od spoloènosti
ETA Slovakia.
Prvú cenu, mikrovlnnú rúru ETA, vyhrala Viera Uhrová z Petralky. Druhým výhercom, ktorý dostane výkonný vysávaè
ETA, je Miloslav Dzúrik z Petralky.
Treou odmenenou je Mária Gerová z
Dúbravky, ktorá vyhrala rýchlovarnú
kanvicu ETA. Výhercom srdeène blahoeláme.
(r)

Dvanásroèný
chlapec sa
predrogoval

PETRALKA
Z dvoch chlapcov vo veku 12 a 11 rokov, ktorí si vo výahu v paneláku na
Rovniankovej ulici krátili dlhú chví¾u
fajèením heroínu, starí u nie je medzi ivými. Keï sa veèer vrátili domov
a ili spa, 12-roèný chlapec zrazu odpadol. Otec ho v noci priniesol na pohotovos na Romanovu ulicu, kde
chlapcovi poskytli prvú pomoc, ia¾,
jeho stav sa im u nepodarilo stabilizova a tyridsa minút po polnoci chlapec vydýchol naposledy.
Privolaný súdny lekár kontatoval smr
udusením zvratkami, ktoré mohlo by
vyvolané uitím heroínu. Potom u
mohlo prís k slovu len vozidlo pohrebnej sluby, ktoré previezlo nebohého
chlapca do Ústavu súdneho lekárstva v
Nemocnici s poliklinikou na Antolskej
ulici, kde vykonali súdnu pitvu. Súdny
lekár kontatoval, e smr nastala zlyhaním ivotných funkcií mozgu po poití
drogy a následnom vdýchnutí zvratkov
do dýchacích ciest.
Otec chlapca ete v tú istú noc priniesol
na policajné oddelenie Petralka - Stred
mikroténové vrecúko s hnedým prákom, ktoré mu dal jeho mladí syn.
Policajti drogu zaistili a poslali na skúmanie do Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru. Smutný
prípad preveruje Okresné riadite¾stvo
PZ Bratislava 5.
(his)
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Pokodené
ståpiky opravia
a neskôr

Jedným z priestranstiev, kde mestská èas Staré Mesto umiestnila betónové predvolebné skrue, je aj horná èas Potovej
ulice. Monos prezentova tu svoje volebné programy vyuili zatia¾ len niektoré kandidujúce politické subjekty.
FOTO - Vladimír Miauer

Divoké vylepovanie plagátov je zakázané

BRATISLAVA
V súvislosti so zmenou volebného zákona boli bratislavské mestské èasti
povinné vyriei otázku predvolebnej
propagácie politických subjektov poèas volebnej kampane tak, aby vetky
kandidujúce strany a hnutia mali rovnaké podmienky. Nás zaujímalo, ako
si s týmto problémom poradili predstavitelia samosprávy v Bratislave.
Mestská èas Staré Mesto schválila veobecne záväzné nariadenie, ktoré vymedzuje miesta na vylepovanie plagátov na
verejných priestranstvách poèas volebnej
kampane. Pod¾a VZN je moné volebné
plagáty vylepova na verejných priestranstvách v Starom Meste len na betónových skruiach, ktoré na tento úèel

mestská èas umiestnila na Námestí slobody a na Potovej ulici. Aby bola zabezpeèená rovnos politických strán, poèet skruí sa na oboch miestach zhoduje
s poètom kandidujúcich subjektov. Podobným spôsobom, aj keï s urèitými obmenami, sa túto otázku rozhodli riei aj
niektoré iné mestské èasti - vyèlenili pre
potreby predvolebnej kampane politických subjektov osobitné plochy, panely a
podobne. Tak, aby dodrali zákon.
Znamená to, e je zakázané divoké vylepovanie plagátov po smetných kooch,
ståpoch verejného osvetlenia, lavièkách,
vázach so zeleòou a podobne. To je napokon zakázané po celý rok, pretoe je to
v rozpore s príslunými VZN mestských
èastí o dodriavaní èistoty. Èo vak s

ve¾koplonou reklamou - billboardmi,
ktoré sú rozmiestnené po celom meste?
Ukázalo sa, e nový volebný zákon poriadne celú situáciu skomplikoval. Zbytoène. Napokon sa toti predvolebná
kampaò v uliciach mesta vedie rovnakým spôsobom ako v minulosti. Vetky
strany èi hnutia síce dostali rovnaký poèet betónových skruí, kto vak má peniaze, zaplatí si aj billboardy.
A Bratislava je podobne, ako ostatné slovenské mestá a dediny, oblepená usmievavými tvárami politikov. Jedni s¾ubujú,
e budú pokraèova v tom, èo doteraz,
iní ponúkajú zmenu. Bratislavský voliè
vie, komu dá svoj hlas!
(pol)
P.S.: Nezabudnite, parlamentné vo¾by
sú 25. a 26. septembra.

Ståpiky na korze prekáajú len vodièom

Ete pred zaèiatkom zimného obdobia pribudne v Bratislave nieko¾ko
opravených ciest, ktorých zlý stav
znepríjemòuje ivot nejednému motoristovi. O aké opravy ide, nám porozprával riadite¾ VEPOS Staré
Mesto Jozef CEPEK.
- Práve dokonèujeme Malinovú ulicu,
ktorá má by hotová do konca roka s investíciou 5 miliónov korún. Pracuje sa
aj na ceste v Slávièom údolí, kde sa v
týchto dòoch kladie na chodníky zámková dlaba. Tu sme prakticky pred finiom. Do konca tohto roku musíme zabezpeèi aj opravu Èajakovej ulice, kde
urobíme nové odpady, poloíme nový
asfaltový koberec a vymeníme kanalizaèné poklopy.

Ná rozhovor
Aké práce bude VEPOS realizova v
súvislosti s konèiacim sa vegetaèným
obdobím verejnej zelene v Starom
Meste?
- O nieko¾ko dní zaèneme s presvet¾ovaním stromov a okopávaním kríkov.
Èaká nás ete jedno kosenie trávy a,
samozrejme, príprava zelene na zimný
vegetaèný spánok. Pred zimou musíme
vybra zo zeme dvojroèné rastliny - cibu¾oviny, ktoré a do jari zostanú uloené v peciálnych pultoch. Tak, aby sme
ich mohli budúci rok opä poui. Tieto
kvety sú momentálne vysadené na viaverých okrasných plochách na nábre-

nej promenáde, napríklad pri nástupiti
propeleru.
Na korze sme si vimli vyvalené elezné ståpiky brániace vjazdu automobilov. Za ich údrbu je zodpovedný
práve VEPOS...
- Mestskú èas to kadý týdeò stojí 30
a 40 tisíc korún. Pred nieko¾kými dòami sme osadili na Bielej ulici dva nízke
ståpiky tak, aby tadia¾ mohol prechádza koè, ktorý po tejto trase vozí turistov. Na druhý deò po osadení tam tie ståpiky neboli. Myslím, e mestskí policajti by mali tieto miesta a vôbec vstup do
peej zóny kontrolova dôslednejie.
Tie ståpiky toti prekáajú len vodièom,
ktorí tadia¾ jazdia.
Zhováral sa
Milan erík

BRATISLAVA
Na Kamennom námestí sa pova¾ujú
rozbité betónové ståpiky lemujúce
chodníky. A to od ukonèenia komplexnej rekontrukcie tohto elektrièkového
uzla uplynulo ete len pár týdòov.
Vyvalené betónové zábrany chrániace
chodcov a obmedzujúce dopravu sú
s najväèou pravdepodobnosou dielom nedisciplinovaných a agresívnych
vodièov.
Výmena jedného pokodeného ståpika
stojí asi 400 korún. Peniaze na jeho obnovu sa vak dajú vymáha, len ak sa zistí vinník, a to je vo väèine prípadov nemoné. Pod¾a vyjadrenia zástupcov investora rekontrukcie Kamenného námestia, Dopravného podniku Bratislavy,
betónové ståpiky majú ivotnos a do 20
rokov. Vyvali alebo rozbi ho nie je a
také jednoduché, pretoe ide o pomerne
aké telesá. S najväèou pravdepodobnosou je za ich pokodením necitlivé
správanie vodièov nákladných automobilov zásobujúcich obchody a prevádzky
na námestí. Osobné autá by si so ståpikmi
asi ako poradili.
Správcom chodníkov a ich výbavy, teda
aj betónových ståpikov, je bratislavský
magistrát. Elektrièkovú tra, nástupné
ostrovèeky a prístreky pre cestujúcich
zasa spravuje Dopravný podnik. K výmene pokodených ståpikov dôjde a po
odovzdaní vetkých rekontrukèných
prác na Kamennom námestí a pri¾ahlých
komunikáciách. Napriek tomu, e investorom rekontrukcie bol Dopravný podnik, správcom tohto územia, vrátane
osvetlenia a svetelnej signalizácie, je bratislavský magistrát.
(brn)

Divadlo Aréna
zaèína hra
BRATISLAVA
Novú divadelnú sezónu tento rok zaèína aj Divadlo Aréna. Na Viedenskej
ceste sa tak opä bude hra pantomíma. Slávnostný ceremoniál otvorenia
divadla bude vo tvrtok 17. septembra
o 18.00 od nástupia Propeleru na petralskom brehu Dunaja a do budovy
divadla. Úèinkova bude asi 80 mímov
a dezmen Jozef Dodo ooka.
Po nieko¾kých rokoch sa podarilo divadlo obnovi v pôvodnom týle a vráti tak
Bratislave jednu z najzaujímavejích stavieb v meste. V minulosti tu hrávalo
mnostvo európskych divadelných súborov, nieko¾ko sezón tu pôsobil aj svetoznámy reisér Max Reinhardt. Ve¾ký podiel na znovuotvorení divadla má jeho
riadite¾ Milan Sládek. Divadlo Aréna zaèína hra
(pol)

Pamiatkári budú
mesto chráni
aj naïalej
BRATISLAVA
Pod¾a prieskumov verejnej mienky
povaujú Bratislavèania za najdôleitejiu ochranu krásy, neopakovate¾nej
atmosféry a charakteru Bratislavy.
Práve v nepretritej ochrane kultúrno-historických hodnôt náho mesta
vidia svoju budúcnos bratislavskí
mestskí pamiatkári.
Ich plány do nasledujúcich týdòov a
mesiacov sú celkom konkrétne. Ako jednu z priorít si predsavzali pripravi nový
pamiatkový zákon, ktorý zverí výkon
ochrany pamiatok výluène do rúk odborníkov a vytvorí podmienky na pozitívnu
motiváciu vlastníkov pamiatok, ale aj pre
spoluprácu a spoluzodpovednos tátu,
obcí, tretieho sektora i obèanov. Na
ochranu pamiatok v Bratislave je nevyhnutné vráti samospráve hlavného mesta kompetencie partnera tátnej správy v
oblasti ochrany pamiatok.
Mestský ústav ochrany pamiatok pripravuje súbor nariadení o ochrane starej
Bratislavy a územiach s osobitným reimom, ktorý by mohol ma formu veobecne záväzného charakteru, alebo by
súèasou nového zákona o hlavnom meste. Zámerom pamiatkárov je ete viac
ako doteraz informova verejnos o bratislavských pamiatkach, nových nálezoch a výsledkoch výskumov najmä
prostredníctvom výstav a prezentácii v
médiách.Pamiatkári chcú tie pripravi
ojedinelú expozíciu Dejín bratislavského
stavebného remesla a Stavebného vývoja
náho mesta.
Aj keï si na niektoré projekty ete poèkáme, u v týchto dòoch informujú o
práci ústavu, najnovích výsledkoch v
oblasti výskumu, archeológie a ïalích
aktivitách na internetovskej stránke:
www.bratislava.sk/muop.
(brn)

Vyrastú na Laurinskej ulici stromy?
STARÉ MESTO
U v minulom vydaní sme informovali
o obnove povrchu Laurinskej ulice.
Prvá èas rekontrukcie úseku od kriovatky s Urulínskou po kriovatku
s Nedbalovou má by ukonèená do
konca septembra. V rámci nej u bolo
na Laurinskej vymenené vodovodné
potrubie, opravené boli aj ïalie ininierske siete.
V týchto dòoch sa na Laurinskej ulici zaèína s kladením novej dlaby - chodníky
budú vydládené ulovou dlabou, ktorá
je aj na celom korze, cesta bude vydládená èadièovými kockami s rozmermi 16 x
16 cm. Ako nám povedal vedúci úseku
územného rozvoja Miestneho úradu Staré
Mesto Ján Dinka, chodník a cesta budú
v jednej rovine, pretoe Laurinská ulica je
súèasou tzv. mäkkej peej zóny, kde je
povolený vjazd motorových vozidiel.
Druhá èas obnovy povrchu tejto staromestskej ulice by sa mala zaèa v priebehu septembra a dokonèená bude v novembri. Tu bude potrebná aj rekontrukcia kanalizácie a rozvodu plynu, èo do urèitej
miery spomalí tempo rekontrukèných
prác.
Spornou zostáva otázka zelene, ktorá by
mala na Laurinskej ulici pribudnú.
Projekt poèíta s vysadením 19 stromov javorov mlieènych v globóznej forme
(rovnaký typ stromu, ako bol vysadený na
Hlavnom námestí). Stromy by mali by
vysadené v línii obrubníka s tým, e od
kriovatky s Urulínskou budú na pravej
strane a zhruba od Nedbalovej na ¾avej

strane, kde sa nachádza Aeroflot a U anjelov. O zeleni na Laurinskej rozhodla mestská èas Staré Mesto na iados
Bratislavèanov, ktorým v centre mesta
chýbajú práve stromy, kríky, kvety.
PAMIATKARI
NAMIETAJÚ
Odmietavý postoj k výsadbe stromov na
tejto ulici zaujal Mestskú ústav ochrany
pamiatok. Metodik MÚOP Alex Tahy
k tomu uviedol: Laurinská ulica je súèasou pecifického prostredia historického
jadra Bratislavy, o ktorého obraze, charaktere a atmosfére rozhoduje predovetkým
jeho historická zástavba. Pôsobenie, neskreslené uplatnenie a neruené vnímanie
historickej zástavby starých miest bolo
vdy dominantné a pre akéko¾vek úpravy
urèujúce. Najmä, ak ide o súbor, ktorý je
pre svoje výnimoèné hodnoty predmetom
najprísnejej pamiatkovej ochrany. Zeleò
je v takomto prostredí doplòujúcim komponentom, ktorý je nevyhnutné vdy
uválivo zosúlaïova a podriaïova urèujúcim hodnotám a danostiam takéhoto
osobitého mestského prostredia. V prípade Laurinskej ulice, ktorá po stároèia patrila k hlavným komunikaèným tepnám
mesta, má svoj zaitý obraz, charakter a
výraz, zakladanie nových stromoradí, ktoré tu nemajú iadnu tradíciu a dokonca v
sieami prepikovanom teréne ani dobré
podmienky, nepovaujeme za vhodné.
Ako ïalej A. Tahy zdôraznil, pamiatkari
nepodceòujú ani poh¾ad väèiny Bratislavèanov, ktorí sú na problematiku
mestskej zelene ve¾mi citliví. Sú vak za

to, aby sa nová zeleò zakladala tam, kde
sú na to vytvorené urbanistické a ekologické podmienky. Podarilo sa im presadi
rekontrukciu parèíka v areáli bývalej
frantikánskej záhrady na Urulínskej ulici, na základe ich podnetu mestská èas
Staré Mesto minulý rok obnovila niekdajie stromoradie na Námestí SNP. V tomto
stromoradí navrhujú pokraèova tak, aby
takmer súvisle obopínalo historické jadro
v línii niekdajích hradieb - výsadbou
stromov pozdå Gorkého ulice. Presadzujú aj mylienku rekontrukcie znièeného
historického parèíku v priestore Komenského námestia za budovou SND namiesto dneného parkoviska.
Pamiatkarmi vypracovaná koncepcia obnovy bývalej Promenády (dnes Hviezdoslavovo námestie) poèíta s rekontrukciou
zelene a po vyústenie trasy bratislavského korza. Na území historického jadra tie
vytypovali viacero dvorov a nádvorí, ktoré sú vhodné na rekontrukciu znièených
historických záhrad, prípadne zaloenie
novej vnútroblokovej zelene.
Obraz Laurinskej znehodnocujú dve vyslovene negatívne pôsobiace novostavby
z èias predchádzajúceho reimu. Jednu z
nich (vïaka uskoèeniu jej fasády voèi pôvodnej uliènej èiare) odporúèame sèasti
zacloni kríkovou i vzrastlou zeleòou,
osádzanou vak iba do kontajnerov tak,
aby bolo moné tento urbanisticko-architektonický defekt riei architektonickým
spôsobom. Stromy vysadené do terénu by
realizáciu tohto zámeru v budúcnosti neumonili, uzatvára A. Tahy.
(pol)

Svätá Margita
víazí nad zlom
LAMAÈ
V nede¾u 6. septembra boli v Lamaèi
vysvätené nové symboly tejto mestskej
èasti - erb, peèa, vlajka, tandarda a
koruhva. Lamaè sa tak vrátil podobne
ako ostatné bratislavské mestské èasti
k historickým symbolom, ktoré reflektujú históriu a tradície obce.
Svoje miesto v staronovom lamaèskom
erbe má patrónka miestneho kostola svätá Margita, ktorá víazí nad zlom, prináa
mier a hlási sa k viere. Na erbe a peèati
obce sa toti jej obraz nachádzal u v 17.
storoèí, preto bolo prirodzené, e sa tam
vráti.
(brn)

Klemensova
je u prejazdná
STARÉ MESTO
V uplynulých dòoch bola Klemensova
ulica v centrálnej mestskej èasti opä
sprejazdnená. Od marca bola táto a
niektoré ulice v okolí uzavreté, pretoe
sa tu stavala horúcovocná prípojka
pre obdocný dom TESCO.
Poèas rekontrukcie boli poloené aj nové prípojky pre obytné domy v okolí.
Klemensova a niektoré ïalie ulice dostali nový asfaltový povrch a nové vodorovné dopravné znaèenie.
(stn)

Obnova prvej èasti Laurinskej by mala by ukonèená koncom septembra.

