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Laserový lúè
nad korzom
opä svieti

Väèina obèanov
nechce prejazdné
Námestie SNP

STARÉ MESTO
Tohtoroènú premiéru zaila laserová
línia, ktorá sa od roku 1998 vinie nad
bratislavským Korzom, veèer 1. mája.
Po prvý raz v tomto roku ju spustili
presne o 22. hodine.
Známy laserový lúè spájajúci Michalskú
bránu s Michalskou ulicou, Sedlárskou
ulicou, Hlavným námestím a Rybárskou
bránou, pochádza z autorskej dielne
akad. sochára Viktora Hulíka, akad. mal.
Milana Pagáèa & Co., podobne ako
Bratislavský laserový orloj a slávnostné
nasvietenie Rolandovej fontány na
Hlavnom námestí. V týchto dòoch sa v
dôsledku predlovania dòa na úkor noci
upravuje aj ich reim. Bratislavský
laserový orloj zaèína kadý deò o 21.00
h, prièom kompletnú tvorminútovú
sekvenciu, ktorá po prvý raz odznela na
prelome roku ako vyvrcholenie silvestrovského projektu samosprávy Starého
Mesta, môu návtevníci Starého Mesta
uvidie vdy o 22.00 h. Farebné variácie
Rolandovej fontány sa poèas celého leta
budú spúa na záver kadej celej
hodiny vdy od 21. do 01. hodiny.
Svetelno-kinetické atrakcie Starého
Mesta - laserová línia, Bratislavský
laserový orloj, nasvietenie Rolandovej
fontány - potrvajú v tomto èasovom
reime a do konca septembra. (miv)

STARÉ MESTO
Ete pred vypracovaním urbanistickej túdie Námestia SNP zisoval iniciátor projektu revitalizácie - mestská èas Staré Mesto - formou
ankety názory obèanov na budúcu
podobu
centrálneho
námestia
Bratislavy. Anketu v uplynulých
dòoch vyhodnotili, èím sa získal významný podklad na ïaliu prácu
architektov a urbanistov.
V priebehu februára a marca mestská
èas zorganizovala nieko¾ko stretnutí
s obèanmi formou verejnej diskusie
a diskusných fór, na ktorých odborný tím
okrem iného verejnos oboznámil aj s
pripravovaným zadaním urbanistickej
túdie. Na týchto stretnutia mali obèania
monos vyjadri svoj názor na budúcu
podobu Námestia SNP formou anketových lístkov, ktoré sa dopytovali na
tyri okruhy rieenia Urbanistickej
túdie. Anketový lístok uverejnili aj
Staromestské a Bratislavské noviny vo
svojom tvrtom tohtoroènom èísle. V termíne od 15. februára do 30. marca 2000
sa na ankete zúèastnilo 136 respondentov
rôzneho veku a vzdelania.
Na základe výsledkov ankety by väèina
obèanov (54,4 % respondentov) uvítala
Námestie SNP neprejazdné, iba s elektrièkovou dopravou. Neprejazdné námestie bez elektrièkovej dopravy by
uprednostnilo 38,9 % respondentov.
Tendencia názorov jednoznaène smeruje
k vedeniu inej ako elektrièkovej dopravy
pod povrchom námestia.
Pokia¾ ide o rieenie problému statickej
dopravy na námestí, jednoznaène
zvíazila monos parkovania v podzemí
- 76,5 %. Z ostatných funkcií by malo
námestie spåòa tieto funkcie: kultúrna
funkcia, vytvorenie peej zóny, rozírenie poskytovaných sluieb a nákupných
moností, zachovanie pietnej funkcie
námestia, vytvorenie podmienok na
bývanie a nakoniec pre administratívu.
Obèania v ankete jednoznaène uprednostnili zachovanie výky existujúcich
objektov na námestí (83,1 %). Èas verejnosti (17,6 %) pripúa monos dostavby nového objektu na námestí. V rámci
rieenia zelene na námestí vyiel na
prvom mieste variant rôznych priestorovo-ploných formácií stromov, krovín a
trávnikov (83,1 %). Variant, ktorý by
predpokladal iba existenciu vzrastlých
stromov bez kombinácie s trávnikom
uprednostnilo 17,6 % opýtaných.
Výsledky ankety budú jedným z podkladov navypracovanie urbanistickej
túdie Námestia SNP, ktorá má by spracovaná najneskôr do jesene tohto roku.
Urbanistická túdia sa stane záväzným
dokumentom pre akúko¾vek investiènú
èinnos na tomto území a jej podmienky
musia splni vetky spoloènosti, ktoré sa
budú o projekt uchádza.
(miv)

Brutálny útok
dvoch skínov
v centre mesta

STARÉ MESTO
Na Hodovom námestí napadli na
zastávke trolejbusov dvaja skíni vo
veku 19 a 14 rokov troch 18-roèných
Bratislavèanov. Starí z útoèníkov im
noom s rukoväou upravenou ako
boxer spôsobil rôzne zranenia. Jedného
poranil na tvári a na rukách, druhého
pichol do hrude, tretieho do brucha.
Útoèníci potom uli cez podchod
a nastúpili do autobusu MHD èíslo 93,
v ktorom napadli 33-roèného cudzieho
tátneho prísluníka èiernej pleti Kaba L.
Cudzinec sa bránil a podarilo sa mu
vytrhnú 19-roènému útoèníkovi z ruky
nô, hoci pritom utrpel zranenie rúk.
Cudzinec potom noom pichol do brucha
mladieho z útoèníkov. Traja napadnutí
18-roèní mládenci utrpeli zranenia,
k dåke lieèenia ktorých sa lekár nevyjadril, prièom jeden z nich s prepichnutými p¾úcami skonèil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Mladí z útoèníkov
musel by takisto hospitalizovaný.
Vzh¾adom na jeho nízky vek je vylúèené
trestné stíhanie. Jeho stariemu komplicovi hrozí trest odòatia slobody na 2 a 8
rokov. Prípad vyetruje Okresný úrad
vyetrovania Bratislava 1.
(ver)

Chátrajúca budova rozostavaného múzea by u èoskoro mala presta hyzdi idovskú ulicu.
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Rozostavané múzeum na idovskej dokonèia
STARÉ MESTO
Na idovskej ulici pod Bratislavským
hradom u nieko¾ko rokov stojí a chátra rozostavaná budova Múzea revoluèných tradícií. S jej výstavbou pod¾a
informaènej tabule na oplotení rozostavaného areálu zaèala Mestská správa pamiatkovej starostlivosti v decembri roku 1987, prièom dokonèenie bolo
naplánované na marec 1991. Napriek
tomu, e od dátumu pôvodného ukonèenia výstavby prelo rovných devä
rokov, dnes jeu poloschátrané múzeum presne v takom stave, v akom ho
zastihla novembrová revolúcia v roku
1989.
Po zmene reimu z pochopite¾ných
dôvodov nebol záujem o dostavanie
múzea s takýmto zameraním. A tak
vzh¾adom na nevyjasnenú predstavu
o novej náplni objektu, ale aj na nedosta-