FOTO - Vladimír Miauer

Väèina Bratislavèanov chce ís voli
S blíiacimi sa parlamentnými vo¾bami sa v médiách èoraz nástojèivejie
objavuje výzva, aby oprávnení volièi
vyuili svoje právo a ili voli. Nás tentoraz v uliciach mesta zaujímalo, èi
pôjdu voli aj Bratislavèania.
MICHAL K., podnikate¾ z Dúbravky:
Samozrejme, e voli pôjdem. Bol som
doteraz voli vdy a nevidím dôvod, preèo by som neiel práve teraz. Tieto vo¾by
sú toti ve¾mi dôleité. To by si mal uvedomi kadý, kto v tejto krajine chce i.
Verím, e voli pôjde èo najviac ¾udí.
ELIKA P., tudentka z Petralky:
Pôjdem voli po prvý raz v ivote. Nikdy
som si nemyslela, e vo¾by sú taká dôle-

Èo hovorí ulica
itá vec. Vzh¾adom na to, èo sa na
Slovensku deje som si vak uvedomila,
e voli treba ís. Inak by som si to asi
vyèítala. Voli urèite pôjdem.
¼UBO M., technik zo Starého Mesta:
Voli pôjdem. V minulých vo¾bách som
síce voli nebol, ale teraz urèite pôjdem.
Nepáèi sa mi toti to, kam sa Slovensko
dostalo za posledné roky, preto voli pôjdem. Aj celá moja rodina pôjde voli,
pôjde ena, syn aj môj otec.
RICHARD R., tudent z Ruinova:
Jasnaèka. Voli som ete nebol, take

pôjdem voli po prvý raz. A ve¾mi dobre
viem, koho budem voli. To vám vak
hovori nebudem. To je moja vec. V kadom prípade vak chcem zmenu.
ANNA K., dôchodkyòa z Nového
Mesta: Urèite pôjdem voli. Kadý by
mal voli a ja budem voli len tých svojich.
ELENA M., nezamestnaná z
Petralky: Ete uvidím. Nie som toti
rozhodnutá, koho mám voli. Take ete
neviem, ale asi sa rozhodnem. Voli by
mal ís pod¾a mòa kadý, kto v tom má
jasno. Tých, èo som volila minule vak
u v iadnom prípade voli nebudem.
(pol)
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Volebné zásady
musí pozna
kadý voliè
BRATISLAVA
V súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými vo¾bami si dovo¾ujeme
vetkým oprávneným volièom pripomenú niektoré volebné zásady, ktoré
vyplývajú z volebného zákona.
PRED VO¼BAMI
Do volieb môe kadý voliè nahliadnu
do stáleho zoznamu volièov, ktorý je prístupný na miestnych úradoch jednotlivých mestských èastí. Tam si voliè môe
overi, èi je v zozname zapísaný a èi údaje o jeho osobe sú pravdivé. V prípade,
e to tak nie je, môe poadova doplnenie èi opravu týchto údajov. Ak mestská
èas neodstráni chyby alebo nedostatky o
osobe volièa, môe sa obráti na prísluný okresný súd.
Volièovi, ktorý nebude môc voli vo volebnom okrsku, v ktorom je zapísaný do
zoznamu, vydá mestská èas po vyhlásení volieb na jeho iados volièský preukaz, ktorý ho oprávòuje na zápis do zoznamu v inom volebnom okrsku.
Voliè je povinný po príchode do volebnej
miestnosti preukáza svoju totonos
predloením preukazu totonosti a volièského preukazu, ak mu bol na jeho vyiadanie vydaný.
DEÒ VOLIEB
Vo volebnej miestnosti dostane voliè hlasovacie lístky a prázdnu obálku oznaèenú odtlaèkom peèiatky obce a podpísanú
predsedom a ïalími èlenmi okrskovej
volebnej komisie.
Kadý voliè sa musí pred hlasovaním
odobra do priestoru urèeného na úpravu
hlasovacích lístkov. Volièovi, ktorý sa
neodobral do tohto priestoru, okrsková
volebná komisia hlasovanie neumoní. V
priestore urèenom na úpravu hlasovacích
lístkov vloí voliè do obálky jeden hlasovací lístok.
Na hlasovacom lístku, ktorý vloí voliè
do obálky, môe zakrúkovaním poradového èísla vyznaèi najviac tyroch kandidátov, ktorým dáva prednos.
Voliè, ktorý nemôe sám upravi hlasovací lístok pre telesnú chybu alebo preto,
e nemôe èíta alebo písa, má právo
vzia so sebou do priestoru urèeného na
úpravu hlasovacích lístkov iného volièa,
aby zaòho upravil hlasovací lístok pod¾a
jeho pokynov a vloil do obálky. Èlenovia okrskovej komisie nesmú volièom
upravova hlasovacie lístky.
Za volièa, ktorý nemôe pre telesnú chybu sám vloi obálku do volebnej
schránky, môe ju na jeho poiadanie a v
jeho prítomnosti vloi iný voliè, ale nie
èlen volebnej komisie. Voliè, ktorý sa nemôe dostavi do volebnej miestnosti,
má právo poiada okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky.
(brn)

Miestny úrad Staré Mesto

prijme

do zamestnania s nástupom od 1.
októbra 1998 pracovníèku na oddelenie miestnych daní a poplatkov
(správa dane z nehnute¾ností).
Poiadavky: ukonèené vysokokolské alebo stredokolské vzdelanie
ekonomického, prípadne stavebného
zamerania. Prax vítaná.
Informácie: telefonicky na èísle
3846-266 alebo osobne na MÚ Staré
Mesto, Vajanského nábreie 3, èíslo
dverí 108.

Mestská èas
Rusovce oslávila
790 rokov
RUSOVCE
Mestská èas Rusovce oslávila v týchto dòoch 790. výroèie prvej zmienky.
Osídlenie Rusoviec je potvrdené u
nálezmi zo starej doby bronzovej, pri
archeologickom výskume vak boli objavené nálezy, pod¾a ktorých bolo toto
územie obývané u v praveku. V rímskej dobe sa Rusovce zapísali do histórie Gerulatou a zohrávali úlohu centra
zadunajských obcí.
Ako pri príleitosti uviedla starostka
Rusoviec Eva Papánková, v Rusovciach
bol vdy pokoj a mier, a to aj napriek tomu, e v obci ili Nemci, Maïari a
Slovania. Nepamätáme si, e by medzi
prísluníkmi týchto národností boli nejaké sváry, navzájom sa tolerujú aj v súèasnosti, povedala starostka E. Papánková.
Rusovce sú ukákou dobrého spoluitia,
tvrdia sami Rusovèania. V tejto súvislosti sa viackrát objavili úvahy o osamostatnení sa tyroch zadunajských mestských
èastí. To Rusovèania odmietajú s tým, e
ich obec patrí do Bratislavy.
(brn)

ivý koncert
na Hlavnom
námestí

BRATISLAVA
Na Hlavnom námestí bude v stredu
23. septembra o 16.30 závereèný koncert kampane Rock volieb ´98. Na
koncerte vystúpia BUTY, VIDIEK,
Pa¾o Hammel a HEX, ena z lesoparku a S.V.S. Vstup je vo¾ný.
Týmto koncertom vyvrcholí kampaò
Nadácie pre obèiansku spoloènos,
v ktorej rámci v septembri navtívil putovný autobus s nápisom Rock volieb´98
a 22 slovenských miest. Cie¾om kampane je motivova prvovolièov - mladých
¾udí vo veku 18 a 21 rokov na úèas
v nadchádzajúcich parlamentných vo¾bách. Kampaò Rock volieb ´98 nepodporuje iadnu politickú stranu, hnutie alebo
kandidáta. Chce len mladým ¾uïom vysvetli, preèo majú voli, ako vyui svoje volebné právo a oboznámi ich s volebným procesom vyplývajúcim z nového volebného zákona.
(brn)

Pribudnú dve
trolejbusové
linky MHD

BRATISLAVA
Od 11. septembra zaèínajú po Bratislave premáva dve nové trolejbusové
linky MHD. Ide o linky èíslo 206 a
207, ktoré budú premáva od Autobusovej stanice Mlynské Nivy a na
Kramáre k Národnému onkologickému ústavu a k Slovenskému ústavu
srdcových chorôb.
Nové trolejové vedenie dlhé vye 1200
metrov, ktoré vedie a na Vlársku a
Klenovú ulicu sa napojí na u existujúcu
trolejovú sie mesta. Projekt financovala
mestská èas Nové Mesto a oba zdravotnícke ústavy. Trolejbusová doprava by
v tejto èasti Bratislavy mala aspoò èiastoène prispie k ozdraveniu ovzduia a zachovaniu zelene. Okrem toho zníi prevádzkové náklady MHD.
(brn)

Ako vdy, zas jedna vydarená akcia na korze
V poslednú augustovú sobotu patrilo historické jadro Starého Mesta ïalej z akcií tohtoroèného Kultúrneho leta.
Nostalgické korzo -tak znel oficiálny názov vydareného popoludnia. U si akosi
zaèíname zvyka, e bratislavské korzo
sa zapåòa nielen vo sviatoèné, ale i v bené pracovné dni. No v sobotu sa v uliciach vynovenej peej zóny prechádzalo,
motalo a postávalo to¾ko ¾udí, e sa
miestami nedalo prechádza.
Pred Národným divadlom na Hviezdoslavovom námestí pútalo pozornos zvedavcov nieko¾ko vyletených veteránov.
Bolo zaujímavé poèúva priaznivcov starých áut, ktorí presným a odborným pomenovávaním technických lahôdok toho
ktorého modelu, nedávali, nám laikom,
najmeniu ancu porozumie ich èasto
vánivým zainteresovaným debatám.
Pravdou je, e nie vetkým sa tieto staré
mainky páèili, no na Sedlárskej ulici pred
Irish pubom sa pri historickom kabriolete
pristavil takmer kadý. Obdiv a sympatie
vzbudzoval najmä u mladých párov, èo je
zrejme pochopite¾né a èo najvýstinejie
vyjadrila atraktívna blondínka v objatí
svojho priate¾a: Ma tu tak more a toto
auto, èo viac by nám chýbalo.
Na svoje si v to sobotné popoludnie, ktorému prialo i poèasie a ostalo uetrené od
daïa, prili aj ostatní. Na Michalskej,
Ventúrskej ulici a na Hlavnom námestí sa
ozývali muzikálové melódie, evergreeny,
staré svetové i slovenské hity, melódie
v rytme tanga, polky, valèíka. O dobrú náladu sa staral C. a K. dychový komorný
orchester, Bratislava Hot Serenaders,
Pooò sentimental, Peter Ulièný a jeho
hostia, Karol Solenský, Rozmarná kapela,
Life, ale aj Milan Sládek so svojou pantomímou a Fedor Freo s nostalgickou diskotékou.
Pódium na Hlavnom námestí od iestej
patrilo mestskej èasti Staré Mesto, Staromestským novinám a vyhodnoteniu ankety
o bratislavskom korze. Pripomienkam,
námetom a nápadom, ktoré sa v listoch
objavili, pozorne naèúvalo zvedavé publikum. Hlavný architekt Starého Mesta
Andrej Petrek hovoril aj o najbliích, ale
i budúcich plánoch mestskej èasti, ktoré
by mali skvalitni a spríjemni pobyt
v centre mesta nielen Staromeanom, ale
aj ostatným Bratislavèanom a turistom.
Na vetkých, ktorí v to sobotné popoludnie
boli na korze, u èakali ïalie vystúpenia,
ïalie piesne a ïalí umelci. Nálada bola
uvo¾nená a príjemná, a by sa chcelo poveda: ako vdy, zas jedna vydarená akcia
na bratislavskom korze.
(mer)
FOTO - Vladimír Miauer
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Dúbravèania
chystajú hody,
vítaní sú vetci
DÚBRAVKA
Dvadsiaty
september
je
pre
Dúbravèanov zvlá výnimoèný: pripomínajú si pamiatku muèeníkov sv.
Kozmu a Damiána a súèasne výroèie
vysvätenia dúbravského kostola, ktorého sú svätci patrónmi. Ako nás informovali pracovníci Domu kultúry
(DK) Dúbravka, tohoroèné Dúbravské
hody budú trva tri dni - od 18. do 20.
septembra. Mali by sa nies nielen v
znamení sviatku ve¾kej obèianskej rodiny a oivovania tradícií, ale mali by
by predovetkým prezentáciou nového cítenia, typického pre súèasníka
formovaného prostredím sídliska.
Miestny úrad v spolupráci s domom kultúry pripravil pestrú kálu podujatí, kde
by si kadý mal nájs to svoje.
Napríklad v sobotu 19. septembra o 8.00
bude pred DK celobratislavská súa poiarnych drustiev a výstava poiarnej
techniky, popoludní o 15.30 sa na tom
istom mieste predstavia bratislavské maoretky, spevácko-hudobný súbor TENSING èi súbor mexických tancov MAGISTERIAL DFS KLNKA. V rámci
projektu kultúrneho partnerstva bude o
nieèo neskôr podujatie s názvom
Stretnutie tyroch miest - bratislavskej
Dúbravky, viedenského Döblingu, opronu a Grazu. O iestej vystúpi v spoloèenskej sále DK Raso Piko s politickou satirou a Jana Hubinská s hosami
Ladislavom Chudíkom a Andym
Hrycom. Na nede¾u je pripravený Deò
otvorených dverí Dobrovo¾ného verejného poiarneho zboru (poiarna zbrojnica na atevnej), ïalej výstavy Krása
palièkovanej èipky, Vyèarené zo úpolia
a Kresané do dreva (Kultúrne centrum
Fontána) a popoludní hodový beh (portový areál SPE), hry a súae pre deti s
jazdou na poníkoch (Klub detí a mládee, K. Adlera) a futbalový zápas spojený
s gulá party a pivom pod názvom
Poslanci verzus starí páni (tadión
BAZ). Samozrejme, nemôe chýba ani
riadna hodová veselica (sobota veèer),
mnostvo stánkov s obèerstvením za prijate¾né ceny, kolotoèe a koncerty na vo¾ných priestranstvách. Úèas pris¾úbili aj
predstavitelia spriatelených miest a
mestských èastí.
(pan)

Svätovincentské
hody budú
koncom mesiaca

RUINOV
V mestskej èasti Ruinov budú tohtoroèné hody koncom septembra.
Tradièné Svätovincentské hody sa
uskutoènia v posledný septembrový
víkend, keï je v Ruinove pripravený
zaujímavý program.
Zaèína sa v sobotu 26. septembra o 19.
hodine na Papánkovom námestí, kde
vystúpi folklórny súbor z Oèovej. Po
òom bude nasledova ¾udová zábava. V
nede¾u 27. septembra bude na Papánkovom námestí o 10. hodine slávnostná
svätá oma, popoludní od 15. h je pripravený na tom istom mieste ïalí
program. Vystúpi by mala skupina
Senzus, viaceré folklórne súbory, prís
by mal aj populárny rozprávaè Ander
z Koíc.
(vn)

Predstavujeme bratislavské mestské èasti
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Karlova Ves - to je aj sídlisko Dlhé Diely
Starosta Karlovej Vsi má by na èo hrdý

Rozloha: 11,0 km2
Poèet obyvate¾ov: 31 081
Hustota obyvate¾stva na 1 km2: 2826
Prvá písomná zmienka: rok 1786
n Ve¾mi dobrá geografická poloha dnenej Karlovej Vsi u v starej dobe kamennej pútala pozornos lovcov a zberaèov,
ktorí vyh¾adávali predovetkým june
orientované dunajské terasy Starého
gruntu a dnených Dlhých Dielov.
n V rokoch 1925-30 bol v karloveských
viniciach objavovaný a nájdený poklad
114 strieborných mincí z rokov 1378 a
1419 a v roku 1956 na Machnáèi ïalích
84 strieborných mincí zo 17. storoèia.
n Názov Karlova Ves má pravdepodobne dos málo spoloèného s menom uhorského krá¾a Karola I. nazývaným tie
Karol Róbert, ktorý potvrdil právo uíva synovi richtára osady Vydrica - istému Jakubovi majetok novozaloenej
osady .
n Uhorský a po¾ský krá¾ ¼udovít I.
(prezývaný Ve¾ký) pokraèoval v duchu
odkazu svojho otca a vtedajej Vydrici
(a dnenej Karlovej Vsi) udelil roku
1360 mestské výsady, o. i. aj práva, slobody a výsady, ktoré mali meania a
ich hostia.
n Návrh dneného erbu Karlovej Vsi a
jeho schválenie musel prejs takmer pôrodnými bolesami, hoci sa na jeho vytváraní (aj v minulosti, aj nedávno) podie¾alo nieko¾ko renomovaných umelcov.
n V Karlovke je zaznamenaný výskyt
a 50 druhov rýb. Z plazov sa tu najèastejie vyskytujú uovky a jaterice.
ijú a hniezdia takmer vetky druhy
vtákov, ktoré sú známe na Slovensku okrem vysokohorských druhov. ijú tu
aj také zvieratá ako bobor, kuna, lasica,
líka, veverièka, zajac èi dva druhy netopierov.

Pieskoviská boli
vetky opravené
Aj keï to mono bude znie v súèasnosti u takmer neuverite¾ne, mestská
èas Karlova Ves poskytla zo svojho
rozpoètu nemalé èiastky pre koly a
základné koly nachádzajúce sa na jej
teritóriu.
Napríklad kolskej správe Bratislava IV
mestská èas zaplatila 300 tisíc na projekt na výstavbu novej koly na Dlhých
Dieloch a vetkým základným kolám
postupne vyèlenili po 50 tisíc korún. Na
základe túdie na obnovu a revitalizáciu
detských ihrísk poslanci miestneho zastupite¾stva schválili a urèili etapy ich obnovy. Na vetkých pieskoviskách bol postupne vymenený piesok, ktorý bol èasto
znehodnotený psami. Boli opravené
myk¾avky, prevaovaèky a lavièky, ako
aj ochranné oplotenia okolo asfaltových
plôch urèených na portovanie. (pan)

Karlova Ves dominuje na mape
Bratislavy a v povedomí Bratislavèanov ako ve¾mi dynamicky sa rozvíjajúca mestská èas - najmä vïaka sídlisku Dlhé Diely. O tom, èi sa táto
mestská èas naozaj rozvíja tak, ako
by sa mala a èi sa samospráve darí plni predvolebné s¾uby dané Karloveanom, sme sa porozprávali s jej starostom Bystríkom HOLLÝM.
- Prehodnotil som plnenie svojho volebného programu a zisujem, e mám by
na èo hrdý - aj keï nie vetko ide tak
¾ahko, ako som si predstavoval... ¼udí
asi najviac zaujíma prevod bytov do
osobného vlastníctva. Karlova Ves vlastnila 51 bytových domov, kde bolo viac
ako tritisíc bytov. K dnenému dòu u
bolo prevedených do vlastníctva nájomníkov 35 objektov, èo je 68 percent z celkového poètu. Mnohým obèanom sa previedli byty napriek tomu, e si ani nepodali iados... Obyvatelia ïalích ôsmich objektov boli oslovení, take v
krátkom èase - ak, samozrejme, oslovení
nájomníci zareagujú a budú ochotní s nami komunikova - bude prevedených do
OV spolu a 84 percent bytov, èo nie je
málo. Bohuia¾, ako vade, aj v tomto sú
problémy. Sú tu napríklad tri objekty,

ktoré nemajú listy vlastníctva, ale nám sa
podarilo získa doklady, e ide o vlastníctvo Karlovej Vsi. Musíme teraz èaka
pre technické zdranie asi do konca septembra), kým nebudú zakreslené plány
na Ústave geodézie a kartografie, a tie
na vystavenie listov vlastníctva.
Pustili ste sa aj do iných - dalo by sa
poveda odványch projektov. O èom
môete poveda, e sa vám teda podarilo splni z volebného programu?
- Keï som nastúpil do funkcie starostu
Karlovej Vsi, tak som sa zah¾adel na ma-

pu. Boli tam tyri biele miesta - a ja som
si dal predsavzatie, e tie biele miesta na
mape Karlovky biele nebudú. Vtedy som
vak netuil, e da na mapu Karlovky
namiesto bielych miest nieèo iné bude
také aké. Napríklad sme sa pustili do
výstavby polyfunkèého námestia na
Dlhých Dieloch. Hneï na zaèiatku sme
vak narazili na obrovský problém: nevyrovnané nároky na pozemok. Podarilo
sa nám to zvládnu a stavba sa úspene
realizuje. Ïalím bielym miestom na
mape bola oblas dlhodobo neefektívneho karloveského záhradníctva. Tak sme
sa tam rozhodli vybudova námestie s
obchodmi, fitnes, retauráciami, bytmi a
podzemnými garáami. Ete spomeniem
tretiu ve¾kú stavbu - objekty na Dlhých
Dieloch medzi ulicami Karloveská - Jána
Stanislava - Nad Lúèkami. Mohol by
som, samozrejme, pokraèova, ale asi by
tých informácií bolo ve¾a aj pre vae noviny. Projekty sú pripravené. Na niektorých stavbách sa u s prácami zaèalo,
inde odznie tartovací signál v najbliích dòoch. Verím, e po realizácii týchto
plánov sa bude Karlova Ves právom nazýva krásavicou nad Dunajom.
Zhováral sa
Václav Pankovèín

Stále zápasia
s bezpeènosou
chodcov

Karlova Ves, respektíve Dlhé Diely, sú
vnímané ako sídliská, ktoré sú pomerne ïaleko od centra. Peí turista alebo
obyvate¾ inej mestskej èasti, ktorý nemá auto, sem asi èasto nezavíta.
Navye je tu cestná komunikácia, na
ktorej stále dochádza ku kolíziám medzi chodcami a dopravnými prostriedkami.
Pod¾a starostu B. Hollého je to vány
problém, ale s cie¾om zvýi bezpeènos
chodcov na rizikových priechodoch pravidelne robili dopravné znaèenia, rozmiestòovali dopravné znaèky a spoma¾ujúce retardéry. Údrba ciest a chodníkov
bola zabezpeèovaná naozaj pravidelne.
Tým, e na Dlhých Dieloch pribudlo
viac ako 15 tisíc obyvate¾ov, zvýil sa aj
poèet áut a chodcov najmä na
Kuklovskej, ktorá je jedinou prístupovou
cestou zo severnej strany. Ve¾kým nebezpeèenstvom pre chodcov napríklad bolo
to, e v hornom úseku Kuklovskej nebol
chodník. MÈ musela vybudova 350
metrov chodníka, èo ju stálo asi 900 tisíc
korún.
Èo sa týka dopravy - snaíme sa robi
vetko pre to, aby bol prístup do
Karlovej Vsi a na Dlhé Diely èo najjednoduchí. Ete v decembri 1995 som
uzavrel zmluvu s Dopravným podnikom
Bratislavy, vïaka èomu bola zriadená
linka è. 352 na trase Dlhé Diely - Nový
most - Rázusovo nábreie, uviedol starosta. Fungovala vak len v roku 1996,
v ïalích rokoch sa pre technické príèiny DPB nepodarilo zmluvu obnovi, hoci sme za linku na úèet DPB platili pod¾a zmluvy.
(vp)

Zelené sídlisko
bude ma ete
viac zelene

Na sídlisku Dlhé Diely sa u zaèalo
s výstavbou Nového bratislavského centra
Pravdepodobne pýchou mesta sa v
doh¾adnom èase - po dobudovaní stane polyfunkèné námestie na
Dlhých Dieloch, ktoré pre svoju mnohoúèelovos dostalo názov Nové bratislavské centrum (NBC). Ako uviedol
starosta Karlovej Vsi Bystrík Hollý,
na ploche vye 70 tisíc m2 sa poèíta s
výstavbou viac ako 600 nadtandardných bytov.
Ïalej tu bude mnostvo obchodov a
priestorov so slubami, butiky, obchodné galérie, administratívne a kongresové
priestory, retaurácie, kaviarne, bary,
umelecké galérie, kino, divadlo, portové centrum s plaváròou, telocvièòou,
saunou, fitnes a pod. Nezabudlo sa ani

na park, oddychové zóny a parkovacie
plochy. Len v podzemných garáach bude k dispozícii 1100 parkovacích miest a
na otvorených parkoviskách takmer 300
miest. Jedenás objektov je urèených na
výstavbu luxusných bytov so slubami,
podzemným parkovaním, fitnes centrami, obchodmi, retauráciami èi kaviaròami priamo v dome.
Výstavba Nového bratislavského centra
je poslednou etapou výstavby Dlhých
Dielov. Pod¾a architekta Petra tetinu,
pracovníka miestneho úradu èas obytného súboru, vrátane èasti obèianskej
vybavenosti na Dlhých Dieloch bola u
postavená, NBC pre nedostatok financií
a zmenených vlastníckych vzahov rea-

lizované nebolo. Toto územie bolo sèasti
vyuívané ako zariadenie staveniska,
bolo zdevastované naváaním zeminy a
stavebnej sute a bolo esteticky a hygienicky kodlivé.
Do správy mestskej èasti toto územie
previedli v roku 1992, boli majetkovo
vyrovnané pozemky a vypracovaná projektová dokumentácia. V týchto dòoch
sa u preberá 1. etapy výstavby, ktorá
zahàòala budovanie technickej vybavenosti - komunikácií, chodníkov, ininierskych sietí. Zaèalo sa tie s výstavbou prvého polyfunkèného objektu s
bytmi. Na budúci rok sa zaène stava
ïalích es objektov polyfunkèných
domov.
(vp)

Dlhé Diely boli ete v roku 1996 oficiálne staveniskom, nie majetkom
mestskej èasti Karlova Ves. Informovali nás o tom zamestnanci miestneho
úradu. Pod¾a ich slov do toho èasu
nemal miestny úrad nijaký právny
vzah k tejto sídlitnej èasti, ktorý by
ho oprávòoval priamo zasahova do
tvorby a údrby verejnej zelene.
Ako uviedol v rozhovore pre nae noviny
starosta Karlovej Vsi Bystrík Hollý, aj
napriek tejto skutoènosti zabezpeèil
miestny úrad výsadbu 700 stromov. Od
tátneho fondu ivotného prostredia získal finanènú dotáciu na výsadbu ïalích
100 vzrastlých stromov. Pravdepodobne
aj zásluhou èastého kosenia trávnatých
plôch v Karlovej Vsi pod¾a lekárov
ubudli v tomto regióne alergické záchvaty detí.
(pan)

Viac na internete
Podrobnejie informácie o ivote bratislavskej mestskej èasti Karlova Ves
nájdete na internetovskej adrese:
http://www.netlab.sk/~mukves.
Dozviete sa o práci tamojej samosprávy,
aktivitách starostu a poslancov miestneho
zastupite¾stva.
(brn)

5

Petíciu
podpísalo u
10 000 ¾udí
STARÉ MESTO
Koncom augusta prekroèil poèet podpisov na petícii podporujúcej snaenie
Nadácie Horský park o trvalé zachovanie horárne pre najiriu verejnos
èíslo 10 000.
Nadácia vidí záruku tohto zachovania
v prevode horárne do majetku nadácie.
Do kúpnopredajnej zmluvy navrhuje
zakotvi podmienky spätného prevodu
horárne do majetku mesta za rovnakých - symbolických - podmienok, a to
vo viacerých prípadoch (napr. v prípade zániku nadácie, v prípade zamý¾aného odpredaja horárne inému subjektu èi v prípade nedodrania verejnoprospeného charakteru èinnosti nadácie). Za uplynulé roky vloila nadácia
do zve¾adenia objektu, jeho prevádzky
a programov asi 17 000 dobrovo¾níckych hodín a asi 7 miliónov sponzorských korún.
V máji, keï zástupcovia petièného výboru a nadácie slávnostne odovzdali
predstavite¾om mesta prvých osemtisíc
podpisov, zaznela z úst jedného z prítomných poslancov námietka, e nadácia zneuila petíciu a sama chce horáreò sprivatizova. Zákon vak nadácii
predpisuje verejnoprospenos a neziskovos, take nemôe by privatizérom. Vetky tieto informácie sú odvtedy zverejnené formou plagátov aj v horárni. Nikto z obèanov, ktorí petíciu
podpísali, nepriiel svoj podpis zrui.
Naopak, pribudlo ïalích dvetisíc podpisov. Mestské zastupite¾stvo má o
prevode horárne rokova 17. septembra.
()

V horárni budú
od októbra
opä blie trhy

STRÉ MESTO
Jeseò privíta Horáreò Horský park
tak tradiènými, ako aj novými programami Nadácie Horský park. Spomedzi
tradièných spomeòme ob¾úbené Susedské blie trhy v záhrade horárne
(vdy v prvú sobotu v mesiaci - najbliia bude 3. októbra - zaèiatok o 10. hodine).
Brigády sa uskutoènia 26. septembra a
24. októbra. Vdy v nede¾u od 16.30
znie pod stromami terasy horárne hudba, strieda sa dez (13. septembra) a
country. Vstup je vo¾ný. V septembri
sa rozbehne aj prevádzka Lesnej koly
- edukaèného a klubového strediska
nadácie v drevenom objekte niekdajieho Feikeho hostinca oproti horárni.
Nadácia chystá aj nieko¾ko prekvapení, o ktorých vás budeme vèas informova.
(kamp)

D E L T A
REKVALIFIKAÈNÉ KURZY:
1. Úètovníctvo, dane, poèítaèe
3x tý. dopoludnia alebo 3x tý. popoludní
2. Víkendová kola úètovníctva
Kurzy je moné ukonèi skúkou s osvedèením
3. Mzdy a personalistika
Lektori z Ekonomickej univerzity, audítori.
V cene kurzov tudijná literatúra
DELTA, koliace stredisko
Raèianska 23, 831 02 Bratislava
tel./fax: 07/251 080, mobil: 0905 610 344
!POZOR! V septembri Z¼AVA 35%

Honorár za poctivos sú len dva doláre
Kufre flegmatikov idú vdy z lietadla
prvé a donekoneèna krúia po gumenom páse. Kufre nedoèkavcov idú vdy
posledné, alebo nejdú vôbec. Kadú
chví¾u vypadne spoza gumenej plenty
kufor, ktorý patrí flegmatikovi.
Nedoèkavci sa k nemu vrhnú, ale nie je
to ten ich, a tak kufor krúi, vracia sa
v nových a nových polohách ako manekýna a vzbudzuje faloné nádeje. Ináè
teraz, keï u vetci máme ve¾ké tuèné
tmavomodré kufre znaèky Samsonite,
tak ich rozoznávame iba pod¾a krabancov, ale zakadým pribudnú nové a
tak pre istotu kadý obzerá vetky.
Minule som jeden zodvihol a obzrel asi
esdesiatkrát, váil tonu. Mono majú letecké spoloènosti psychológa, ktorý vymyslel ten strane aký nikomu nepatriaci kufor. Vetci ho dvíhajú, obzerajú, aj tí,
èo mali iba malú èervenú tatièku, lebo vo
vzduchu sa môe sta èoko¾vek. Hoci
z tatièky kufor. Najstranejie je, keï sa
po páse plazí iba menovka. To si ¾udia zakrývajú oèi, nikto sa neodvái prija telegram o úmrtí batoiny. Dôvody na zdranie sú rôzne, nemusí to by vdy strata.
Môj priate¾ takto èakal v jednej karibskej
krajine hodinu a potom kufor priiel, ale
bez tangle maïarskej salámy, ktorú si
viezol ako puto s domovom. Colníci mu
oznámili, e salámu zhabali a bude úradne
spálená. Vyhlásil, e chce by pri tom. e
má na to právo.
Hoho! Ale zhabané salámy sa spa¾ujú a
zajtra o desiatej! povedali mu colníci víazoslávne.
Môj priate¾ povedal: Niè to, ja prídem
zajtra znova na letisko, aby som bol pri
tom.
Na druhý deò naozaj priiel, u o deviatej.
Neskoro, my sme ju u spálili, povedali
colníci. V naej krajine sú ¾udia usilovní,
pracujú u od skorého rána, povedal velite¾ colníkov a vycmukol si spomedzi zubov kúsok maïarskej salámy.
Do èerta s kuframi...
MALÝ VE¼KÝ HEREC
Plával som hlboko do mora. Vdy je umenie odhadnú ten bod, odkia¾ sa ete dokáeme vráti. Dôleité je na to nemyslie. Tak som myslel na nieèo veselie, e,
mi zatia¾ môu lohnú veci, ktoré mám
vo¾ne poloené na leadle pod stromom,
a iroko-ïaleko nikto. Zdalo sa mi, e cez
slanú vodu v oèiach vidím dvojicu, mua
s deckom, ako idú okolo môjho stromu,
uvaoval som, ako môu ¾udia veri, e

Bratislavèan na cestách

mylienkou privolajú dáke zlé udalosti.
Vyliezol som na breh a veci boli na mieste, ale poskakoval okolo nich malý indián.
Vyzerá na desa, má vraj trinás. Volá sa
Michael, je sirota a musí zohna prostriedky na obleèenie, na jedlo, musí pomáha súrodencom a babke. Hovoril po
panielsky s mravèavou naliehavosou,
niè som mu nerozumel a on mi normálne
zahral dokonalú pantomímu o tom, èo sa
stalo. On Michael bol chyta ryby a videl
ako k mojim veciam idú mu a chlapec a
berú ich. Plazil sa za nimi, dobehol chlapca, karatistickým kopom ho zastavil a iadal, aby vrátili moje veci, lebo zavolá políciu. Oni ho lákali, aby sa k nim pridal a
ponúkali tventysix doláres, ak ich neudá a
nechá odís s mojimi vecami. No on sa
nedal podplati a tak oni vo¾ky-nevo¾ky
museli moje ukradnuté veci vráti.
Hral mi to s ve¾kým zápalom a presved-