tok financií na jej dokonèenie stavba postupne zaèala upada do zabudnutia.
Svojím vzh¾adom teda u takmer desa
rokov patí nielen idovskú ulicu, ale
vôbec celú èas postupne dobudovávaného podhradia. Zdá sa, e ¾ady sa
predsa len pohli.
Pod¾a informácie, ktorú sme získali od
riadite¾a Pamingu Cyrila Vaòa, s dostavbou rozostavaného múzea sa zaène
v najbliom èase. Finanèné prostriedky
na jeho dokonèenie by malo mesto
získa od tedrých sponzorov. So
sanaènými prácami sa zaène u teraz
v máji. Pokia¾ sa podarí zabezpeèi
dostatok financií a práce pôjdu pod¾a
plánu, mohla by budova na idovskej
ulici zaèa slúi svojmu novému úèelu
v septembri budúceho roku. Ako nám
povedal C. Vaòo, do objektu sa po jeho
dokonèení nasahuje Mestské múzeum

z Apponyiho paláca, ktorý sa zrejme
bude musie rekontruova.
Ete pred zaèatím stavebných prác bude
potrebné prepracova pôvodný projekt.
Pod¾a Cyrila Vaòa vak nebudú potrebné iadne zásadnejie úpravy. Skôr
pôjde o menie korekcie v rámci samotnej stavby, ale aj jej bezprostredného
okolia. To sa bude týka napríklad
terénnych úprav a výsadby okrasnej
zelene. Pri urèovaní novej funkènej
náplne objektu sa uvaovalo o rôznych
úèeloch vyuitia. Napríklad aj
o komerènom vyuití, no vzh¾adom na
nevýhodné umiestnenie od tohto zámeru upustili. Nie je vak vylúèené, e
súèasou múzea budú aj malé obchody
s príbuzným sortimentom tovaru, ktoré
budú vhodne dopåòa nové vyuitie
tohto objektu na idovskej ulici.
Milan erík

anca získa 370 miliónov z SKB existuje
V súvislosti s krachom Slovenskej
kreditnej banky (SKB) sa objavila
informácia, pod¾a ktorej má mesto
Bratislava v banke uloených asi 370
miliónov korún. Bratislavského primátora Jozefa MORAVÈÍKA sme sa
opýtali, èi nám môe túto informáciu
potvrdi.
- Áno je to pravda.
Odkia¾ pochádzajú tieto peniaze a
kedy boli do banky uloené?
- Peniaze boli do banky uloené v roku
1996, po tom èo mesto vydalo emisiu
obligácií. Bola to rezerva, ktorá mala
slúi na splatenie emisie. Pôvodná výka vkladu bola 400 miliónov korún na
tyri roky so splatnosou koncom tohto
roku. Teda do toho èasu, keï sú splatné
aj obligácie. Konzultovali sme celú záleitos a dostali sme ubezpeèenie, e do

Ná rozhovor
konca roka nemusíme ma obavy. Mesto
vak zaèalo presúva tieto finanèné
prostriedky aj napriek sankciám za
predèasný výber. Dohodli sme sa s bankou, e nám tieto peniaze bude postupne
uvo¾òova. Prvých tridsa miliónov nám
uvo¾nili bez sankcie a o tie ïalie sme
poiadali u po tom, ako sa Slovenská
kreditná banka dostala do problémov.
Rokovali ste u so zástupcami banky o
ïalom postupe, ako dosta spä aj
zvyné peniaze, ak je vôbec ete anca
na ich získanie?
- Myslím si, e táto anca tu urèite je.
Pod¾a naich informácií nie je situácia v
banke taká, aby to pre mesto znamenalo
stratu a to ani v prípade, e sa SKB

dostane do konkurzu. Máme informácie,
e aktíva i pasíva banky sú zhruba vyrovnané, take peniaze by sme mali dosta
spä. Otázka je, kedy to bude.
Neohrozí táto situácia termín splatenia
obligácií?
- Nie, pretoe pripravujeme vydanie
novej emisie, ktorej prevanú èas
pouijeme na splatenie starej emisie
komunálnych obligácií. Robíme vak
rôzne opatrenia, aby sme väèiu èas
peòazí, ktorú má mesto v SKB získali
ete tento rok.
Nebolo moné predvída situáciu v
SKB a vybra uloené prostriedky
ete pred tým, ako sa dostala do problémov?
- Mono by sa to dalo, ale vybra naraz
400 miliónov korún, to by banku urèite
poloilo.
Zhováral sa Milan erík

Potápaèi vylovili
z Dradiaka
7 ton odpadu
PETRALKA
Nedostatok kúpalísk nahrádzajú
Petralèanom
vodné
plochy.
K ob¾úbeným oddychovým zónam
uprostred sídliska patrí najmä trkové
jazero Ve¾ký Dradiak, ktoré vyh¾adávajú kúpaniachtiví aj rybári.
Vdy pred letnou sezónou toto trkovisko
na objednávku mestskej èasti Petralka
vyèistia od tuhého odpadu èlenovia potápaèského klubu OCTOPUS a ïalí
bratislavskí potápaèi. Tento rok sa stretli
v sobotu 29. apríla, aby pod vedením
Tomáa Rácza v dvoch zmenách osem
potápaèov, es zberaèov a trojèlenná
posádka èlnu vyèistili nielen dno trkoviska, ale aj jeho okolie. Tohtoroèný úlovok predstavoval 7 ton odpadu, ktorý tvoria prevane pneumatiky, oce¾ové tyèe a
laná, sklo, najrozmanitejí stavebný
materiál, registraèné pokladne. Medzi
poslednými úlovkami, ktoré potápaèi
vytiahli na breh, boli zastávka MHD, detská preliezka a desametrový plot.
Nebezpeèné sú najmä pribúdajúce
injekèné striekaèky s ihlami, povedal
Tomá Rácz. Netreba ani hovori, èo
vetko môu spôsobi, ak èlovek na ne
stúpi. Zradná je vak aj oce¾ová kontrukcia tesne pod hladinou, ktorú nie je
z brehu vidie. Nedajboe, aby tu deti
skúali skáka hlavièky, dodal.
Je po¾utovaniahodné, e sú medzi nami aj
takí, ktorí si jazero zamenili s miestom,
kde mono pohodlne odloi nepotrebné
veci. Nemali by sme sa k nemu správa
¾ahostajne. Voda vo Ve¾kom Dradiaku
je hygienicky nekodná a èistá, èo dokazuje prítomnos rakov, ktorí sú indikátorom èistoty prostredia. Ikrem nich tu ijú
kapry, uk, úhory a dokonca aj menie
sumce. Pod¾a Tomáa Rácza by na udranie èistoty pomohlo lepie obhospodarovanie jazera, predovetkým rozmiestnenie odpadkových koov. Zodpovednejí by mali by aj správcovia okolitých
súkromných pozemkov. Ako bude tento
kúsok prírody v Bratislave vyzera, vak
v skutoènosti závisí od nás vetkých.
Zuzana Hanzelová, Petralka

Raèania budú
hodova
RAÈA
V prvý májový víkend budú v mestskej
èasti Raèa tradièné Raèianske hody.
Zaèínajú sa u v sobotu o 16. hodine
¾udovou veselicou v kultúrnom stredisku Raèan a verejnou ochutnávkou
vín tunajieho Vinohradníckeho
spolku v Obecnom dome.
V nede¾u potom Raèianske hody
pokraèujú budíèkom s dychovou hudbou
Raèanka a o 11.00 slávnostnou svätou
omou vo farskom Kostole sv. Jakuba a
Filipa. Na Námestí hrdinov bude od 9.00
vyhráva dychová hudba, bude tu vak
moné poèu aj ¾udovky a country. Pred
kinom Nádej vystúpi o 16.00 poulièné
divadlo Dunajka a v amfiteátri KS
arnovická bude po celý deò program pre
deti a mláde. Okrem súboru moderného
tanca a aa Maroa v podveèer vystúpia
aj skupiny Hudba z Marsu a Malevil.
Na Z Plickova bude od 9.00 Hodový
turnaj o pohár starostu Raèe, na ktorom
sa zúèastnia obyvatelia Raèe, Krasòan a
Východného. O 13.30 bude na Námestí
hrdinov Ochutnávka hodových koláèov.
Raèania s¾ubujú, e nikto, kto cez víkend príde na tunajie hody, nebude
¾utova .
(brn)