èením, mal krásne ve¾ké èierne oèi, ktoré
mu blèali spravodlivosou a opakoval, e
ho nezlákalo ani dvadsaes dolárov. Èakal na moju reakciu, ale nemohol som mu
da najavo vïaènos, lebo som nemal pri
sebe peniaze. Michael sa rozhodol pritlaèi na pílu, zaiel k ved¾ajiemu leadlu,
kde si zloil svoje veci, nieèo tam usilovne h¾adal, potom sa zúfalo rozbehol k cestièke, k moru, ku mne, znova nieèo zúfalo
h¾adal. Spýtal som sa ho, pod¾a scenára,
èo h¾adá. A on povedal, e puzdro s peniazmi, ktoré pod¾a vetkého stratil pri
prenasledovaní zlodejov mojich vecí. Mal
v puzdre osem dolárov. Chcel si vzia
moje potápaèské okuliare a h¾ada puzdro
v mori, nakoniec si sadol ved¾a mòa na
korene starej borovice a èakal. mal to vyskúané. Nieèo to hodí. Bol dobrý a vedel
to. Kadému vàtalo v hlave, e èo ak to
naozaj... Veï Michael mal monos veci
lohnú a nelohol ich. Samozrejme, e u
nemusel pridáva tú etudu so strateným
puzdrom. Príbeh o ponúkaných judáskych 26 strieborných bol v poriadku. To
je suma, ktorá preòho predstavuje bohatstvo a musel to skúsi. Sedel tam a krabal
sa medzi prstami. Potom si ¾ahol a predstieral, e zaspáva, bol v úlohe a do konca. Nechcel som ho dlho trápi, vybral
som sa do bungalovu po peniaze.
Dôstojne ich prijal, poïakoval, zobral si
veci a odiiel po dlhej bielej plái. Malý
ve¾ký herec. Bol dobrý, váne bol dobrý.
Tie dva doláre si zaslúil.
POUÈENIE: Ak ti ponúknu úlohu spolupáchate¾a za 26 dolárov, neváhaj, honorár za poctivos sú dva doláre.
Boris Filan

BRATISLAVA
V júlovom vydaní Staromestských novín sme uverejnili èlánok o pripravovanej obnove areálu Parku kultúry a
oddychu, ktorý by sa mal zmeni na
novú kultúrno-spoloèenskú zónu pri
Dunaji. Pri opise aktuálnej situácie v
PKO sme uviedli, e z bohatého kultúrneho a spoloèenského ivota zostalo
len zopár akcií. Práve na toto slovné
spojenie reagovala riadite¾ka Parku
kultúry a oddychu Ing. Jarmila
Mikuová, z ktorej listu vyberáme:
túdia sa nedotýka samotnej budovy
Parku kultúry a oddychu. Tá u v súèasnosti prechádza rozsiahlymi úpravami.
Na budove PKO sme dali kompletne vymeni strechu, takisto okná, do konca kalendárneho roku zrekontruujeme
Estrádnu halu, èím sa rozíria monosti
organizovania kultúrnych a spoloèenských podujatí. U teraz srdeène pozývame vetkých Bratislavèanov na mnostvo
podujatí, ktoré pripravujeme v najbliom období. V septembri sa uskutoèní u
VIII. roèník Festivalu ezoteriky, v októbri
Improliga - súa v divadelnej improvizácii, Lojzo bál, Detská playback show,
Dunajský pohár - medzinárodná súa v
spoloèenskom tanci, Bratislavské jazzové
dni Corgoò, koncert skupiny Kamelot, v
novembri Tradièný country bál na
Dunaji. Z ïalích pravidelných podujatí
sú to rozprávkové popoludnia pre deti,
achové a biliardové turnaje, astronomické prednáky a semináre, kurzy stepu, spoloèenských tancov a manekýnok,
koncerty, atï. Veríme, e naa ponuka,
po realizácii uvedenej túdie, zvýi záujem a návtevnos budúcej nábrenej
promenády.

Internet cez SKT
zatia¾ nebude

Malý ve¾ký herec Michael.

FOTO - autor

Na abie stehienka do Hradnej vinárne

Od návtevy novej retaurácie v areáli
Bratislavského hradu sme èakali rovnako ohromujúci pocit, ako pri poh¾ade na jej suseda majestátne sa vypínajúceho nad Dunajom. Nestalo sa.
Napriek tomu nemono znovuotvorenej Hradnej vinárni uprie osobitý
ráz. Trochu prázdnemu interiéru dominujú dva ve¾ké sklené lustre, z ktorých kadý stál pod¾a neoverených informácií jeden milión korún. Príbuznos priestoru s historickou budovou
hradu zdôrazòujú kamenné ståpy.
Klenbové steny sú zdobené dobovými
obrazmi, no prítomnos súèasnosti
jasne vyjadruje modernejí nábytok.
Napriek tomu budí retaurácia dojem
honosnejieho zariadenia.
Prestieranie na stole nemá nedostatky, ivé kvety, poháre na minerálku a víno.
Troku sme boli sklamaní, keï nám èaník po prinesení objednaných nápojov
neodniesol zo stola prebytoèné poháre a

PKO ete stále
ije kultúrou

Bedeker gurmána
tak sme si museli na prinesené taniere robi dodatoène miesto. Keï u sme pri
tých nápojoch, ani ich ponuka celkom
nezodpovedala jedálnemu lístku. Na nau objednávku sme dvakrát dostali zápornú odpoveï. Azda roztritosou èi
nedorozumením obsluhujúceho èaníka
ospravedlòujeme to, e nám priniesol iné
pivo, ne sme si objednali.
Na jedálnom lístku sú jedlá takmer zo
vetkých druhov mäsa - bravèového, hovädzieho, jahòacieho, te¾acieho, kuracieho, morèacieho, rybieho. Sú tu vak aj
vyslovene labunícke peciality ako slimáky èi abie stehienka. Zaèali sme údenými hovädzími plátkami s diabolskou
omáèkou ako predjedlom. Chutné, vraveli sme si a èakali sme na hlavný chod,
èo boli zapekané kuracie prsia s ovocím,
zapekané te¾acie medajlónky so par-

g¾ou, do tretice zapekané ampiòóny s
varenými zemiakmi a jahòací chrbát s
kapustovými strapaèkami. Najoriginálnejie svojou úpravou, chuou i servírovaním na nás zapôsobil jahòací chrbát.
Nakoniec, namiesto dezertu, sme neodolali ponuke ochutna abie stehienka na
parísky spôsob. V cestíèku obalené
konèatiny chutili s marhu¾ovo-ananásovým kompótom naozaj zaujímavo. Kto
by vak od mäsa tohto obojivelníka èakal èoko¾vek exotické, bude sklamaný.
Jeho chu nám výrazne pripomínala jedného bene rozíreného operenca.
Hradná vináreò v nás nezanechala taký
jednoznaèný dojem, ako sme èakali. Napriek tomu ju môeme zaradi, na nae
pomery, k retauráciám vyieho tandardu, o èom sme sa nakoniec presvedèili i v priestoroch, do ktorých aj hradní páni (a dámy) chodievajú sami.
(brn)
Nae hodnotenie: 000
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek

BRATISLAVA
Pripojenie osobného poèítaèa na internet dnes vyuíva stále viac a viac domácností. S tým sú vak spojené aj viaceré problémy, keï telefónna prípojka
s analógovým modemom je príli pomalá a mnohým u nestaèí.
Na túto skutoènos u v zahranièí zareagovali mnohé spoloènosti prevádzkujúce
káblovú televíziu a zaèali poskytova
prístup na túto informaènú dia¾nicu. Ten
je nieko¾konásobne rýchlejí ako prostredníctvom telefónnej linky. Ïalou výhodou je trvalé pripojenie a odpadajú telefónne poplatky. Ide vak o slubu jednosmernú, t.j. sahovanie dát zo siete. V
Èechách zaèali skúobne poskytova túto slubu zatia¾ dve spoloènosti.
V tejto súvislosti sa vynára otázka, èi aj
prevádzkovate¾ káblovej televízie v
Bratislave spoloènos SKT neuvauje o
zavedení tejto sluby. Pod¾a vyjadrení
pracovníkov technického oddelenia o túto slubu u prejavili záujem viacerí zákazníci. Spoloènos SKT vak s poskytovaním tejto sluby zatia¾ nepoèíta.
Roman Vavro

HLAS HODNÝ DÔVERY

24 HODÍN DENNE
NA FM 93,8 MHz

Správy - Zaujímavosti - Jazykové kurzy

Nový dom by mal
by dokonèený
do mája 1999
STARÉ MESTO
Výstavba polyfunkèného domu na
Námestí Martina Benku by mala by
ukonèená v máji 1999. Potvrdil to bratislavský magistrát s tým, e celkové
náklady na výstavbu by mali dosiahnu výku 430 miliónov korún. S výstavbou sa zaèalo koncom roku 1997 a
celý projekt financuje mesto z výnosov
emisie komunálnych obligácií.
Napriek tomu, e objekt bude postavený
a na budúci rok, mestské zastupite¾stvo
u teraz rozhodlo o predaji bytov, obchodných a administratívnych priestorov
v dome, ako aj o dlhodobom prenájme
garáových miest v podzemnej parkovacej garái. Výber záujemcov o kúpu priestorov, resp. prenájom garáí sa uskutoèní formou verejných obchodných súaí.
Keïe projekt je financovaný z emisie
komunálnych obligácií, ktoré majú splatnos v decembri roku 2000, je potrebné,
aby sa investície vloené do tohto projektu vrátili v èo najkratom èase.
Po ukonèení výstavby bude polyfunkèný
dom stá v èele mestského bloku ako jeho
ukonèenie, ktorý je vymedzený Krínou,
Záhradníckou ulicou a Námestím M.
Benku. Dom bude ma 8 nadzemných a
dve podzemné podlaia. V nadzemných
podlaiach bude 63 bytov, 3 ateliéry, 5
administratívnych priestorov, 14 obchodných jednotiek a espresso. V podzemných podlaiach bude 114 garáí. Pod samotným Námestím Martina Benku bude
samostatná podzemná parkovacia gará
so 145 garáovými miestami, ktorá bude
fungova nezávisle so samostatným vjazdom z Krínej ulice a výjazdom do
Záhradníckej ulice. Tento objekt bude
pravdepodobne ukonèený ete v tomto
roku. Na jeho streche bude novovydládený povrch pre peích, s novou parkovou a sadovou úpravou a s novovysadenými stromami a nízkou zeleòou. (int)

Vznik zvlátnych
hospodárskych
zón stále viazne

BRATISLAVA
Územný plán Bratislavy poèíta s vybudovaním 5 zvlátnych hospodárskych
zón v intraviláne mesta. Mesto vak nie
je ani v jednom prípade jediným vlastníkom uceleného územia. Potenciálni
zahranièní investori, ktorí prichádzajú
do úvahy pri vstupe do takého ve¾kého
projektu, poadujú zabezpeèenie výhod
v rámci daòového reimu, ako aj v
rámci cenovej úrovne pozemkov.
Dane patria do kompetencie tátnej administratívy a to sa môe udia len formou
zmeny zákonov, ktoré bude priaznivejie
pre daòové zaaenie investorov, ako je to
v súèasnosti. Samotné mesto je schopné
zabezpeèi zvýhodnenie formou výhodného nájmu alebo predaja pozemkov.
Najatraktívnejie zvlátne hospodárske
zóny sú plánované v oblasti rieèneho prístavu v území zvanom Pálenisko, ïalej v
blízkosti letiska v Ivanke, a v junom cípe
Petralky v blízkosti hraníc s Rakúskom.
Vo vetkých prípadoch by ilo o výrobnoobchodné zvlátne hospodárske zóny. So
zónou typu vedecko-technický park sa
plánuje v území Patrónka, kde sa nachádza areál Slovenskej akadémie vied. (int)

V novej vinotéke nájdete 800 druhov vína
STARÉ MESTO
Koncom júla otvorili v Bratislave pecializovanú predajòu s vínom. Vinotheka sv. Urbana na Klobuèníckej
ulici nahradila v zrekontruovaných
priestoroch obchod s klenotmi. Rozsahom ponúkaného sortimentu ide o jedineènú predajòu nielen v Bratislave,
ale na Slovensku vôbec.
V drevených regáloch jednoducho, pritom
týlovo zariadeného interiéru, sú uloené
vína takmer zo vetkých kútov sveta. V
malých, väèích alebo maxi f¾aiach, biele, ruové, èervené, spolu so ampanským,
sektmi a koòakmi. Nechýba ani doplnkový
tovar, poháre, èapovacie pípy, vývrtky vetky nevyhnutné pomôcky na servírovanie vína. Hneï ved¾a vitríny s pravými
francúzskymi koòakmi (pre fajnmekrov
èi skôr zberate¾ov aj za viac ako 50 tisíc
korún) sú v typických katu¾kách uloené
pravé kubánske cigary. Pod¾a jedného z
predavaèov sú ve¾mi vhodnou kombináciou napríklad s èerveným èílskym vínom.
Mimochodom, jeho rozprávanie o víne hádam predstihuje aj odborné výklady vinárskych múzeí. Naa prechádzka okolo regálov s vínom v neve¾kej predajni trvala
dobrú polhodinu.
Zaèali sme pri ampanskom. Vetkými

druhmi, ktoré sa dajú na Slovensku kúpi. Slovenské, èeské, talianske, maïarské, kalifornské, ruské a panielske sekty
pekne ved¾a seba spolu s francúzskym
ampanským. Francúzske výrobky sú
vlastne jedinými, ktoré smú nosi názov
Champagne, pretoe pochádzajú z rovnomennej oblasti vo Francúzsku. Najhodnotnejie umivé vína sú tie, ktoré sa
vyrábajú metódou klasickej ampanizácie. Jednoducho povedané, táto metóda
spoèíva v tom, e sa do f¾ae naleje mladé víno a pomocou kvasiniek sa nechá
prekváa v pôvodnom obale.
V regáli v zadnej èasti obchodu sú pecifické výberové vína. Je tu napríklad ponuka archívnych vín z Mikulova, Ve¾kého Krtía, Nitry poènúc roèníkom
1971 a po devädesiaty piaty. Z talianskej produkcie sú tu ¾ahie vína z okolia
Ríma, z Maïarska Egri Bikaver - aie
víno odporúèané na posilnenie tvorby
èervených krviniek. V policiach sú uloené omové i kóer vína z Koíc, ktoré
sú vyrábané ako 100-percentné prírodné
produkty bez pouitia prifarbovaèov a
stabilizátorov. Je tu i moravský Cabinet,
èo je víno z regiónov dosahujúcich cukornatos nad 21 jednotiek alebo vína z
neskorého zberu, keï sa hrozno necháva

vo vinohradoch kvalitne dozrie, èím sa
dosiahne vyia cukornatos, a tým ete
kvalitnejí kvasný proces.
V prednej èasti vinotéky sú najbenejie
vína od slovenských výrobcov. Z Dvorov
nad itavou je tu Alibernet, èo je na
Slovensku vy¾achtená odroda hrozna.
Na hornej galérii je ve¾ká ponuka francúzskych vín. Sú tu vak aj vína z
Luxemburska, Rakúska, panielska,
Portugalska, ale aj z Chile. Èílske vína sú
vyrábané z hrozna pestovaného v sopeènom kráteri v pecifických klimatických
podmienkach. Ako nám prezradil ná
sprievodca, striedanie slneèných horúcich dní so studenými a dadivými nocami dáva týmto vínam iroký buket a nezamenite¾ný výraz.
Onedlho by mali vo vinotéke zaèa s predajom sudového vína. Pre ozajstných labuníkov alebo zberate¾ov majú v pivnici pripravené osobné kóje na uskladnenie
prineseného vína. Á propos, dobrá pivnica by mala ma 12 a 16 stupòov a okrem dobrého vína by v nej nemali chýba
ani pavuèiny a pleseò. A ete jedna rada:
víno vo f¾ai skladujte na leato, nech
korok zostane vdy zvlhèený, aby sa cez
vysuené póry nedostával do f¾ae
vzduch. Na zdravie!
Milan erík
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Záhadná vrada
nezamestnaného
PETRALKA
Zatia¾ neznámy páchate¾ alebo páchatelia zaèiatkom augusta v byte na
prvom poschodí domu èíslo 23 na Ulici
M. C. Sklodowskej v Petralke zastrelili nezamestnaného Romana M. (roèník 1968). Políciu zavolali prostredníctvom linky 158 na miesto èinu obèania,
ktorí poèuli v byte stre¾bu. Privolaní
kriminalisti zistili, e mu, ktorého telo
lealo v kuchyni, bol zasiahnutý viacerými výstrelmi z dvoch strelných zbraní - jednou kalibru 9 milimetrov a druhou kalibru 7,65 milimetra.
Motív èinu, ktorý je kvalifikovaný ako
trestný èin vrady, zatia¾ nie je známy.
Bezprostredne po stre¾be boli videní neïaleko miesta èinu dvaja neznámi podozriví mui. Jeden z nich mal na sebe biele
trièko a nohavice z joggingovej súpravy
a druhý mal na hlave atku. Pohybovali
sa smerom od miesta èinu k blízkemu lesíku na Mamateyovej ulici, kde sa stratili. Polícia predpokladá, e v blízkosti mali zaparkované auto, na ktorom odili.
Zavraedný Roman M. bol v minulosti
trestne stíhaný za násilnú trestnú èinnos.
Pri obhliadke miesta èinu policajti nali
v jeho byte pito¾ znaèky Duo kalibru
6,35 milimetra a ïalie predmety, ktoré
svedèia o jeho nezákonnej èinnosti.
Prípadom sa zaoberá Krajský úrad vyetrovania v Bratislave. K akým poznatkom
o tomto záhadnom prípade vyetrovatelia
dospeli, sa nám do uzávierky tohto vydania nepodarilo zisti.
(his)

RETEST pomáha
návratu do ivota

V novej vinotéke si kadý príde na svoje...

FOTO - Vladimír Miauer

Keï sa lekárska prísaha stala krédom
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Kto má skúsenosti, netvrdí, e by v
nemocnici je príjemnou záleitosou.
Ak má niekto takých skúseností viac,
vie, e nie je nemocnica ako nemocnica a zaène hodnoti. Ak si niekto navye pozrie trochu idealizovaný príbeh
èi seriál z takéhoto prostredia, zaèína
sníva.
Nemusíte mi veri, ale sen o takejto seriálovej nemocnici som preil uprostred
leta v Národnom ústave tuberkulózy a
respiraèných chorôb v Podunajských
Biskupiciach. U mená chorôb v èloveku
vzbudzujú strach, predstava, e máme
by týdeò-dva (nik si dlhí èas na zaèiatok nepripúa) vytrhnutí z kadodenného rytmu, obavy, e sa zrútia bez naej
prítomnosti vetky projekty, na ktorých
robíme... a k tomu pocit, e sme len pacienti, ktorých budú posiela sem a tam
lekári, sestry, oetrovatelia... A potom
nemocnièná realita. Po pár dòoch, keï
èlovek zaène porovnáva hodnoty, keï
si uvedomí, e takých, èo li na desa
dní a vracajú sa o mesiace je neporov-

nate¾ne viac, ne by èakal, keï zistí, e
sám bol na seba zlý a títo druhí sa mu
snaia opravi, èo na sebe donièil, je svet
náhle iný.
No zaèal som vlastne o seriálovej nemocnici. Taká v Podunajských Biskupiciach je. Akosi tu vibruje vo vzduchu
meno doktora, ktorý prvý na Slovensku
transplantoval p¾úca, ale pacient denne
spoznáva mediálne menej známych lekárov, ktorý mu transplantujú naspä
zdravie, reparujú kúsok po kúsku celé
telo - napriek slovenskej realite s nedostatkom liekov a financií. Avak prvé, èo
predstihuje aj seriálové nemocnice - to
je vzah osadenstva k pacientom.
Niekedy mono z inpekènej izby poèu
pred vizitou vyí hlas. Keï sa vak otvoria dvere, je to èosi iné. Nepoèujete
slová o tom, e ste ványm kardiakom,
ale vám povedia, e by ste si mali dáva
pozor na svoje srdieèko. Nepovedia vám
po pravde, e ste nehorázne vykàmený,
ale e bude treba èosi urobi s tými kilami navye. Od chlapcov, ktorí si tu odsluhujú (neporovnate¾ne osonejie) ná-

hradnú vojenskú slubu, cez oetrovate¾ov, sestrièky po lekárov stretávate úsmev a láskavos. Nik z pacientov zaaených vlastnými bolesami, nevie, kde
to v tej nemocnici berú. Neviem to ani
dnes, keï sa môem na ich situáciu a
moje vedomosti pozrie s istým odstupom, keï vidím, ako kadou minútou
ubúda liekov, ktoré tak nevyhnutne potrebujú... pre nás.
Viem vak, e ten úsmev a láskavos tam
napriek tomu sú. Uvedomujem si, e je
asi mnoho ïalích ústavov, kde sú k pacientom záchrancovia zdravia a ivota
tým lepí, èím aie podmienky majú.
Preil som vak ten horúci letný mesiac
na internom oddelení tohto pitálu a okrem jediného (enského) som preiel vyetreniami na vetkých ostatných oddeleniach. Vade to bolo rovnaké. Patrilo by
sa poïakova, namiesto toho svetu oznamujem - v biskupickej nemocnici sú ¾udia, pre ktorých lekárska prísaha nie je
len pár slov, ale krédo.
A stále neviem, kde berú silu na to, aby
sa ho drali.
Gustav Bartovic

STARÉ MESTO
Mestská èas Staré Mesto vlani otvorila resocializaèné zariadenie pre ¾udí
závislých od psychotropných látok
RETEST. Zariadenie má kapacitu 17
lôok pre muov a eny od 18 rokov po
úspenom ukonèení lieèby. RETEST
pomáha svojim klientom uplatni dosiahnutú kvalifikáciu, zorientova sa
na trhu práce a zaradi sa opä naplno do ivota. Vlani RETEST úspene
zamestnal 7 svojich klientov.
Resocializované osoby platia za poskytované sluby 100 korún denne, z toho 60
korún ide na stravu. Na dostavbu objektu
prispel vlani nemalou sumou 997 tisíc
korún aj Protidrogový fond. Napriek obmedzeným monostiam fond podporuje
RETEST aj tento rok, prièom poskytol
659 tisíc korún na úhradu prevádzkových
nákladov (vykurovanie, vodné, stoèné,
potraviny). Sumu 100 tisíc pouije RETEST na pracovnú terapiu klientov a na
zvýenie ich fyzickej zdatnosti. Práve teraz dokonèujú rekultiváciu vlastnej záhrady, ktorej èas bude okrasná a èas
úitková. V tej úitkovej bude aj skleník,
odkia¾ budú zásobova kuchyòu èerstvou zeleninou.
Protidrogovému fondu patrí vïaka za pomoc mladým ¾uïom, ktorí po tragických
skúsenostiach s drogami sú odhodlaní zaradi sa opä do beného ivota. (fed)
GALÉRIA MESTA
BRATISLAVY
poskytne v Mirbachovom a Pálffyho paláci priestory na spoloèenské podujatia a
pracovné stretnutia, prípadne tlaèové besedy pod¾a dohody.
Kontakt: 5330-710

Orali sa ako svine a potom sa pobili a on zdochol.
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Dom hrôzy zvaný tie Palermo
Dom na Kukuriènej ulici 8, donedávna prezývaný aj dom hrôzy alebo Palermo,
je u dnes zmenený na nepoznanie. Je kompletne zrekontruovaný poènúc strechou
cez omietku a okná a po vnútorné vybavenie. Faktom vak je, e v pamäti ¾udí, ktorí
tadia¾ dennodenne prechádzali, bude stále rezonova ako Palermo - brloh bezdomovcov a asociálov.
¼udia im hovoria kadejako: somráci, ale
aj obráci, bufeáci, ale aj dojíïáci, bezdomovci, ale aj hommelesáci, asociáli,
ale aj sociálne ivly. Sú to väèinou úplní
chudáci bez strechy nad hlavou, ktorí
stratili akéko¾vek ivotné istoty a vôbec
ilúzie o ivote. Bývalí väzni, nezamestnaní, alkoholici... Blúdia ulicami, somrú èi
obrú od ¾udí peniaze a cigarety, vyberajú kontajnery, nosia do zberu papier a farebné kovy a za takto získané peniaze nakupujú lacný alkohol. Stále dokola.
V Bratislave ich ije nieko¾ko desiatok,
ak nie stoviek. Majú podelené rajóny a
pod¾a nich sa grupujú do akýchsi mafií,
v ktorých vládne prísny systém, hierarchia a zákon silnejieho. Tak ako gangy,
aj oni majú podelené mesto na nieko¾ko
èastí - a èlen jednej rodiny nesmie
vkroèi a obra v rajóne inej. Ináè je zle
a nastáva vojna somrákov. Tak ako talianska mafia, aj bratislavskí hommelesáci z tretieho obvodu mali nieko¾ko rokov svoje Palermo. Opustený dom na
Kukuriènej ulici. Bol bez vody a bez
elektriny, úplne spustoený. Tu spoloène
prespávali - chlapi aj eny, tu sa opíjali,
hádali sa medzi sebou, fajèili lacné cigarety, spoloène varili, bili sa, keftovali
medzi sebou s nepotrebnými vecami.
ili (a ijú) ako jedna rodina, v ktorej
vak platili (a platia) zákony vlèej svorky. Otrhaní, pinaví, zavivavení.
Cez deò vyráajú do ulíc, aby somrovali
a za vyobrané peniaze nakúpia mnostvo lacného alkoholu. Znepríjemòujú
¾uïom ivot. Dennodenne ich môete
vída pri drevených búdach s obèerstvením, pri lacných hostincoch, v podchodoch èi v parkoch na lavièkách. Pijú pivo, hádajú sa medzi sebou a stále rátajú
drobné peniaze...
A práve v dome prezývanom Palermo,
kde prebývalo es bezdomovcov a ich
dve priate¾ky, v tom istom dome, kde polícia prednedávnom objavila rozpadávajúcu sa màtvolu starej somráèky, sa odohral straný príbeh smrti iného bezdomovca. Somrák Ján Szalay sa toti nepodriadil zákonom spodiny, ale konal na
vlastnú päs.
Vráme sa teraz do èias, keï Palermo
bolo Palermom a pozrime sa, èo sa vlastne stalo.
Na treom poschodí mestského úradu
vyetrovania stojí es podivne obleèených osôb. Sú otoèení tvárami k stene,
vetci otrhaní a pinaví. Okolo nich sa íri nepríjemný kyslastý zápach, niektorým po vlasoch lozia vi.
Èakajú na výsluchy.
Stráia ich dvaja uniformovaní policajti,
ktorí za celý èas nepohnú ani brvou.
Tí iesti chlapi sú obvinení z ubitia na
smr siedmeho - Jána Szalaya. Doterajie vypoèúvania ich vinu potvrdili, teraz
ide len o to, kto mal na ubití Jána Szalaya
najväèí podiel.
Okolo tvrtej odchádzajú z budovy mestského velite¾stva dve svedkyne. Boli pri
tom, keï sa to stalo. S partiou z Palerma

sú dennodenne. Tie prespávajú v opustenom dome, tie s nimi pijú lacné víno.
Aj v ten deò - 27. januára - boli spolu.
Jedna z nich je èiernovlasá. Na pravom
líci má ve¾kú jazvu, pravdepodobne od
noa. Je nevrlá a málo komunikatívna.
Celým telom jej prechádza triaka: u sa
nevie doèka piva a poldeci. Vypýta si
odo mòa cigaretu, podpíe zápisnicu a
uháòa preè. Keï sa jej pýtam, èo vetko
v ten deò videla, úseène odvrkne: Èo by
som videla? Orali sa ako svine a potom
sa pobili a on zdochol.
Keï sa dozvie, e som novinár, ¾ahne
na mòa zlostným poh¾adom a povie: Ja
by som najradej postrie¾ala vás - novinárov a policajtov. U ma raz dali do novín, a to im nezabudnem!

Medzitým sa konajú výsluchy obvinených. Vetkých ich pochytali v nede¾u
veèer. Kadý je u nieko¾kokrát súdne
trestaný. ivia sa somrovaním a predajom odpadu. Ako povedal jeden z obvinených, denne si takto zarobí neuverite¾ných 400 korún! Tie potom, samozrejme, prepije.
Výsluchy pokraèujú. Z nezhovorèivých hommelesákov sa len ako ahajú súvislé vety. Kadý z nich toti popisuje udalosti spred týdòa po svojom. Hádam najzrozumite¾nejia a najlogickejia je výpoveï obvineného
Jozefa M.:
Jozef M. priiel do Bratislavy na tedrý
deò. Odvtedy do Nového roku sa túlal
ulicami mesta, prespával na stanici, ob-

Takto vyzeralo Palermo donedávna. Dnes je to u krásne zrekontruovaný dom.

ral, somroval. Darilo sa mu celkom dobre: ¾udia sú medzi sviatkami tedrejí.
Zaèiatkom roka sa zoznámil s partiou
bezdomovcov a hneï sa skamarátili.
Povedal, e nemá kde býva, a tak ho
prichýlili u seba - v Palerme.
Bývali sme v jednej miestnosti na prvom poschodí, vraví Jozef M. Okrem
mòa tam bývala ete Erika, Stano, Peter,
Milan a Joo. V ten deò, keï sa to stalo 27. januára - sme boli v podchode pri trnici...
¼udia sa náhlili sem a tam. Mono len
málokto si vimol partiu otrhancov.
Neïaleko tejto skupinky toti vyhrávali
latinskoamerickí Indiáni: niektorí sa pristavili, popoèúvali, hodili do otvoreného
kufra mincu alebo dve, iní bez záujmu
preli okolo.
Bezdomovci mali dôvod na oslavu:
stretli starého kamaráta Jana s hrdzavou bradou. Poskladali sa, kúpili dva
litre vína, popíjali a poèúvali indiánsku
hudbu.
Vtedy niekto zbadal prichádzajúceho

FOTO - Pavel Majer

Szalaya, pokraèuje Jozef M. a povedal
to ostatným. Milan, èo sme ho volali
Gogo, na neho zavolal, e kam dal to rádio, èo spolu vyobrali...
Partia hommelesákov potom obk¾úèila
Szalaya. Jeden z nich - agresívny Peter ho pod¾a slov Jozefa M. prudko kopol do
tváre. Strhla sa hádka. Bezdomovci chcú,
aby Szalay iel s nimi do Palerma,
Szalay nechce.
Pôjdeme do Palerma, vraví Peter, a
tam to vybavíme.
Kde si dal rádio? neustále huèí Milan,
prezývaný Gogo. Povedz, komu si ho
predal!
Szalay sa vzpiera, ale chlapci z Palerma
sú silnejí. ahajú ho von z podchodu.
Szalay sa prestane bráni. Ide s nimi, aj
keï ve¾mi nerád. Tuí, e ho èaká aký
veèer: preda spoloène vyobranú vec a
nerozdeli sa s kamoom, to sa medzi
somrákmi nerobí.
To rádio malo hodnotu maximálne 220
korún, vraví vyetrovate¾. Nie viac.
Pre tých 220 korún ho dobili na smr.
Cestou sa bezdomovci zastavia u tetky, u
ktorej nakupujú lacné víno. Aj teraz kúpia nieko¾ko litrov, aby mali veèer èo
pi. Szalay sa znova vzpiera: nechce ís
do Palerma, ale agresívny Peter sa mu
vyhráa.
Peter mu povedal, e ak nepôjde, tak ho
zabijeme, vraví Jozef M. a pokraèuje:
Nakoniec sa podvolil a iel s nami. V
Palerme sme sa najprv najedli, potom
sme pili víno. Szalay tie pil s nami. A
potom sa mu zaèali vyhráa.
Bezdomovci, prespávajúci v Palerme, si
svietili svieèkami. V ten veèer - 27. januára - horelo v opustenom byte na prvom
poschodí sedem svieèok. V miestnosti
medzi haldami nepotrebných vecí na zemi sedelo sedem chlapov a jedna ena.
Vypoèúvali Szalaya. Stále dokola sa ho
vypytovali, komu predal rádio.
Ak to nepovie, vyhráal sa Peter, neodíde odtia¾ ivý!
Szalay nepovedal.
Neprezradil nám, komu ho predal, pokraèuje Jozef M. Nasrali sme sa. Zaèali
sme ho bi a kopa. Aj ja som si udrel.
Vlastne bili sme ho vetci okrem Eriky.
Ona krièala, aby sme ho nezabili. Poèul
som, ako nás Szalay prosí, aby sme ho
nechali, ale u sa to nedalo zastavi.
Ostal lea na zemi, chrèal a p¾ul krv a
prosil, aby sme ho nechali. Keï zostal
bezvládne lea, Erika povedala, aby
sme ho odniesli do ved¾ajej miestnosti.
No ete predtým sme ho poumývali, aby
nebolo vidno krv.
Po chvíli partia na Szalaya zabudla.
Podopíjali víno a uloili sa spa. Keï sa
li na neho pozrie ráno o iestej, ete il.
Poèuli, ako chrèí. O pol deviatej ho nali
u màtveho.
Zmocnila sa nás panika, pokraèuje
Jozef M. a v tej chvíli sme nevedeli, èo
máme robi. Potom sme sa dohodli, e
zabuchneme dvere, necháme ho tam a do
ved¾ajej miestnosti nebudeme chodi.
Polícia nala màtvolu vïaka telefonátu
neznámej eny. Hneï nato bola v novinách zverejnená fotografia Jána
Szalaya. Prihlásilo sa nieko¾ko svedkov, ktorí ho spoznali a videli 27. januára v spoloènosti ostatných hommelesákov.
Ján Kopan
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Z kniných regálov
V auguste a v septembri sa v bratislavských verejných kniniciach objavili aj
niektoré zaujímavé kniné tituly. Nájdete ich aj v Staromestskej kninici.
Kathleen Woodwissová
POPOL VO VETRE
Historický román, romantický príbeh
z obdobia vojny Juhu proti Severu.
Mladý lekár poskytne pomoc mladíkovi,
z ktorého sa vyk¾uje príalivá dáma obvinená zo pionáe.
Kay Gregoryová
NÁHODNÁ ZNÁMOS
Manelstvo Branda a Isabelle je zaloené
na váni jednej noci. Aký bude ich spoloèný ivot, keï sa takmer nepoznajú?
Jayne Ann Krentzová
PERFEKTNÍ PARTNERI
Bohatá dedièka Letty Thornquistová zápasí s problémom, nielen ako vies novú
firmu, ale aj ako sa zbavi bývalého snúbenca, pretoe u preíva nový cit k armantnému Noelovi.
Dagmar Herzogová
DUEVNÝM TRENINGOM
K TÍHLEJ LÍNII
Pomocou metód z tejto knihy odstránite
z podvedomia svoje chybné stravovacie
návyky. Získate ancu schudnú bez prákov a diét a u nikdy nepribra!
Robert Lacy
GRACE KELLY
Pútavý príbeh slávnej filmovej hereèky si
zaslúi vnímavé a pozorné preèítanie - nie
je to kandalózne odhalenie jej súkromia,
ale plastický portrét eny, ktorá túila realizova svoje sny.
STAROMESTSKÁ KNINICA
- Blumentálska ulica 10/a
- Francisciho ulica 2
- Panenská ulica 1
- Záhrebská ulica 8
- Západný rad 5