Súèasou domu budú aj podzemné garáe
STARÉ MESTO
Na mieste bývalej zberne surovín blízko
Malého trhu na Dunajskej ulici vyrastá
nový polyfunkèný dom. S jeho výstavbou zaèala spoloènos J&T Global v
lete 1999 a dokonèená bude v októbri
tohto roku. Nová administratívna budova by mala vhodne zaplni prázdnu
preluku v tejto èasti Dunajskej ulice a
posilni aktivity mestského centra aj na
mieste, ktoré nie je tradièným centrom.
Urbanistické rieenie budovy repektuje
dopravné vzahy a peie trasy s optimálnym vyuitím a zhodnotením pozemku, na
ktorom stojí. Objekt má tri suterénne a pä
nadzemných podlaí. tvrté poschodie je
v niej èasti rieené ako podkrovie, prièom v èasti budovy je aj piate podlaie.
Hlavný vstup do budovy je z Dunajskej
ulice, ktorý bude slúi zamestnancom a

klientom. Zvlá je rieený vchod do podzemných podlaí, kde je umiestnené parkovanie a technické vybavenie. V podzemnej garái je 66 parkovacích miest pre
zamestnancov firiem so sídlom v budove a
ich klientov. Prízemie tvorí hlavný vstup
do administratívnej èasti so vstupnou halou, schodiskom, výahom a recepciou.
Podstatnú èas prízemia bude tvori
banková expozitúra s vlastným vstupom.
Na 1. a 3. poschodí objektu budú administratívne priestory s nadtandardným
vybavením. Priestory bude moné rozdeli
sadrokartónovými prieèkami pod¾a poiadaviek nájomníkov. K nadtandardu patrí
aj klimatizácia, dutinová podlaha, v ktorej
je vedená trukturovaná kabelá, elektrina,
telefón. Výhodou tohto systému je vyvedenie prípojok v ktorejko¾vek èasti kancelárskych priestorov. Na kadom podlaí sú

umiestnené hygienické zariadenia, èajová
kuchynka, archív a rokovacie priestory.
tvrté poschodie je v niej èasti domu rieené ako podkrovný priestor a v èasti ako
klasická administratíva. Na piatom poschodí, ktoré je pre svetlotechnické poiadavky len nad èasou pôdorysu, budú
bytové priestory.
Architektonické rieenie polyfunkèného
domu vychádza z princípu harmónie a
kontrastu. Dominantnou èasou je prieèelie zo strany Dunajskej ulice s preskleným rizalitom. V interiéri zas dominuje
presklené prieèelie hlavného vstupu
s halou a reprezentatívnym schodiskom.
Nová administratívna budova po
dokonèení zaplní aj posledné prázdne
miesto na tejto strane Dunajskej ulice a
stane sa dôstojným administratívnym centrom v tejto èasti Starého Mesta.
(mil)
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Najdrahí bol
oporný múr
STARÉ MESTO
Na rekontrukciu miestnych komunikácií pouili v Starom Meste v minulom roku 60,2 milióna korún z
rozpoètu mestskej èasti. Ïalích takmer 12 miliónov korún stála bená
údrba a opravy výtlkov.
Finanène najnároènejou dopravnou
stavbou bolo vybudovanie oporného
múra na ikovej ulici. Nasledovalo
dládenie Nedbalovej ulice a chodníkov
na Rázusovom nábreí. VEPOS spracoval tie projektovú dokumentáciu pre
rekontrukciu Klobuèníckej ulice a
Hlavného námestia.
Na základe interpelácií poslancov a
poiadaviek z miestneho úradu VEPOS
zabezpeèoval nad plánovaný rámec prác
aj celoploné opravy výtlkov na
Radvanskej ulici a vo Fialkovom údolí,
opravu dlaby na Hodovom námestí,
ve¾kú opravu Gajovej ulice a intaláciu
liatinových ståpikov v historickom
jadre, na Kollárovom námestí a Námestí
slobody.
(miv)

Za pozemky
zaplatia
rekordnú sumu

Dominantou polyfunkèného objektu na Dunajskej ulici bude presklený rizalit. c

Centrum mesta u stráia ïalie kamery
BRATISLAVA
Bratislavská mestská polícia v utorok
2. mája uviedla v centre mesta do prevádzky priemyselnú televíziu, ktorej
cie¾om je chráni obèanov i návtevníkov mesta najmä pred pouliènou
kriminalitou.
Systém bratislavskej priemyselnej
televízie pozostáva zo tyroch kamier,
ktoré sú umiestnené na Hlavnom
námestí, v priestore medzi Rybárskou
bránou a Hviezdoslavovým námestím,
na spojnici Námestia SNP a Potovej
ulice a na konci Obchodnej ulice na
kriovatke s Kollárovým námestím.

Od monitorovacieho systému sa oèakáva
rýchly zásah polície na pokyn dispeèera,
predchádzanie faloným poplachom a
operatívne vyh¾adanie páchate¾ov.
Mono ním preukáza aj skupinové
konanie páchate¾ov a kontrolova pohyb
èlenov organizovaného zloèinu.
Prvá z bezpeènostných kamier funguje
na Hlavnom námestí u od septembra
1999. Pomohla mestským policajtom
odhali celý rad drobných vreckových
krádeí. V predvianoènom období sa
s jej pomocou podarilo prichyti zlodejov pri vlámaní do predajného stánku,
vreckárov, zlodejov kaprov i cudzincov

okrádajúcich návtevníkov vianoèných
trhov.
Monitorovací kamerový systém je popri
projekte okrskového systému fyzickej
ochrany a automatizovanom policajnom
systéme tretím opatrením na zvýenie
bezpeènosti v Bratislave, ktoré schválilo
mestské zastupite¾stvo. Vybudovanie
tohto systému v centre mesta je ïalím
krokom pri napåòaní dohody medzi
mestom a ministerstvom vnútra, ktorá bola podpísaná pred rokom, a ktorej mottom
je Bratislava - bezpeèné mesto. O efektívnosti tohto monitorovacieho systému
budeme pravidelne informova. (brn)