O. Kadák: V Petralke nech vyhrá Artmedia!
Koncom sedemdesiatych a zaèiatkom
osemdesiatych rokov sa za starým bratislavským mostom zaèali dia menie
futbalové zázraky. Bývalé SKS
Petralka, neskôr ZS, zaèalo svoju
spanilú jazdu, ktorá viedla z divízie a
do najvyej súae a na pravý breh
Dunaja pritiahla desatisícové návtevy. Sparta i Slávia dostali od ZS po
tri góly, parkovisko ved¾a Lunaparku
praskalo vo víkoch. Mená ako
Pochaba, Kadák, Pavloviè, Tóth,
Kubica, neskôr imurka, ebo, Bechera, virloch dodnes vyvolávajú nostalgiu u najvernejích fanúikov Petralky. Koncom septembra sa hrá na ihrisku Artmedie derby Petralka - Slovan
a medzi pozornými divákmi by nemal
chýba ani bývalý hráè Slovana i ZS
Ondrej Kadák.
trnás rokov v belasom bolo pekným
obdobím, spomína Ondrej Kadák. V
Slovane som zaèínal v esdesiatom dru-

hom ako desaroèný a strávil som tu trnás sezón. Od prípravky a po dospelých. Viedlo ma ve¾a trénerov, medzi inými napríklad Michal Vièan, Jozef
Venglo, Jozef Hucko. ¼avé krídielko
belasých vak èasto chodievalo aj za kamarátmi do Petralky. ,,Mal som dvadsatyri, hral som za béèko a keï ma
oslovili funkcionári ZS, kde vtedy trénoval Anton Urban, súhlasil som. Vtedy
sa prestupovalo ináè ako dnes, ja som v
tých èasoch dostal za prestup 10 tisíc korún, smeje sa Ondrej Kadák, ktorý priiel do Petralky v roku 1976 a zail s
òou postupy z divízie a do najvyej súae. ,,Vytvorila sa výborná partia hráèov,
ktorí sa predtým v lige nechytili. V ZS
nám to ilo, no po postupe sa situácia trochu zmenila. Mustvo sa nedoplnilo práve najcitlivejie a partia sa natrbila, vraví ¾avé krídlo, ktoré svojho èasu robilo
problémy vetkým pravým obrancom:
Iné ako ¾avé krídlo, som nemohol hra.

Na ostatných postoch som bol ¾avý, s
úsmevom dodáva Ondrej Kadák. Svoje
prvoligové góly nemá presne zrátané:
,,Boli asi tyri, ale najlepie si pamätám
prvý. Strelil som ho hneï v úvodnom
stretnutí proti Slavii a bol vôbec prvý v I.
lige. Vyhrali sme 3:1. Bechera unikol,
prihral mi na päku, ja som si poloil jedného obrancu a loptu som poslal do opaèného rohu. Nezabúda ani na prvé derby
so Slovanom: Hralo sa na Tehelnom poli a skonèilo sa 0:0. Vtedy sme to brali
ako úspech. A ako vidí tohtoroèné:
Rozhodne momentálna dispozícia. Slovan má síce dobré mustvo, ale doma je
doma. A komu budem dra palce? Keï
je Petralka doma, nech vyhrá ona.
Vyloene vak u nedrím nikomu. Skôr
sa chodím pozera na futbal ako taký,
som viac tatistom. Pravidelne zavítam
na Petralku, keï mi to vyjde aj na
Slovan èi na Inter.
Michal Minïá

Mestá môu
spolupracova
aj na internete

VIEDEÒ
Spolupráca v rámci Európskej únie sa
roziruje aj medzi mestami. Priamym
dôkazom tejto spolupráce sú projekty
VITECC (Vienna Tele Cooperation
Center) a UTN (Urban Technology
Network), ktoré sú financované
Európskou úniou v rámci programu
INTERREG. Ich cie¾om je prepoji
európske mestá prostredníctvom informaèných sietí.
Partnerskými mestami Viedne sú v projekte VITECC mestá Bratislava, Brno a
Gyor. Projekt je na internetovskej adrese
www.vitecc.wien.at a jeho hlavným cie¾om je vybudovanie servisnej siete na
kontinuálnu podporu politickej, plánovacej a hospodárskej spolupráce zúèastnených miest. aiská spolupráce sú v oblastiach hospodárstva, infratruktúry, turizmu, managementu, vzdelávania, sociálnych sluieb, kultúry. Informácie o
Bratislave sú prístupné na internetovskej
adrese www.bratislava.sk.
Program UTN bude pokraèovaním a rozírením projektu VITECC. Stredobodom
záujmu má by prenos know-how v oblasti pièkových technológií èistenia vody, odpadového hospodárstva, teplárenských systémov èi dopravnej siete.
Záujem zatia¾ prejavili Viedeò, Budape, Bukure, talianske regióny, Krakov, Sofia a Solúò. Bratislava zatia¾
v tomto projekte chýba.
(com)

Ondrej Kadák (v bielom) priiel tentoraz neskoro. Loptu u drí trnavský brankár Opálek.

V sekáèi sa dá kúpi kvalita, ale aj brak
Zo dòa na deò sme vymenili ¾ahké
letné obleèenie za svetre, ba a kabáty.
Zdá sa, e leto je u za nami a pred
nami sú starosti so zaobstarávaním si
vhodného jesenného a zimného obleèenia a obuvi. O tom, èo si víma a
na èo si da pozor pri nákupe, sme u
písali. Teraz bude reè skôr o monosti,
ako nakúpi za lacnejí peniaz.
Ve¾a ohlasov dostávam v súvislosti
s pôsobením zákona o trhoviskách, ktorý pomerne úspene zlikvidoval predaj
textilu, obuvi a priemyselných výrobkov na trhoch, kde nakupovali predovetkým obèania s tenou peòaenkou.
Práve v súvislosti so zaobleèením a
obutím kolákov sa bezradne, ale i nahnevane pýtajú, kde majú vzia na butikové ceny. Jedným z východísk je second hand, èie predaj z druhej ruky,
¾udovo nazývaný sekáè. Pre úplnos
je dobre vedie, e druhá ruka má
viac rozmerov. Do sekáèa putujú vo
svete obleky, aty èi obuv, ktoré mal prvý majite¾ na sebe napríklad iba jediný
raz. Neveríte? Sú vrstvy, ktoré si naozaj
obleèú aty len raz - najznámejie to bolo o Jacqueline Kennedyovej-Onasi-

Zákazník je pán
sovej. Potom sú prípady, keï si majite¾
èi majite¾ka etrí slávnostné obleèenie a
priberie èi schudne. No a nakoniec sú tí,
ktorí zásobujú sekáèe po uplynutí sezóny alebo preto, e sa im obleèenie
prestalo páèi. Samozrejme, e takýchto
obchodov u nás asi ve¾a nebude, ale ak
ich objavíte, môete v nich nakúpi modelový, vysoko kvalitný tovar, pravda
nemusí by práve najlacnejí. Na
Slovensku je viac rozírený typ sekáèov, kde tovar pochádza z tzv. kilogramových balení, t.j. netriedených textilných výrobkov, ktoré sú balené po 20 a
viac kilogramoch. Pri kúpe z takého
zdroja je u na mieste opatrnos.
Problém je v tom, e výrobky môu
ma napr. neodstránite¾né kvrny, rôzne
dierky èi zátrhy na vidite¾nom mieste,
chýbajúce èi nefunkèné uzávery a podobne. Reklamova tovar zo second
handu je vak neobyèajne zloité.
Museli by ste toti dokáza, e pokodenie nebolo zmyslovo rozpoznate¾né
v èase kúpy, a e ste ho nespôsobili ne-

odbornou údrbou vy sami. Preto pri
kúpe v sekáèi sa netreba ponáh¾a,
veci si treba poriadne pozrie (pod¾a
moností pri prirodzenom svetle) a vyskúa. Pri textilných výrobkoch je potrebné si pozrie, èi sú uvedené symboly údrby. Ak sa toti výrobok po praní
èi èistení zrazí, rozpadne alebo zmení
truktúru, a vy neviete dokáza, e ste
dodrali spôsob oetrovania, nebude vaa sanos úspená. Moja rada znie:
second hand áno, ale za zvýenej opatrnosti pri kúpe.
Predpokladám, e po dvojmesaènej pôsobnosti zákona o trhoviskách sa u pomaly zaèínajú spamätáva aj miestne
samosprávy, ktoré majú monos vyhlasova príleitostné trhy. Znenie zákona
umoòuje tieto trhy usporadúva pod¾a
potreby a uváenia obce, teda aj naich
mestských èastí. Na príleitostných trhoch sa môu predáva aj tie výrobky,
po ktorých je dopyt najmä zo strany dôchodcov, mnohodetných rodín a tých,
ktorí majú hlboko do vrecka. Dúfam, e
túto monos samospráva vèas vyuije.
Marta Èerná,
Fórum spotrebite¾a

Pod komi bude
pohár i liga
V najvyej basketbalovej súai muov má Bratislava dvoch zástupcov tart a Inter. Rovnako je na tom aj v I.
lige ien, kde nae mesto reprezentujú
Slovan a Istrobanka. Priaznivci basketbalu sa vak v novej sezóne nemusia tei len na ligu, lto-èierni sú toti spolu
so Svitom úèastníkmi Koraèovho pohára, tretej najvýznamnejej muskej pohárovej súae na starom kontinente.
ENY: Dievèatá Istrobanky vstúpili do
novej sezóny zápasom s Ruomberkom,
ale ozajstné súperky pre zverenky trénerky Jany Janáèkovej hrajú v inej basketbalovej sfére... Lokomotíva Slávia UK má
sídlo v hale na Domkárskej ulici. Slovanistky obhajujú v lige druhé miesto, ale
pred novou sezónou sa aj v belasom striedali stráe. Novou trénerskou dvojicou sú
J. Adamèík a B. Renertová. Zmeny nastali
aj v kádri. Do Banskej Bystrice prestúpila
Soòa Hudecová, úvod prípravy neabsolvovala ani Milena Rázgová, Renertová si
sadla na trénerskú lavièku. Posilami by
mali by Chudá (18) z Popradu a Belanská, ktorá sa vrátila z TORY Koice. Trochu prekvapujúco sa slovanisti nepoobzerali po zahranièných posilách, èo vak manaér Roman Adamèík vysvetlil logicky:
,,Èo je dobré, to u je v NBA... Nechceme
zahraniènú basketbalistku za kadú cenu,
nevyluèujem vak, e o rok sa tu nejaká
neobjaví. Hlavne finanèné dôvody viedli
funkcionárov k neúèasti v Pohári L.
Ronchettiovej. Belasé budú hra svoje
stretnutia na Pasienkoch.
MUI: tart zostáva naïalej pod vedením
trénera Viliama Bublávka a urèite sa pokúsi znepríjemni Interu jeho pozíciu jednotky v naom meste. lto-èierni absolvovali najnároènejiu èas prípravy v
Grécku, kde poèas desiatich dní odohrali
sedem stretnutí. Vyhrali síce iba jediné, ale
tréneri Stanislav Kropilák a ¼ubomír
Urban si grécky pobyt aj tak pochva¾ovali. Urbanovi sa spomedzi posíl najviac pozdával rozohrávaè Atkinson. U koncom
septembra, 26. 9., sa fanúikovia basketbalu môu tei na derby - tart hostí
Inter. Záver mesiaca vak patrí aj pohárom. V predkole Koraèovho pohára cestuje najskôr Inter do Luxemburska, kde ho
16. 9. èaká BBC Résidence Walferdange.
Odveta sa hrá 23. 9. na Pasienkoch. V prípade postupu èaká interistov A-skupina s
SAC Moskva, Galatasaray Istanbul a KK
Radnièki Belehrad.
Michal Minïá

Kam za portom?
FUTBAL
I. liga: 19. 9. Slovan - Nitra (15. h), 26. 9.
Inter - Trnava (19. h), 27. 9. Petralka Slovan (10.30 h).
II. liga: 26. 9. Devín - Dun. Streda (10.30
h), 27. 9. Slovan B - Nováky (15. h).
HOKEJ
I. liga: 13. 9. Slovan - Trenèín (17.30 h),
25. 9. Slovan - Martin,
BASKETBAL
I. liga ien: 19. 9. Slovan - amorín, 26.
9. Istrobanka - ROTO B. Bystrica.
I. liga muov: 16. 9. tart Bratislava KP Banská Bystrica, 19. 9. Inter Levice, 26. 9. tart Bratislava - Inter.
HÁDZANÁ
I. liga ien: 19. 9. Inter - Nitra.
I. liga muov: 19. 9. KP - Seèovce (18. h).
DOSTIHY
20. 9. Saint Leger, 3rk, rovina Listed,
2800 m, Karpatská cena, 2r, rovina I. kat.
1600 m (14. h).

Chodil vo fraku, s palièkou v ruke a cylindrom na hlave
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Bratislavský èudák Schöner Nazi
V predvojnovej Bratislave si boli ¾udia blií. Zväèa sa osobne poznali
vetci ¾udia z ulice, kde bývali, tých
známejích poznala celá tvr, ba i celé mesto. Ve¾kej popularite sa teili
portovci, lekári, právnici, uèitelia, obchodníci a hudobníci. Zvlátnu kastu
populárnych ¾udí tvorila asi desiatka
¾udí - èudákov. Jedným z nich bol aj
Schöner Nazi. Dá sa poveda, e bol
spomedzi vetkých podivínov najpopulárnejí.
Narodil sa v chudobnej bratislavskej rodine, koncom 19. storoèia. Rodièia malého
Naziho bývali na Podhradskej, po vojne
na ikovej ulici. Tam aj vychodil estriednu cirkevnú kolu, lebo v tých èasoch
bola povinná dochádzka do koly esroèná. Po vychodení koly ho dali rodièia do
uèenia obuvníckemu majstrovi. Po skonèení tretieho uèòovského roka sa podrobil
v ivnostenskom spoloèenstve uèòovskej
skúke. Po jej úspenom absolvovaní dostal výuèný list. Sotva sa staèil novuèièkým uèòovským listom pochváli rodièom a majstrovi, u aj iiel, ako to bolo
vtedy zvykom, na tovariský vander zbiera pracovné skúsenosti v iných mestách a
u iných majstrov.
Vyzbrojený uèòovským listom a pár grajciarmi priiel do Viedne. V hlavnom meste rakúsko-uhorského cisárstva nemal iaden oporný bod. Biedny blúdil ulicami
ve¾komesta, obèas sa nejaká majstrová
u¾útostila nad deng¾avým chlapcom a podala mu za to tanier polievky s chlebom.
Ak nenatrafil na dobrú duu, neostávalo
mu iné, ako sa postavi medzi obrákov
pred klátornú bránu a èaka na polievku
pre chudobných s kúskom chleba. Aj noc¾ahy vyskúal velijaké. Niekedy mu majster dovolil jednu noc prespa v preplnenej izbe pre tovariov, inokedy sa mu podarilo zohna vo¾nú poste¾ v robotníckej
noc¾ahárni, ale dos èasto sa mu ula aj
tvrdá lavièka v od¾ahlom parèíku, kde
unikol ostraitému zraku policajta.
V tých kruných èasoch ho dos èasto pokúala mylienka vzda sa márneho úsilia
nájs si prácu a vráti sa do rodného mesta k rodièom. No toto pokuenie vzápätí
vyhnal z hlavy obávajúc sa výsmechu a
hanby. Koneène po nieko¾kotýdòovom
blúdení mestom sa mu podarilo uchyti u
chudobného prítipkára na viedenskom
predmestí. Ten vyuijúc jeho biedu i neorganizovanos, zamestnal ho za biedne zaopatrenie s noc¾ahom a nieko¾kograjciarovým vreckovým na nede¾u. Takto biedil
nieko¾ko rokov a do vypuknutia prvej
svetovej vojny, keï dostal povolávací
rozkaz na odvod do Bratislavy. Domov sa
priviezol v elektrièke, no sklamal tým, e
nedoniesol domov iadne groe. Na odvodoch, ktoré sa konali v bratislavskej
Redute, deng¾avého Ignáca neuznali
schopného nosi cisársko-krá¾ovský
mundúr.
VOJNA DONIESLA
DOS ROBOTY
Po narukovaní brancov do mnohonárodnej armády jeho cisársko-krá¾ovského velièenstva naraz prestala by robota v predimenzovanej obuvníckej èinnosti úzkoprofilová. Ba o mladého obuvníckeho tovaria Nácka sa uchádzali a traja ulièní
majstri cechu. Zrazu vojna doniesla dos