STARÉ MESTO
Miestne zastupite¾stvo mestskej èasti
Staré Mesto schválilo na poslednom
zasadnutí predaj pozemkov na
Radlinského a kolskej ulici
spoloènosti HYDROSTAV, ktorá tu
chce realizova projekt polyfunkènej
budovy v súlade s navrhovaným
funkèným vyuitím v tejto lokalite.
Pôvodne boli dve parcely na nároí
Starohorskej a Radlinského ulici urèené na výstavbu novej budovy miestneho, okresného a daòového úradu Bratislava - Staré Mesto. Po tom, èo sa
tento projekt ukázal ako finanène príli
nároèný, sa o pozemok uchádzal
bratislavský Hydrostav. Poslanci Starého Mesta súhlasili s predajom za cenu
30 tisíc korún za jeden meter tvorcový, èo je od èias predaja pozemkov
na výstavbu bankových budov NBS a
VÚB najvyia suma, akú mestu
ponúkli za predaj nehnute¾ností.
Predaj ete podlieha udeleniu predbeného súhlasu primátora mesta ako
tatutárneho zástupcu vlastníka nehnute¾nosti - hlavného mesta. Ak primátor
súhlas udelí, pôjde zrejme o najefektívnejie nakladanie s majetkom mesta
za posledných pä rokov.
(miv)

Toto mesto bezpeèné nebolo a ani nie je
Na jednej strane sa snaia mesto a
vláda zníi kriminalitu v Bratislave a
tým zvýi bezpeènos jej obyvate¾ov a
návtevníkov, na strane druhej
dochádza priamo v uliciach centra
mesta k brutálnym útokom, po ktorých
konèia zranení na nemocniènom lôku.
Bratislavských chodcov sme sa spýtali,
èi sa cítia v uliciach mesta bezpeène.
Anna V., úradníèka: Som okovaná, e
na zastávke pred Prezidentským palácom
boli dopichaní nejakí mládenci. Je to neuverite¾né, ale kde bola polícia? Ako sa
nieèo také moe vôbec sta? Zaèínam ma
obavy, èi je toto mesto ete bezpeèným.
Michal B., tudent: Som len zvedavý,
kedy u koneène v tomto táte niekto
urobí poriadok so skínmi a podobnými

Èo hovorí ulica
ivlami. Asi naozaj musia niekoho
najskôr doboda a zabi, aby sa s tým
zaèalo nieèo robi.
Rudolf S., dôchodca: Priznám sa, e niekedy sa v tomto meste necítim bezpeène.
Najmä tí mladí s vyholenými hlavami vo
mne vzbudzujú obavy. Polícia si pod¾a
mòa nedostatoène plní svoje povinnosti,
inak by sa nemohlo sta, e si tu grázli
budú robi, èo chcú.
Peter S., èaník: Necítim sa ve¾mi
bezpeène. Najmä v podveèer je taký
hluchý èas, keï policajti u a ete nie sú v
uliciach. Myslím si vak, e to nie je len
problém polície. Do Bratislavy sa toti

sústreïujú kriminálne ivly z celého
Slovenska a potom to tu tak vyzerá. Veï
väèinu krimánlnych èinov páchajú práve
mimobratislavskí.
Roman K., podnikate¾: Myslím si, e to
je stále rovnaké - bezpeèné toto mesto
nebolo ani nie je. A to sa týka nielen
krádeí áut, ale aj prepadov a vrád. Veï
si staèí preèíta denne èiernu kroniku a ste
zhrození, èo sa tu vetko deje. Polícia by
mala by pod¾a mòa dôslednejia a
razantnejia.
Andrea M., nezamestnaná: Doteraz sa
mi niè podobné nestalo, take sa cez deò
cítim bezpeène. A keïe veèer do ulíc
nevychádzam, nemôem to posúdi. Z
rozprávania vak viem, e nie vdy je toto
mesto bezpeèné.
(lav)

SAPA
52 x 60 mm

Predám chladnièku CALEX COMBI, 200/85 l,
dva kompresory, automatické odmrazovanie, 5roèná, málo pouívaná, za 7500 Sk; fínsky FTV
Salora s DO, 56 cm, za 5000 Sk; dve èierne
skrinky (v-85, -80, h-40), sklenené dvierka, po 1500
Sk; vstavanú skriòu, (-150, h-62) za 600 Sk.
 0905 493 987, 4425 2675

Deò matiek
po prvý raz
v záhrade
STARÉ MESTO
Aj tohto roku si samospráva mestskej
èasti Staré Mesto pripomenie tradièný
celosvetový Deò matiek skromnou
oslavou a kultúrno-umeleckým programom pre vetky bratislavské
súèasné i budúce mamièky. Novinkou
oproti minulým rokom je dejisko
podujatia, ktoré presahovali z exteriérov
historického
jadra
do
zrekontruovanej Grassalkovichovej
záhrady za Prezidentským palácom.
Pod zátitou starostu Starého Mesta
Andreja Ïurkovského je pre vetky
bratislavské mamièky a babièky
pripravený poldruhahodinový hudobnotaneèný program profesionálnych
i amatérskych súborov ako prejav symbolickej vïaky za vetko, èo pre nae
rodiny mamy a staré mamy znamenajú.
Toto podujatie organizátori chápu ako
otvorené pre vetkých a pozývajú naò aj
prostredníctvom Staromestských a
Bratislavských novín. Osobitnou
pozvánkou starosta oslovil vye 50 predovetkým staromestských viacdetných
rodín, v ktorých mamièky priviedli na
svet a starajú sa o viac ako tri deti.
Program sa zaèína v nede¾u 14. mája
1999 o 15.00 h vo verejnej èasti
Grassalkovichovej záhrady pri fontáne.
Na improvizovanom pódiu vystúpi
najprv vokálna skupina Chorus 4 a po nej
celý rad destských súborov, napr. folklórny súbor Studienka, detské baletné
túdio, taneèné súbory TONUS a BIBI a
deti z dramatických súborov pri MKC na
Gatanovej a kolskej ulici.
(miv)

Malý trh sa nestratil, iba ho presahovali
STARÉ MESTO
Mestské zastupite¾stvo hlavného mesta
na svojom zasadnutí v októbri 1998
schválilo predaj pozemku pri Ondrejskom cintoríne medzi Dunajskou a
Párièkovou ulicou spoloènosti Malý trh,
s. r. o. Bratislava. Táto spoloènos je
vlastníkom aj pri¾ahlého väèieho
pozemku a po ich scelení má zaèa s
výstavbou polyfunkèného domu s
predajnými, administratívnymi a
bytovými priestormi.
Podmienkou tejto výstavby, ktorá sa dostala aj do uznesenia bratislavského mestského zastupite¾stva, bolo, e poèas realizácie výstavby bude ob¾úbené trhovisko,
známe tie ako Malý trh, doèasne premiestnené obïaleè, na Párièkovu ulicu
v jej vyústení na Karadièovu ulicu a
chodníkom pre peích bude spojené so
Starým Mestom. Po ukonèení výstavby sa
trhovisko malo vráti do pôvodnej polohy.
Magistrátu sa vak nepodarilo zabezpeèi
splnenie vlastného uznesenia a Malý trh na
uvedené miesto nepresahoval. Väèina

predajcov sa preto neskôr obrátila na
samosprávu mestskej èasti Staré Mesto,
aby nala inú náhradnú lokalitu. Inak by
Malý trh pravdepodobne úplne zanikol,
keïe k 30. septembru minulého roku
dostali predajcovia pre údajne sa zaèínajúcu stavbu výpovede. Staré Mesto urýchlene nalo lokalitu na Po¾nej ulici medzi
Sasinkovou a Ulicou 29. augusta, na
opaènej strane Ondrejského cintorína.
O nové trhovisko sa stará VEPOS, podnik
verejnoprospených sluieb Starého
Mesta. Trhový poriadok pre staronové
trhovisko schválili poslanci Starého Mesta
na zasadnutí miestneho zastupite¾stva
koncom októbra 1999. Pod¾a neho je na
trhovisku povolené predáva najmä ovocie
a zeleninu, huby, vajcia, pekárenské
a cukrárenské výrobky, suené lieèivé
rastliny, vèelie produkty, mäso, kvety
a drobné umelecké a remeselné výrobky.
Predajný èas bol stanovený kadý deò
v lete od 7.00 do 21.00 h a v zimnom
období od 8.00 h do 17.00 h.
Pod¾a informácie Ing. Kataríny Martinko-

vej, vedúcej oddelenia podnikate¾ských
èinností miestneho úradu Staré Mesto, na
novom trhovisku je 52 predajných stolov,
èo je asi 2/3 kapacity pôvodného Malého
trhu. iados o prenájom si v novembri
minulého roku podali - a boli uspokojení takmer vetci trhovníci z Malého trhu,
ktorí tu zabezpeèovali kadodenný predaj.
Zvyná tretina chodila na trh iba poèas víkendových dní.
Nie vetci zákazníci Malého trhu si na
nové miesto u nali cestu. Pochopite¾ne,
nové rieenie nie je úplne ideálnym, bez
neho by vak Malý trh bol u len históriou. Vlastník pozemku na pôvodnom
mieste trhoviska vak ani pol roka po
vypovedaní zmlúv trhovníkom nejaví
známky stavebnej èinnosti. Naopak,
zaèal tu prekvita èierny predaj.
Predstavitelia magistrátu by mali preveri aktuálne zámery svojho zmluvného
partnera, pretoe ulièka popri cintoríne,
ktorá mala poèas výstavby slúi ako
zariadenie staveniska, mono zbytoène
clivie prázdnotou.
(miv)

Vánivá diskusia o Masarykovi a Svobodovi
AD: ULICA POD¼A MASARYKA...
Diskusia o rozhodnutí bratislavského
mestského zastupitete¾stva nazva
niektorú z ulíc po prvom èeskoslovenskom prezidentovi T. G. Masarykovi je
stále intenzívnejia. Dôkazom je
mnostvo listov a e-mailov, ktoré denne
prichádzajú do naej redakcie.
Najbúrlivejie reakcie vak nevyvoláva
samotné rozhodnutie mestských poslancov, ale návrh Demokratickej strany,
ktorá prila s mylienkou premenova
Nábreie arm. gen. Ludvíka Svobodu po
T. G. Masarykovi.

Mnohí tento návrh privítali, ve¾ká èas
Bratislavèanov je vak proti. Kým jedni
poukazujú na komunistickú minulos L.
Svobodu a jeho postoje po okupácii v
roku 1968, druhí upozoròujú na jeho zásluhy na oslobodení Èeskoslovenska v
roku 1945. Názory Bratislavèanov sa
rozchádzajú aj v prípade osoby samotného T. G. Masaryka - kým jedni trvajú
na tom, e si zaslúi, aby po òom bola
nazvaná niektorá z významných ulíc,
druhí spochybòujú jeho zásluhy na
vzniku Èeskoslovenska a obviòujú ho, e
neuznával slovenský národ.
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Upozoròujeme èitate¾ov, e redakcia aj
tieto noviny len sprostredkúvajú názory a
postoje bratislavskej verenosti k tejto
otázke a iadny z doteraz uverejnených
listov nevyjadruje názor novín.
Na záver pripájame najèastejie návrhy
naich èitate¾ov na pomenovanie ulice èi
iného priestranstva pod¾a T. G. Masaryka: Hlavné námestie, Nábreie arm. gen.
L. Svobodu a túrova ulica (prípadne
Námestie ¼. túra). S ïalími návrhmi
sa môu Bratislavèania obráti priamo na
poslancov mestského zastupite¾stva, alebo magistrát Bratislavy.
(brn)
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Mesto iada
od vlády peniaze
a pozemky
BRATISLAVA
Vedenie mesta Bratislava iada od
vlády, aby pozemky v zóne Pribinova
ulica previedla na spoloènos patriacu
mestu, ktorá by s nimi ïalej nakladala. Návrh súvisí so snahou mesta vybudova medzi Starým a Prístavným
mostom nové bratislavské centrum.
Okrem toho mesto navrhuje vláde, aby
poskytla garancie na financovanie výstavby piateho bratislavského mosta.
Ïalej navrhuje, aby sa mohlo zúèastni
na privatizácii bratislavského prístavu a
letiska, a iada zavedenie dopravnej dane
v Bratislave.
K
hlavným
projektom
mesta
v najbliom období patrí dobudovanie
juného a západného bratislavského
Podhradia. Prísluná túdia by mala by
v krátkom èase pripravená na verejnú
diskusiu. Poèíta tie s premostením
Staromestskej ulice a predåením peej
zóny z centra a na Hrad.
(brn)
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Kto robí
z Petralky
dung¾u...
LIST ÈITATE¼A
Nedávna výstava CONECO v areáli
Incheba ozrejmila, kto vlastne z Petralky robí dung¾u. Urèite ste zaznamenali viaceré ohlasy zo strany nielen
Petralèanov na to, ako je devastované
ivotné prostredie, v ktorom ijeme.
Pôsobí to na nás ve¾mi deprimujúco, keï
tá troka zelene, ktorá sa medzi
sivými panelákmi a asfaltovými cestami
sem - tam vyníma, je pod kolesami áut
priam ubitá a totálne znièená. Ako by asi
reagovali návtevníci výstav, keby im
priiel niekto pod okná ich rodinných
domov postavi auto, a dal si ho traktorom
vytiahnu z rozmoèenej a zdevastovanej
zeme. Asi by ich to neteilo.
Ani nás Petralèanov neteí, keï nám
takto necitlivo devastujú ivotné
prostredie, v ktorom sme nútení i a
ktoré mnohí tak radi kritizujú. Verím, e
kompetentní prijmú potrebné opatrenia,
aby sa nielen zvyovali príjmy spoloènosti Incheba z vydarených výstav, ale aby
netrpeli ani obèania a ani ivotné
prostredie. Lebo to, èo sa za 5 - 6 dní
dokáe úplne znièi, to za 5-6 dní nepríde
da nikto do pôvodného stavu. Dvíha sa
vo mne (a nielen vo mne, ale u mnohých
mojich spoluobyvate¾ov sídliska Petralka) vlna odporu k takémuto prejavu
vandalizmu. A vedzte, e najhorie to
chápu nae deti, ktoré sa vetci snaíme
vychováva k úcte voèi ivotnému
prostrediu, ale èiny dospelých sú s tým v
ostrom protiklade.
Eva opincová, Petralka

Cukrárne boli aj na predmestí Bratislavy
Cukráreò a pekáreò Orban sa nachádzala na Schöndorfskej ulici è. 5 oproti
dnenému Obchodnému domu Junior.
Táto prevádzka pretrváva a dodnes na
dnenej Obchodnej ulici a je tam predajòa chleba a peèiva. Táto výrobòa bola
známa peciálnou výrobòou vianoèiek,
brioiek a plundrového peèiva. Výrobòa
peèiva a zákuskov sa nachádzala vo
dvore a predajòa bola poèas celého dòa
zásobovaná úplne èerstvými a ete teplými výrobkami.
Cukráreò - výrobòa Jozef Müller bola na
idovskej ulici v blízkosti Mikuláskej ulice - roná budova idovskej a Beblavého
v susedstve U dobrého pastiera. Dielòa bola situovaná hlboko v pivnièných priestoroch - dnes Múzeum umeleckých remesiel.
Ete aj v dnených dòoch vchod do tejto
dielne tvoria pôvodné elezné a masívne
dvere oblúkového tvaru. Vyrábané zákusky
vo ve¾kých drevených prepravkách odnáali na hlavách uèni do rôznych predajní,
bufetov, koloniálnych obchodov, mliekarenských predajní a kaviarní po celej
Bratislave.
Cukrárska výrobòa trvanlivého peèiva
Bratov Kolmanovcov bola umiestnená na