roboty, len v meste ubúdalo potravín.
Neostávala poiveò ani na skromné prídelové lístky, a tak sa vdy niekto z rodiny
vybral na robotu do blízkych dedín.
Nastala èas výmenného obchodu.
Dedinèania za atstvo, obuv a neskorie i
za perky vymieòali svoje hospodárske
prebytky. Chudáci skoro prili o svoje
skromné zásoby atstva, bielizne a obuvi,
a tak sa hlad nasahoval do Podhradia.
Výsledkom biedy bola hromadná tuberkulóza.
Po skonèení vojny sa demobilizovaní vojaci, ranení a invalidi vracali domov.
Vojnou rozvrátené hospodárstvo nemalo
surovín, a preto sa po vojne znovu rozmohla nezamestnanos robotníkov.
Rakúska èas mocnárstva bola hospodársky vyspelejia a stabilnejia (k nej patrili
i Èechy), a tak fabriky spoza rieky
Moravy h¾adali náhradu za stratené odbytitia na Slovensku. Dielo zruinovania
obuvníckeho remesla dokonèil Baov
Zlín a krajèírov zaèal nièi vyspelý konfekèný priemysel prostìjovského Rolného
a Neheru.
Aj Náckov majster v dôsledku lacnejej
konkurencie strácal zákazníkov a po èase
prepustil pomocníkov a ako s posledným
sa rozlúèil s Náckom. V dvadsiatych rokoch náho storoèia v dôsledku podvýivy hlavne mestského obyvate¾stva si panielska chrípka vyiadala tisícky obetí na

ivotoch. Neobila ani Náckových rodièov, a tak v priebehu nieko¾kých mesiacov priiel o oboch.
TERAZ STE NAOZAJ
PEKNÝ MU
Nácko sa stal z vyuèeného robotníka príleitostným robotníkom. Pomáhal murárom pri výstavbe drustevných bytov,
v zime robil v obchodoch vybehávaèa a
v letnej sezóne pomáhal bulharským záhradníkom za skromnú stravu, ktorá spoèívala zväèa z varenej a surovej zeleniny.
Rozhárané povojnové pomery sa
v Bratislave pomaly konsolidovali a znovu nastal predel medzi bohatými a chudobnými. Zámoné rodiny potrebovali
znovu slúky, kuchárky a obèas na akú
robotu - práenie kobercov aj muskú silu. Nácko sa chopil danej príleitosti a stal
sa odborníkom na práenie kobercov.
Keïe robil svedomito, klientela zámoných panièiek sa mu rozrastala. Vïaka
usmievavej a zdvorilej povahe si Nácko
získaval stále väèiu priazeò vtedajích
milostivých paní. Okrem dennej stravy
dostával aj pár koruniek, a tak sa pomaly
dostával z biedy von.
Vrchol astia získal u jednej zámonej
sporivej milospani. Po vypráení akých perzských kobercov stará pani
Nácka vyplatila originálnou mzdou.
Otvorila pred ním skriòu plnú pánskej

bielizne a atstva a navrhla mu ako odmenu výber kompletného oatenia aj
s budovou. Nácko sa uvelièený prehàòal
v oblekoch a naïabil na frak, pásikové
èierne nohavice, koe¾u, sako, èierne topánky - lakovky a cylinder. So astným
úsmevom na tvári sa spýtal, èi si to môe
zobra. Po kladnej odpovedi sa prezliekol do získaného atstva. Keï sa po prezleèení predstavil darkyni, tá s nadením
zvolala: Teraz ste, Nazi, naozaj pekný
mu!
V AKTOVKE NOSIL
PRACOVNÝ ODEV
Keï sa v podveèer vracal v tomto obleèení domov, deti prvé rozniesli správu o
Náckovej premene. Keï susedom celý
roziarený rozprával, aké astie ho postretlo a ako dobroprajná pani zvolala:
Teraz ste, Nazi, naozaj pekný mu! tento prívlastok mu susedia dali najprv
v dome, potom na ulici a nakoniec aj v celom meste. Schöner Nazi ho oslovovali
nielen Nemci, ale i Slováci, Maïari a Èesi. Od tých èias chodil Nazi výluène len
vo fraku. V aktovke si nosil pracovný
odev, naïalej práil koberce a po skonèení práce sa prezliekol. S prívetivým úsmevom odchádzal domov, prièom sa na pozdrav okoloidúcich mierne ukláòal a
s kadým èo ho oslovil sa dobrosrdeène
pozhováral.

Zaèiatkom tridsiatych rokov si v matrike
zistil redaktor vtedajieho nemeckého
denníka Grenzbote Benyavski, e sa
Schöner Nazi doíva tyridsiatky, a tak
s nim urobil v kaviarni Carlton novinové
interwiev. Obsah tohto rozhovoru uverejnil v nede¾nom èísle. Len z tohto rozhovoru vylo najavo, e Schöner Nazi ije
u roky vo vysnívanom svete. Na redaktorovu otázku, ako preil detstvo, na prekvapenie vetkých, èo ho od malièka poznali, uviedol, e pochádza z bohatej rodiny a e ho o dedièstvo pripravili súrodenci. Na ïaliu otázku, preèo sa doteraz neoenil a nezaloil si rodinu, dal neèakanú
odpoveï, ktorá rozosmiala vetkých èitate¾ov. Schöner Nazi odpovedal, e u roky je zasnúbený s bohatou Amerièankou,
ktorej sa vak nechce prís za snúbencom
do Európy a on zase nechce opusti svoje
rodné mesto.
ETE SLÁVNEJÍM
SA STAL JEHO PORTRÉT
Tento rozhovor ete viac spopularizoval
Ignáca. Ete slávnejím sa stal jeho portrét, kde ho zveènil akademický maliar
Schurmann. Tento bratislavský rodák ho
vyma¾oval na Rybnom námestí pri
Mariánskom ståpe. V jednej ruke mal cylinder, v druhej dral vychádzkovú èiernu
palicu so striebornou rúèkou a prsty mal
ozdobené prsteòmi. Portrét bol nieko¾ko
rokov vystavený na Sedlárskej ulici, ktorá
bola v tých èasoch hlavným bratislavským korzom.
Cez druhú svetovú vojnu sa neviedlo
Nazimu dobre. Niektorí ho odporúèali na
transport do Reichu, kde duevne chorých
ako menejcenných fyzicky likvidovali.
Schöner Naziho si zavolali na Deutsche
Partai a tam mu striktne prikázali, aby sa
èo najmenej ukazoval na verejnosti.
Po skonèení vojny angaovaných bratislavských nacistov a postupne aj ostatných Nemcov zaistili a ubytovali v zbernom tábore, ktorý bol v Petralke na
Kopèianskej ceste. Na prekvapenie tých,
èo ho poznali, ocitol sa v zbernom tábore
aj Schöner Nazi. Noví ¾udia, ktorí nepoznali vojnové a predvojnové pomery
v Bratislave, si vysvet¾ovali prívlastok
Schöner Nazi ako pekný nacista.
Zabudli, e krstné meno Ignác má nemeckú podobu Nazi. Po tomto vysvetlení a po
preetrení jeho politickej èinnosti milého Nácka po nieko¾kých mesiacoch pustili domov.
Po tejto pre Nácka tragickej skúsenosti sa
stal pekným Ignácom. Kadému, kto ho
oslovil starým nemeckým menom, trpezlivo vysvet¾oval, e u je iba pekným
Ignácom. Zaèal sa usilovne uèi po slovensky, ktorú si celkom obstojne osvojil.
Napriek pribúdajúcim rokom chodieval
Ignác pod okná urulínskeho klátora,
z ktorého medzièasom urobili tudentský
domov pre stredokoláèky a spieval mladým dievèatám serenády. Pekný Ignác
dokonèil svoju ivotnú pú v domove dôchodcov. Bol jednou z najpozoruhodnejích figúrok predvojnovej Bratislavy. Bol
pamätník iného koloritu a len hàstka starých Bratislavèanov si obèas v uponáh¾anom ivote spomenula, e u v ulièkách
starého centra nestretáva starého a dobrého Schöner Naziho.
Emil Friedl
FOTO - Archív
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Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
Na Námestí slobody nala policajná
hliadka na lavièke lea v bezvedomí mladého mua. Hneï bol hospitalizovaný
v Nemocnici s poliklinikou v Ruinove,
kde lekár kontatoval aké zranenie bodné poranenia hrudníka a brucha so zásahom do peèene a zlomeninu rebra.
Obhliadkou bolo zistené, e 27-roèný mu
z Ve¾kých Uheriec bol napadnutý v kríkoch v parku na Námestí slobody za budovou STU.
Vo Fialkovom údolí neznámy páchate¾
vhodil do domu 55-roèného mua ruèný
granát srbskej výroby M-75. Pri explózii
nebol nikto zranený.
Na Heydukovej ulici strie¾al z okna na
pracujúcich stavebných robotníkov 58roèný mu bývajúci v jednom z bytov na
tej istej ulici. Èo ho tak rozèúlilo, e sa
najprv vyhráal, e niekomu vystrelí oko a
potom skutoène strelil zo vzduchovky, nevedno. Strelec aj so vzduchovkou skonèil
na policajnom oddelení Staré Mesto.
Na Palisádach odcudzili neznámy páchatelia bez pouitia zjavného násilia z priestorov firmy BM Holding rôznu výpoètovú techniku v celkovej hodnote 638 000
korún. Prípad preveruje polícia.
Na Panenskej ulici prepadli 66-roènú pani priamo pred dverami jej bytu dvaja neznámi páchatelia. Jeden jej pritlaèil na tvár
handru s neznámou kvapalinou, ale napadnutá ho odsotila. Druhý útoèník ju udrel do tváre a vytrhol jej z ruky kabelku,
v ktorej mala mobilný telefón a osobné
veci. Zo zranenia za bude lieèi 7 a 10
dní.
(his)
Na Pribinovej ulici hliadka Mestskej polície zistila, e tu 3 dni parkuje francúzsky
autobus, ktorého osádka odpadkami zneèisovala verejné priestranstvo. V spolupráci s pracovníkmi francúzskeho ve¾vyslanectva bolo osádke vysvetlené, èoho sa
dopúajú. Dostali pokutu s tým, e neporiadok po sebe odstránia.
(mp)
NOVÉ MESTO
Na Raèianskej ulici zadrala policajná
hliadka troch zlodejov priamo pri krádei.
najprv sa 30-roèný tefan K. zo Senca, jeho 20-roèný brat a 22-roèná Ingrid I.
z Bratislavy pokúali odmontova kolesá
zo zaparkovanej kody Favorit, ale keï sa
v nej spustil alarm, od krádee upustili a
vyyhliadli si ïalie auto, tentoraz VAZ.
Na òom u ve¾a kody narobi nestihli.
Na Tomáikovej ulici v Obchodnom dome IKEA zadrali 53-roènú Máriu P.
z Banskej Bystrice, ktorá sa pokúsila odcudzi tovar za 6098 korún. Vyetrovate¾
ju obvinil z trestného èinu krádee.
Na Junáckej ulici pri garáach bol nájdený v otvorenom vozidle znaèky Audi na
sedadle màtvy 25-roèný mu. Privolaný
lekár pri obhliadke tela nenaiel stopy
vonkajieho násilia. Pripustil, e príèinou
smrti mohla by droga alebo iná toxická
látka a nariadil súdnu pitvu.
PETRALKA
Na Tematínskej ulici sa majite¾ bytu,
ktorý sa vracal domov, priamo pri dverách
stretol s nepozvaným hosom, ktorý si od
neho odnáal plné taky. Privolaní policajti zistili, e 20-roèný Peter B. Petralky
chcel z bytu ukradnú video, videokazety,
koenú bundu, telefón a tri portové taky,
do ktorých si lup nabalil. Vyetrovate¾ ho
obvinil z trestného èinu krádee.
Na Bratskej ulici prichytila policajná
hliadka dvoch zlodejov rovno pri vykladaní tovaru cez rozbité dvere stánku PNS.
Obaha mui - tefan S. (roèník 1973) a
Ladislav T. (1962) boli predvedení na policajné oddelenie v Petralke.
(his)

Praná brána
na Zámoèníckej

Bratislavské naj...

Pamätníci histórie
Dom na Zámoèníckej 11 dostal barokové prieèelie v polovici 18. storoèia. Jeho
múry vak pochádzajú zo stredoveku.
Na jeho mieste bol pôvodne priechod
pre obrancov na parkan mestského
opevnenia. Po roku 1530 tam postavili
novú batu. Neskôr v nej malo mesto
uloenú svoju zásobu puného prachu,
preto dostala meno PULVERTURM
(Praná vea). Majite¾ domu bol povinný kedyko¾vek umoni obrancom
priechod k vei a hradbám.
V dome boli ete v 50. rokoch zachované
interiéry a detaily z 18. storoèia, napríklad
kuchyne so starobylými pecami. V bate
mal dielòu zámoèník, posledný v tejto ulici. Potom, v 60. rokoch, sa vak èas tohto
i susedného domu zrútila. Pri rekontrukcii obnovili fasády, ale interiéry celkom
prestavali. Z bývalej zámoèníckej dielne
sa stala retaurácia. V priestore za bránou
domu je v stene zamurovaný kamenný
kváder s vysekaným dátumom 1466.

Nevie sa, odkia¾ sa sem kameò dostal, ani
èi je na òom vytesaný letopoèet skutoène

z 15. storoèia.

tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

Keï vás nechajú naive - dáko u bude!

Prakticky celý ivot som preil na
Dunajskej ulici. Túto ulicu nikdy nijaký reim nepremenoval. Dunajská
ulica preila od èias uhorského krá¾a
Ondreja III. (ktorý v roku 1291 udelil
Bratislave privilégiá krá¾ovského
mesta), Arpádovcov, Anjouovcov, Koburgovcov, Habsburgovcov, Masaryka, Tisa, Benea, bo¾evikov a vdy sa
volala Dunajská. Musí sa vola Dunajská, lebo vo¾akedy v stredoveku tu
namiesto ulice tiekol naozaj Dunaj.
Nie síce hlavný prúd, ale boèný, ktorý
vtedy dávno obtekal okolo akéhosi
ostrova (priestory terajích ulíc Dostojevského, Grösslingovej, Jakubovho
námestia a po Mlynské nivy). Na
Dunajskej ulici sme vyèíòali po druhej
svetovej vojne my - chlapci z Dunajskej ulice. Tu sme liezli po strechách,
hrali futbal, chodili do koly, obúvali
prvé korèule a naháòali prvé dievèatá.
My chlapci z Dunajskej ulice si zaslúime, aby aspoò jeden z nás v týchto ctihodných lokálnych novinách prerazil
ako kronikár naich dobrodrustiev.
Nesmiete sa na mòa hneva, e som sa za
pisára vymenoval ja. Som jediný vielschreiber z naej bandy Dunajoov.
Ostatní kamaráti z detstva i dospelosti sú

Chlapci z Dunajskej ulice
väèinou - chválabohu - nichtschreiberi. (Ale inak - samí vzácni jedinci.)
~ ~ ~
Na Dunajskú ulicu sme sa prisahovali
v roku 1945, po fronte. Bratislava bola
na rane. Rok predtým bombardovali
mesto Amerièania kvôli nemeckej
Apolke. Potom prechádzali cez mesto
smerom na Berlín sovietske kaue(
rýchlopa¾né rakety umiestnené na korbách nákladných áut). Ná rodinný
dom pri Blumentálskom kostole dostal
zásah a zhorel do tla. Poèas bombardovania sme boli v pivnici pod domom.
Keï stíchli sirény a nálet sa skonèil,
vyzerala Bratislava hrozne. Samá rozvalina, sem tam màtvoly - vyzeralo to
tu prinajmenej ako v Libanone. Hrabali
sme sa z pivnice v náhlom tichom májovom ráne. Dvere sa nedali pre obhorené trámy a sutinu otvori. Cez káru
vo dverách sme krièali do ulice o pomoc. Keïe sme boli echt Bratislavèania - trilinguálne:
Pomoc! Hilfe! Segítség!
Po tichej rannej ulici ili ruskí osloboditelia s automatmi. Kvitli èerene. Keïe

Rusi zaèuli krièa HILFE! - mysleli si,
e sme Nemci, vyhnali nás z pivnice a
postavili s rukami za hlavou k múru.
Neviem, kedy ste naposledy stáli s rukami za hlavou pri múre... nie je to bohvieaký pocit. Najmä, keï máte pä rokov.
Naastie mal otec v pivnici dvadsapälitrový súdok s tuzemským rumom.
Nastala taká druba s Rusmi, e tí chudáci vytriezveli zrejme a niekde pred
Berlínom. No nechali nás naive. Tu v
Európe ide v tomto storoèí najmä o to.
Keï vás nechajú naive - dáko u bude!
Najprv sme bývali chví¾u u tety na
Zvolenskej ulici, ale keïe ïalia teta si
vzala bratislavského Nemca, ve¾kého
ctite¾a Adolfa Hitlera, museli pred
Rusmi utiec. Zostal po nich na
Dunajskej ulici prázdny byt, v ktorom
zopár dní bývali Rusi s báriòami. Keï
aj Rusi byt vyprázdnili, nastúpila moja
mama s personálom na èistenie nového
príbytku. Upratovali po Rusoch dva
týdne. Vojaci nepouívali záchod.
Pouívali celý bytový priestor bez rozdielu. Mali sme vak kde býva! Rusi a
Nemci boli preè - Dunajská ulica oila
davotom hrajúcich sa detí.
(Pokraèovanie nabudúce. Tie bude veselé.)
Július Satinský