Bratislava kedysi...
rohu idovskej ulice a Rybného námestia oproti bývalej synagóge (dnes sa tu zaèínajú piliere Nového mosta). Tu sa vyrábali
výrobky trvanlivého charakteru a rôzne
druhy keksov na úrovni manufaktúry.
Pracovali tu asi dve desiatky dievèat a traja
vyuèení cukrári - majstri. Jednou z ich úloh
bolo aj odháòanie potkanov, ktorých sa
v tejto lokalite nachádzalo neúrekom.
Cukráreò - zmrzlináreò Èazim Razim bola
v blízkosti Metianskeho pivovaru a Rybného námestia na Rázusovom nábreí dnes nástupite MHD pod Novým mostom. pecializovala sa na priamy predaj
orientálnych druhov zmrzliny z mraziarenského stroja a k tomu vyrábaných oblátok.
Cukráreò Emil Fetzer bola jednou z tých,
ktoré sa nachádzali na predmestí
Bratislavy - bývalá Emiháza (¾udová
tvr v mestskej èasti Nové Mesto za
Figarom). U obyvate¾ov tejto lokality
bola ob¾úbená, lebo zákusky boli
chuovo ve¾mi dobré, pomerne lacné a
zákazníci nemuseli chodi a do stredu
mesta. Bohuia¾, dnes je táto cukráreò

zruená a zostal z nej len rodinný dom.
Cukráreò Viktor Pressler bola tie na predmestí - v èasti Dornkapeln, známej ako
Mexiko (dnená Trnávka v mestskej èasti
Ruinov). Výrobky tejto cukrárne, ktorá
tie sídlila v rodinnom dome, boli cenovo
dostupné pre chudobnejiu klientelu robotníkov z okolia.
Cukráreò tefan Nagy bola poslednou
v poradí na predmestí Bratislavy. Nachádzala sa v Prievoze, nazývanom tie Oberufer alebo ete èastejie prezývkou Feriba. Bola pomerne vhodne umiestnená
v blízkosti evanjelického kostola, miestneho kina a ostatných obchodných prevádzok v strede obce na hlavnej ceste. Dnes
je táto èas Prievozu zbúraná a prebudovaná na moderné sídlisko Mierová ulica.
Jednou pecializovanou výrobòou, na
ktorú sa nesmie zabudnú, bola Kesselbauer, kde sa vyrábali suienky, oblátky,
ale hlavne rôzne druhy diabetických a
detských suchárov. Nachádzala sa na
Námestí 1. mája s prieèelím do Kollárovho námestia. Dnes je to oarpaná budova
s verejnými garáami vo dvore - hneï
ved¾a bola postavená úplne nová budova
LB Leasing.
tefan Behúò

Cukráreò Levius
bola na rohu
AD: BRATISLAVA KEDYSI...(7/2000)
Chcel by som zareagova na èlánok
tefana Behúòa, kde sa uvádza, e
Cukráreò Levius sa nachádzala na
Michalskej ulici, dnes je tu cestovná
kancelária Ruefa Reisen.
Dovo¾ujem si poznamena, e cukráreò
Levius bola vdy od zaloenia na rohu
Michalskej a Schneeweisovej ulice (dnes
Biela). Na Michalskej ulici, kde je dnes
Ruefa Reisen, bol - ak sa dobre pamätám
- známy obchod s obuvou BRUNA.
Cukráreò Levius bola známa nielen so
svojimi mignonkami, ale aj bonbónmi
a zaváraninami. V miestnosti bývalej
cukrárne je teraz obchod s knihami.
Julius Kuster, Dúbravka
~ ~ ~
Cukráreò Mayer nikdy na rohu
Sedlárskej ulice a Hlavného námestia
nebola, u aj v monarchii bola presne
tam, kde aj teraz, teda na Hlavnom
námestí.
V cukrárni Stürzer sa nikdy neschádzali
mladí intelektuáli, tak mladí, ako aj starí
mali svoje kaviarne ako tefánku,
Astoriu, Drobeka. Cukráreò Levius sa
nachádzala síce na Michalskej ulici, ale
na rohu Michalskej - Schneeweissovej
(dnes Bielej) a nikdy nie tam, kde je
dnes cestovná kancelária Ruefa, tam
toti bol obchod s pánskou konfekciou,
ktorý sa volal ete v monarchii M.
Neuman, ako filiálka viedenskej firmy,
v ÈSR Moravia a neskôr Nehera,
vedúcim tohto obchodu bol toti môj
starý otec. A nakoniec: tudenti, lekári
z fakultnej nemocnice chodievali do
Metropolky pravidelne a nie do cukrárne
Augustin. Menované omyly nie sú síce
dôleité, ale presnos nikdy nekodí.
Katarína Löfflerová, Staré Mesto

Zaèiatok tohtoroènej plavebnej sezóny bratislavského Propelera si veru mnohí Bratislavèania 1. mája nedali ujs. Aj tento
rok je prevádzka atrakcie moná len vïaka finanènej podpore mestských èastí Petralka a Staré Mesto.
FOTO - Vladimír Miauer

Napísali ste nám
O èarbaniciach na stenách domov a
rôznych objektov ste u písali. Zdá sa mi
vak, e sa v tejto veci niè nerobí a my si
máme zvyknú, e to akosi patrí k dobe.
Myslím si, e exemplárnym potrestaním
pár týchto kresboma¾cov by muselo dôjs
k náprave. V Nemecku nevidie to¾ko
poèmáraných plôch ako u nás. Finanèný
postih je asi dostatoèným opatrením voèi
vandalom. Ïalej by som chcel upozorni,
e na Opavskej ulici pri elezniènej trati
je divoká skládka odpadu a rôzneho
haraburdia, ktoré sa rozrastá a niè sa tam
nedeje. A v Mlynskej doline je oproti
benzínovému èerpadlu Transpetrol
parkovisko kamiónov, kde chýba kontajner na odpadky a tak sa vetko rozhadzuje okolo a pritom ide o parkovisko medzinárodné. Aj parkovisko pri ZOO, ktoré
je u 20-roèným provizóriom, by si
zaslúilo pozornos hlavného mesta.
Anton Hulman, Nové Mesto
~ ~ ~
Slnieèko zaèalo teplejie hria a zaiadalo sa nám potei sa poh¾adom na prebúdzajúcu sa prírodu. Nie kadý má monos vlastni záhradu a tak sme sa vybrali
v nede¾u predpoludním do záhrady
Grassalkovichovho paláca. Pán prezident
splnil s¾ub a umonil prístup verejnosti.
Záhrada rozkvitla do jarnej krásy.
Narcisky, sirôtky, puèiace magnólie a
hlavne èistota a poriadok. Nevadí, e nás
pri vstupe letmo prehliadli. ivot ukázal,
e bez dozoru sa krása neudrí. Smutný
bol poh¾ad, keï praktickí obyvatelia
brodili svojich psov v záhradnej fontáne.
Oko poteí aj poh¾ad na kvetinové záhony pred prezidentským palácom. Zdá sa,
e i naa staria generácia sa opä doije
èistoty a poriadku v meste. Ïakujeme
vetkým, ktorí sa o to prièinili.
E.F., Bratislava

Zlatníctvo
52 x 100 mm

Thajská kuchyòa je len iná ako èínska
Do thajskej retaurácie MEKONG na
Palackého ulici nás prilákala najmä
zvedavos. Zaujímalo nás, v èom môe
by thajská kuchyòa iná, ako je,
povedzme, najrozírenejia ázijská
kuchyòa - èínska. Neznalý Stredoeurópan by to mono vetko hodil do
jedného ázijského vreca, pravda je
vak iná. Tak ako je osobitá, napríklad, japonská kuchyòa, tak je charakteristická aj kuchyòa thajská.
Retauráciu Mekong sme navtívili
v èase obeda a musíme prizna, e
obsadené boli len dva èi tri stoly na
terase, inak sme v retaurácii boli sami.
Príèinou bolo zrejme slnieèko, ktoré
lákalo skôr k vode, ako aj fakt, e sme sa
sem vybrali v deò pracovného pokoja. O
to lepie sme si mohli prezrie tunají
thajský interiér, ktorý na nás zapôsobil
poriadkom a èistotou.
Z bohatej ponuky jedál sme si vybrali
ako predjedlo homárové lupienky a
grilované kuracie na ihle s pikantnou
oriekovou omáèkou. Aj pri výbere
polievok sme sa riadili skôr snahou spozna neznáme a ochutna originálne tha-

Bedeker gurmána
jské chute. Preto sme si vybrali kuraciu
polievku s kokosovým mliekom, kuraciu
polievku s citrónovou avou a ostrokyslú polievku s krevetami. Boli vynikajúce
a sami sme boli prekvapení, e na prvý
poh¾ad èudesné kombinácie chutí môu
by nakoniec lahodné.
Pri výbere hlavného jedla sme si mohli
vybra
z
kuraciny,
kaèaciny,
bravèového, hovädzieho, rýb èi
bezmäsitých jedál. Rozhodli sme sa pre
chrumkavú kaèicu na thajský spôsob,
hovädzie v sladkej oriekovej omáèke a
pikantné kuracie s kokosovým mliekom
a zeleným korením. Na rozdiel od
èínskej kuchyne, ktorá je neomáèková a
je charakteristická mnostvom zeleniny,
thajská kuchyòa v nás vzbudila dojem,
e je viac omáèková a nekladie dôraz na
zeleninu (ak nerátame surovú posekanú
kapustu, ktorá tvorila oblohu k predjedlu a ku kadému z hlavných jedál.
Navye ak menu upozoròovalo, e jedlo
bude pikantné, také aj bolo. A nepo-

mohla ani voòavá rya, ktorú sme si
vybrali ako prílohu.
Na záver sme chceli ochutna niektorý
z dezertov, ale predchádzajúce chody
nám to jednoducho nedovolili. Väèina
ponúkaných dezertov je vak ve¾mi
podobná èínskej èi japonskej kuchyni - aj
tu dominuje vypráané ovocie s medom.
Ceny ponúkaných jedál boli primerané
bratislavskému tandardu, prekvapili nás
vak pomerne vysoké ceny nápojov alkoholických aj nealkoholických. iadne
výhrady sme nemali ani voèi obsluhe,
ktorá vak v èase naej návtevy nemala
príli ve¾a práce a tak sa nám venovala
nepretrite. Ocenili sme upozornenie, e
príprava niektorých thajských pecialít
môe trva dlhie, no aj napriek tomu sme
zbytoène neèakali, ako sa nám to nedávno
stalo v jednej orientálnej retaurácii.
Thajská retaurácia Mekong bola pre nás
príjemným
prekvapením,
najmä
vzh¾adom na to, e priestory, v ktorých
sa nachádza, nemali v minulosti v Bratislave dobrú poves.
Nae hodnotenie: 0000
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek

Staré dvere opä nové!
Pouitím systému renovácií pre kadé dvere metódou PORTAS budú Vae
staré dvere opä nové.
Cenovo výhodné rieenie
za jediný deò - bez piny a
hluku! Mnoho modelov a
dezénov pod¾a Váho výberu - vrátane zárubní,
kovaní, sklenených výplní
a týlových rámov. Výhoda
pre Vás: dvere PORTAS
nemusíte u nikdy natiera.

Ïalie informácie? Staèí zavola!

Jednotka na renovácie v Európe
Bajkalská 25, BA, tel.: 5823 3280
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Celé mesto
bude opä
v pohybe

Mestská polícia nemá èas stara sa o èistotu

BRATISLAVA
Tri predchádzajúce roèníky festivalu
Bratislava v pohybe svedèia o tom, e
tanec má v Bratislave svoje miesto.
A tak i tento rok pripravila Asociácia
súèasného tanca osem dní plných
tanca, ktoré rozpohybujú Bratislavu
v jej histórii, ale aj súèasnosti, na
pravom i ¾avom brehu Dunaja, pod
strechou i pod írym nebom, veselo
i váne.
Festival sa otvorí ve¾mi pecificky - rituálom. Nový rituál je názov série
improvizovaných predstavení, ktoré sa
po tri dni (12.-14. mája) budú odohráva
na bratislavskom korze o 17.00 a na
Hlavnom námestí o 21.00 h. Taneèníci
z Bratislavy, Macedónska, Maïarska
a USA v spolupráci s hudobníkmi a výtvarníkmi chcú svojimi novými nápadmi
narúa zauívané rituály mesta
a vytvára nové. Súèasou Nového rituálu je aj svetelno-zvuková intalácia
amerického výtvarníka Petra Terezakisa,
umiestnená v Starom Meste a na brehu
Dunaja pri divadle Aréna.
Milovníci nového taneèného umenia
môu od 16. do 20. mája vidie súèasný
tanec z Izraela, Francúzska, Ve¾kej
Británie, Kanady, USA i zo Slovenska
v divadle Aréna, slovenské produkcie
v divadle Stoka a v DK Zrkadlový háj.
Novinkou je projekt Nexus, vytvorený
peciálne pre festival, predstavenie,
ktoré vzniklo v spolupráci americkej
choreografky Allyson Greenovej
a slovenských taneèníkov. Premiéra je
18. mája v Aréne.
(brn)