V BRATISLAVSKEJ TLAÈIARNI
Jána Michala Landerera bol vytlaèený prvý slovenský román - René mládenca príhodi a skúsenosti od Jozefa Ignáca Bajzu.
Autor túto knihu vydal vlastným nákladom.
V OKTÓBRI 1851 sa v Bratislave stretli
poprední zástupcovia bernolákovcov a
túrovcov, aby urobili dohodu o prijatí
túrovského spisovného jazyka v úprave
hodovsko-hattalovskej. Táto úprava sa
kodifikovala v práci Martina Hattalu
Krátka mluvnica slovenská, ktorá vyla
v Bratislave v roku 1852.
NAJSTARIA ZACHOVANÁ budova divadla v Bratislave je budova Slovenského národného divadla na Hviezdoslavovom námestí. Postavili ho v rokoch 1885-86 nákladom 340 tisíc zlatých.
PRVÉ STÁLE KINO v Bratislave bolo
zriadené v roku 1905. Volalo sa ElectroBioskop a prvé predstavenie sa konalo 5.
septembra 1905.
PRVÝ KLAVÍR v Bratislave údajne vyrobil Jakub Kojanica okolo roku 1830. V
roku 1840 výrobu klavírov v meste prevzala firma Werner.
PRVÉ TANEÈNÉ SKLADBY slovenských autorov sa objavili v Bratislave na
zaèiatku tridsiatych rokov. Boli to prevane tangá, ktoré si získali znaènú popularitu. Prvé slovenské tango Nepovedz,
dievèatko, nikomu napísal v roku 1932
Duan Pálka.
PRVÁ DEZOVÁ SKUPINA na Slovensku bol Traditional Club a vznikla v
roku 1961 v Bratislave.
PRVÝ ZLATÝ SLÁVIK z Bratislavy
bol Miro birka.
NAJVYOU KOSTOLNOU VEOU
v Bratislave je 85 m vysoká vea Dómu
sv. Martina.
PRVÉ DETSKÉ IHRISKO v Bratislave vybudovali v esdesiatych rokoch 19.
storoèia v Sade Janka Krá¾a v Petralke.
UNIKÁTNY KLOBÚK tróni na vrchole tympanónu Primaciálneho paláca nad
kamenným erbom. elezný klobúk o
priemere 180 cm vái 150 kg.
(sk)

Spomienkový album
Dolná èas terajej Zochovej ulice
jestvovala u v stredoveku. Smerom
hore bola vak ulica slepá. Viedla k záhradám, ktoré sa rozprestierali pri
opevnení mesta (palisády). V dolnej
èasti ulice pôvodne ili chudobnejí remeselníci.
Od 17. storoèia lemoval stranu ulice bliie k hradu plný múr. Za ním bola záhrada s palácom grófa Pálffyho. V 19. storoèí záhradu rozparcelovali. Na jej mieste
postavili nieko¾ko kôl, pôrodnicu a sirotinec.
Na fotografii uverejnenej v roku 1900
vidno kolmo na smer ulice stojacu bránu. Stála na mieste, kde sa teraz kriuje Zochova ulica s Ulicou Podjavorinskej. Cez bohato mreovanú bránu vidno ete vtedy nízku a sporadickú
zástavbu ulice a v dia¾ke Michalskú
veu. Tá je dnes skoro celkom zakrytá
novostavbou.
eleznú bránu zhotovila firma Marton
a synovia. Dnes sa nachádza v Kittsee
v Rakúsku ako hlavná brána do areálu
parku a katie¾a, ktorý vtedy patril
grófovi Batthyánymu a teraz v òom
sídli Etnografické múzeum. Na títe
brány je monogram BL: Batthyany
Lajos.
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer

12

Divadlá

Kam za kultúrou?

OPERA A BALET SND
11. 9. - Carmen
12. 9. - Tosca
14. 9. - Don Quijote
16. 9. - Námesaèná
17. 9. - Tosca
18. 9. - Deti Titanicu
19. 9. - Sila osudu
21. 9. - La Traviata
24. 9. - Rigoletto
25. 9. - Carmen
28. 9. - Tosca
29. 9. - Labutie jazero
30. 9. - Èarovná flauta
DPOH
11. a 12. 9. - Malá noèná hudba
13. 9. - Prelet nad kukuèkiným hniezdom
15. 9. - enský zákon
16. 9. - Zòenadála
17. 9. - Ako sa vám páèi
18. 9. - Divadelná komédia
19. 9. - es postáv h¾adá autora
20. 9. - Na skle ma¾ované
22. 9. - enba
23. 9. - Èertice
24. 9. - Prelet nad kukuèkiným hniezdom
25. 9. - enský zákon
26. 9. - Chrobák v hlave
27. 9. - Na skle ma¾ované
29. 9. - Zòenadála
30. 9. - Viòový sad
MALÁ SCÉNA SND
11. 9. - Pozor na Leona!
12. 9. - Keï tancovala
13. 9. - Krehká rovnováha
15. 9. - Demokrati
16. 9. - Stratený list
17. 9. - Mastný hrniec
18. 9. - Demokrati
19. 9. - Marcus Aurélius pri Hrone
20. 9. - Sex noci svätojánskej
22. 9. - Úbohý vrah
23. 9. - S vylúèením verejnosti
24. 9. - Krehká rovnováha
25. 9. - ialený deò
26. 9. - Vlastenci z mesta Yo
27. 9. - Sex noci svätojánskej
30. 9. - Pozor na Leona!
ASTORKA - KORZO ´90
16. 9. - Matka
17. 9. - Metiaci
18. 9. - Les
21. 9. - Výmena
22. 9. - Cyráno
27. 9. - Armagedon na Grbe
28. 9. - Výmena
30. 9. - Matka

STARÉ MESTO
MKC Gatanová 19
Kurzy pe deti: gitara, tai-chi chuan
Kurzy pre dospelých: gitara, joga, tai-chi
chuan, kalanetika, cvièenie pre eny
Zápis: september 1998, tel.: 377-366
MKC kolská 14
Kurzy: kondièno-relaxaèné cvièenia, karate, kalantika, cvièenie pre eny, cvièenie na chrbticu, joga, zdravotná joga,
aerobic, cvièenie pre deti
Zápis: september 1998, tel.: 396-848
PKO, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 3
14. 9. o 16.00 - achový turnaj dôchodcov
16. 9. o 16.00 - Biliardový turnaj pre návtevníkov
17. 9. o 17.30 - Astronomická oprednáka
19.-20. 9. - 8. Festival ezoteriky
23. a 28. 9. o 17.30 - Astronomická prednáka

Kiná
TATRA: do 16.9. - 6 dní 7 nocí (USA),
17.-23.9. - Akty X (USA), 24.-30.9. Atlantis (Fr.)
HVIEZDA:do 16.9. - Akty X (USA),
17.-30.9. - Godzilla (USA)
YMCA: do 23.9. - Akty X (USA), 24.30.9. - Atlantis (USA)
MLADOS: do 16.9. - Knoflíkáøi (ÈR),
17.-30.9. - Pasti, pasti, pastièky (ÈR)
OBZOR: do 16.9. - 6 dní 7 nocí (USA),
17.-23.9. - Big Lebowski (USA), 24.30.9. - Pasti, pasti, pastièky (ÈR)
CHARLIE CENTRUM: do 14. 9. Chobotnica (USA), do 23. 9. Pes Lump
(USA), do 30. 9. Èeská sóda (ÈR)
ODBOJ:12.-13.9. - Lov na my (USA),
16.-17.9. - Smrtonosná zbraò 4 (USA),
18.-20.9. - Chobotnica (USA)

najbliie vyjdú 24. 9.

Slovenským predstavite¾om grófa Draculu èíslo 1 je operný spevák Frantiek Ïuriaè.

FOTO - Pavel Majer

Gróf Dracula v slovenskom ate
Po veobecnom muzikálovom màtve v
Bratislave sa v tejto divadelnej sezóne
chystá na diváka hneï nieko¾ko muzikálových prekvapení. K úspene rozbehnutému Krá¾ovi Dávidovi na Novej
scéne a hereckými hviezdami SND preplnenej Malej noènej hudbe spred
prázdnin má ambície prida sa komorný muzikál Mníky dosia¾ záhadnej,
neznámej agentúry Muzikál 2000, no a
punc muzikálovému vreniu na bratislavských javiskách nepochybne dodá
najznámejí a najob¾úbenejí upír na
svete - transylvánsky gróf Dracula.
Jeden z typických ve¾kovýpravných projektov Slováka zbehnutého do Prahy
Jozefa Bednárika prichádza od septembra
do Bratislavy po mimoriadne úspenom
aení v Èechách a tvorcovia i organizátori slovenského strihu Draculu s¾ubujú, e iný osud ho nemôe stihnú ani tu.
Dos vysoko poloená latka, keï uvái-

me, e v Èechách sa stal Dracula bezkonkurenène najnavtevovanejím muzikálom vetkých èias, (videl ho kadý desiaty Èech!), soundtrack predstavenia raketovo vyslal na prvé miesta hudobných
rebríèkov hneï nieko¾ko singlov, a Prahu
i menie mestá republiky zaplavili draculovské fan-kluby. Nehovoriac u o
konkurencii, ktorú v týchto dòoch tvrdo
skúajúcim slovenským predstavite¾om
pripravili hviezdy najligotavejie: Lucie
Bílá, Dan Húlka, Jiøí Korn, Iveta
Bartoová èi Leona Machálková. Prvé
hlasy zo skúok Ve¾kej sály bratislavského Istropolisu vak potvrdzujú, e popri
nepreniknute¾nej hviezdnej zostave
slovenskí upírski nováèikovia nemusia
pada na kolená. Hlasovo, herecky i pohybovo na svojich èeských kolegov po
pár skúkach posledného obrusovania
môu dosiahnu okrem Katky Hasprovej,
ktorá u má s Draculom skúsenosti z vy-

stúpení v Prahe, aj Frantiek Ïuriaè a
Marcel Palonder (slovenskí predstavitelia
Draculu), mladé objavy Lucia orálová a
Dagmar
Rostand
(predstavite¾ky
Lorraine) èi muzikálovo presný Ján
Galloviè (ktorý kvôli Draculovi dokonca
opustil dosky SND). Prvé predstavenia slávnostná premiéra je 11. septembra odspievajú a odtancujú ete prevane èeskí protagonisti, postupne sa k nim budú
pridáva aj pripravení Slováci.
Usporiadatelia presné dátumy ich nástupov vak ve¾mi nechcú konkretizova, a
selektova tak predstavite¾ov na èeských
a slovenských, ale skôr na lepích a horích, èo definitívne urèí a bratislavský
divák. U dnes sú vstupenky vypredané
a do polovice októbra, ale usporiadatelia
rátajú, e Bratislava bude ma ancu hosova toto ve¾kolepé dielo do konca budúceho roka.
Alexandra Tinková

Na Urulínskej ulici nali aj kultový objekt
STARÉ MESTO
Na nádvorí Mestského ústavu ochrany pamiatok na Urulínskej ulici otvorili výstavu dokumentujúcu nálezy
objavené pri archeologickom výskume Frantikánskej záhrady.
V roku 1995 sa na ploche bývalého detského ihriska na Urulínskej ulici uskutoènil záchranný archeologický výskum.
Vyvolal ho zámer postavi na tomto
mieste tvorpodlané podzemné garáe.
Z historických správ vieme, e tu od 13.
storoèia a do roku 1948 bola klátorná
záhrada Rehole meních bratov frantikánov. Z jej existencie sa výskumom podarilo objavi tehlové základy záhradnej
fontány zo 17. storoèia. Z 13.-14. storo-

èia pochádza nález odpadovej jamy s
ve¾kým poètom rozbitých hlinených
hrncov, pokrievok a mís, ale aj mnostvo
rybích upín a kostí. Z obdobia poèiatkov stredovekej Bratislavy (12. storoèie)
sa nalo es jednoduchých chlebových
pecí. Pri vykopávkach bola objavená aj
èas pohrebiska z druhej polovice 9. a
zaèiatku 10. storoèia, teda z obdobia
Ve¾kej Moravy. Zvlátnosou bol hrob
asi 67-roèného mua v skrèenej polohe,
ktorému chýbala stehenná a lýtková
kos. Z neskorej doby laténskej z 1. storoèia pred Kr. pochádzajú polozemnice,
hrnèiarske pece, achtovité a zásobnicové jamy. V blízkosti sa nala i strieborná
minca - Biatec.

Najstarím a najvzácnejím nálezom na
tomto území je do podloia zahåbený objekt typu zemnice z doby haltatskej. V
jeho výplni sa naiel krásny kalenderberský hrniec, tzv. mesiacovitý idol, ale aj
hlinená dutá plastika vtáèika. Objekt slúil pravdepodobne kultovým úèelom, o
èom svedèí plasticky zdobená keramika
so symbolmi vtáèika a býka, ktorá sa nala vdy v súvislosti s kultom slnka a
ohòa. Nájdené sprievodné predmety datujú objekt zemnice do 8. storoèia pred
Kristom.
Zistené poznatky budú po dokonèení výstavby podzemných garáí prezentované
formou replík a informaèných tabú¾.
(brn)

Od smrti cisárovnej Sisi uplynulo 100 rokov
VIEDEÒ
A do 16. februára 1999 potrvá výstava na poèes bavorskej princeznej
Albety Rakúskej, manelky rakúskeho cisára Frantika Jozefa I. pod názvom Krása pre veènos. Koná sa
v troch viedenských zámkoch, ktoré
Sisi v minulosti skutoène obývala Schönbrunn, Hofburg a Hermesvilla.
Od smrti Sisi, ktorá bola v minulom
storoèí uctievaná ako jedna z najkrajích ien Európy, toti tento rok uplynulo presne 100 rokov.
Mladá cisárovná strávila na zámku

v Schönbrunne väèinu ivota s manelom Frantikom. Výstava na tomto zámku umoòuje prostredníctvom obrazov a
plastík, mnostvom úitkových predmetov cisárovnej nahliadnu ve¾mi hlboko
do ivota mladej Sisi, ktorá zo 144
schönbrunnských izieb obývala dvanás.
Hofburg bol oficiálnym sídlom cisárskeho
páru, ale súèasne zlatou klietkou pre
Sisi. Výstava v Hofburgu zachytáva verejnú èinnos Albety ako reprezentantky cisárskej rodiny. Ohnivká tzv. Sisi reaze
dopåòajú aj exponáty v cisárskej pokladnici v Hofburgu, diela umelecko-historické-

ho múzea, koèe vo Wagenburgu a kninièné fondy národnej kninice, èi cisárska
hrobka, kde odpoèíva cisárovná Sisi.
Hermesvillu uprednostòovala Sisi pred
Hofburgom a oznaèovala ju ako svoj zámok snov. Manel jej tento po¾ovnícky
zámoèek vo Viedenskom lesíku, ïaleko
od dvorného ceremoniálu, daroval.
Vstupné do Schönbrunnu je 90 ilingov,
do Hofburgu 80 a do Hermesvilly 70 ilingov, kombinovaný lístok do vetkých
troch zámkov stojí 175 ilingov. Výstavy
sú otvorené denne okrem pondelka od
9.00 do 16.30.
(com)

PETRALKA
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
18. 9. o 19.00 - Veèer autentického folklóru: Cífer
19. 9. o 17.00 - Hraj kapela, hraj: tentoraz
súbor Veselka
22. 9. o 19.00 - Folkfórum, koncert skupiny Sklo
25. 9. o 18.00 - Ako iiel Gajdoík,
Rajnoha a Jánoík do sveta, detské folklórne predstavenie
24. 9. o 20.00 - Dobre zvolená párty, hudobná projekcia a koncert v Klube za zrkadlom
26. 9. o 18.00 - Prebudenie, kresanský
veèer
DK Lúky, Víg¾aská 1
18. 9. o 18.00 - Festival hardrockových
skupín
24. 9. o 19.00 - Cestovate¾ský klub
25. 9. o 19.00 - Rockové pódium, koncert
skupiny The Maybe
DÚBRAVKA
DK Dúbravka, Saratovská 2/a
18. - 20. 9. - Dúbravské hody a stretnutie
tyroch miest Dúbravka, Dobling, opron
a Graz - tri dni plné zábavy a zaujímavých podujatí
26. 9. o 19.00 - Pobreie, divadelné predstavenie praských hercov
27. 9. o 16.00 - Ferdo Mravec, slovenská
premiéra muzikálu v podaní Tìínskeho
divadla z Èeského Tìína
RUINOV
Dom kultúry, Ruinovská 28
11. 9. o 19.00 - Bonzáèik, zábavný program s M. Pavelekovou
19. 9. o 12.00 - Ruinovský orech, 3. roèník súae psích kríencov
21. 9. o 19.00 - Spoluiaci, verejná nahrávka zábavnej rozhlasovej relácie
24. a 30. 9. o 17.00 - Klub Alchemika,
stretnutie záujemcov o ezoteriku
24. 9. o 19.00 - Scéna súèasného tanca,
taneèné predstavenie
26. - 27. 9. - Ruinovské hody
VIEDEÒ
16. 9. o 19.30 - Depeche Mode, koncert
britskej skupiny (Wiener Stadthalle)
20. 9. o 15.30 - London Symphony
Orchestra, koncert z diel Mozarta a
Brucknera (Muzikverein - Karlsplatz 6)
25. a 26. 9. od 8.00 do 18.00 - Burza/Detská burza (Neubaugasse)
26. 9. o 14.00 - Hallamasch ´98, medzinárodná prehliadka kultúrnych podujatí
(Mariahilfestrasse/Westbahnhof)
27. 9. o 9.15 - Wiener Sängerknaben:
Haydn - Ve¾ká orgánová oma (Hofburg Schweizerhof)