LIST ÈITATE¼A
Bývam na Námestí 1. mája, kde je
absolútny nedostatok parkovacích
miest. A tak krúim po okolí
a striehnem. Miesta, ktoré tu sú, nestaèia ani pre obyvate¾ov okolitých
domov. Banskobystrická ulica je
poslednou monosou, kde sa dá
auto odstavi. V tomto stave, aký tu
je, mi je preto záhadou poèínanie
prezidentskej kancelárie.
U po nieko¾kýkrát sa posunula
dopravná znaèka obmedzujúca parkovanie na tejto ulici. Dá sa poveda, e
na jednej strane ulice je v polovici
dåky obmedzené parkovanie. Nechápem preèo, keï krátky úsek tejto ulice
od Nám. 1. mája je obojsmerný práve
pre pohodlný prístup vozidiel do dvora

prezidentského paláca. Spoèiatku tam
autobusy hradnej stráe aj vchádzali,
teraz parkujú na Banskobystrickej.
Navye úplne blokujú chodník, kde
napríklad matky s koèíkmi nemajú
ancu prejs. Take prechádzajú po
ceste, medzi autami, pod doh¾adom
polície, ktorá sa tvári, e tu koèíky
nemajú èo robi. Autobusy im
neprekáajú.
Pritom
dvor
Prezidentského paláca je prázdny! Na
tejto ulici a v jej tesnom okolí je ve¾a
obytných domov, obyvatelia niekde
parkova musia. A sami uznáte, e
slová mestského policajta choïte do
Alexie sú nezmyslom.
Druhá vec, ktorá ma trápi v naom
okolí, tie súvisí s palácom. Je òou
zrekontruovaná Grassalkovichova

záhrada. So svojím trojroèným synom
do nej radej ani nejdem. Keï vybehol
na trávnik, ochrankár na nás tak
nareval, e som musel s plaèúcim
synom odís. Trojroènému decku sa
nedá vysvetli, e nesmie ani jednej
trávièke zlomi stebielko - chce sa
predsa hra, beha, zabáva sa. A tak so
synom chodím po uliciach, bicykluje sa
medzi psími výkalmi na peej zóne.
Díva sa na bezdomovcov a obrákov,
pýta sa kto to je a preèo tu tak sedí. A ja
mu vysvet¾ujem, e tá pina, výkaly
a bezdomovci sú tu preto, lebo zvýili
právomoci mestskej polície a nemá sa
kto postara o bezpeènos a èistotu
v centre mesta. Mestská polícia toti
postáva pri uliciach a kontroluje autá.
Roman M., Staré Mesto

Celonoèné koncerty ruia spánok mesta
BRATISLAVA
Noc z 29. na 30. apríla bola pre mnohých obyvate¾ov Bratislavy utrpením. Nad mestom sa toti nevznáala len temná silueta Bratislavského
hradu a horúèava nastávajúceho
leta, ale najmä noèná mora v podobe
monotónneho bubnovania, prièom
decibely tejto hudby vysoko prevyovali povolené hodnoty.
V naom meste u desaroèia platia
veobecne záväzné nariadenia, ktoré by
mali obyvate¾om zaruèova monos
pokojného spánku. Ak si susedia v noci
príli nahlas vyhrávajú, alebo sa príli
nahlas bavia, má kadý obèan mesta
právo zavola políciu, prípadne saova sa na odbore ivotného prostredia.
Obyvatelia Starého Mesta vak musia
(naozaj musia???) u nieko¾ko rokov

znáa výstrelky organizátorov koncertov, ktorí nechcú pochopi, e verejné
priestranstvo nie je koncertnou sieòou.
U nieko¾ko rokov sa udriava zlozvyk
nièi nervy obyvate¾ov centra Starého
Mesta príli hluènými a po 22. hodine
sa nekonèiacimi koncertmi na
Hlavnom námestí v rámci Kultúrneho
leta. V blízkych domoch by chceli spa
starí ¾udia, ale aj deti a pracujúci
stredného veku. Na to nikdy nepomyslia tí, ktorí dávajú súhlas, aby sa nad
mestom do 6. hodiny ráno rozliehali
zvuky tam-tamov navye zosilnené
reproduktormi.
Koncert v noci z 29. na 30. apríla sa
niesol z územia Petralky. Poèas tejto
noci museli zatvára okná obyvatelia
Kamárov, okolia Slavína, Dlhých Dielov, Mudroòovej aj Èerveného kría.

Niè vak nepomáhalo. Rozospatí ¾udia
sa potácali s bolesami hlavy po svojich
bytoch. Hluk prenikal cez vetky múry.
V stredoveku patrilo k druhom tortúry
aj trápenie odsúdených èi vypoèúvaných monotónnym zvukom. Obyvatelia
náho mesta takú kanonádu nezaili
od roku 1945 a predtým len v roku
1809, keï mesto, zase z územia dnenej Petralky, ostre¾ovala Napoleonova
armáda. Niekto má rád cigánsku hudbu,
niekto valèík Na krásnom modrom
Dunaji. Niekomu sa mono páèi africký
pseudofolklór. Rád by som sa dozvedel,
ko¾kí z Bratislavèanov v spomínanú
noc skutoène spali. Nie kadý je taký
bohatý, aby mohol na víkend opusti
svoj byt. Kto zaplatí vetkým tým, èo
stranú noc pretrpeli, bolestné?
tefan Holèík

tipendiá
pre talenty
STARÉ MESTO
Komisia vzdelávania, mládee a portu miestneho zastupite¾stva Staré
Mesto prila s návrhom podpori aj finanène osobnostný rozvoj talentovaných detí a mládee najmä z viacdetných a sociálne slabích rodín formou
peciálneho tipendijného fondu.
Na základe tohto návrhu Miestny úrad
Staré Mesto pripravil veobecne záväzné
nariadenie, ktorým dopåòa pravidlá poskytovania dotácií a návratných finanèných výpomocí z roku 1994. Mestská èas
môe odteraz poskytnú finanèné prostriedky na podporu vzdelávania, kultúrneho a portového rozvoja detí, napr. formou
jazykových kurzov, odborných kurzov,
kôl v prírode, prázdninových pobytov a
inej mimokolskej èinnosti zameranej na
duchovné a profesionálne formovanie detí
a mládee, ale aj formou nákupu literatúry, kolských pomôcok a vstupeniek na
kultúrne podujatia. O poskytnutí dotácie
alebo návratnej finanènej výpomoci do
výky 10 tisíc korún môe rozhodnú
starosta, vyiu finanènú pomoc
schva¾uje miestne zastupite¾stvo.
Dotáciu mono poskytnú dvakrát v
kalendárnom roku do výky 5 tisíc
korún. V rozpoète mestská èas Staré
Mesto vyèlenila v tomto roku na tento
úèel 500 tisíc korún.
(miv)

CALIFORNIA TÝL ATNÍKOV
s uplatnením stavebného systému sadrokartónom
...sú VÝHODNEJIE ako typové atníkové Skrine na Mieru.
NAVYE

LUBOCO

tel. 64 360 224 0903 725 257

Dodávka do 5 dní

Opletalova 100, Devínska Nová Ves

POSADÍM VÁS
DO CHLÁDKU...

u od 457 600,- Sk

LUCIE/KONCERT
109 x 188 mm

u od 693 400,- Sk
Super leasing a extra výbava za peciálnu cenu.

AUTO ALBA, s.r.o., BRATISLAVA
Vajnorská 173, tel.: 4445 0881-82
Jasovská 24, Petralka, tel.: 6381 2912-13
Brnianska 31, tel.: 5930 2311

Od 11. apríla do 30. júna 2000 zvýhodnené poistné na vetky vozidlá Peugeot len v predajniach AUTO ALBA!

! BEZ CENOVÉHO ROZDIELU !

Dostanete KVALITNÉ HLINÍKOVÉ dvere, ZRKADLOVÁ VÝPLÒ
potrebné úpravy nerovností, ktoré inde nerieia a nenájdete.
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O práci a vzdelávaní

Nezamestnaný
neznamená
neschopný
Väèina súkromných podnikate¾ov si
dnes uvedomuje, e základom kadej
dobrej firmy sú kvalitní pracovníci.
Nájs kvalitných pracovníkov vak
na trhu práce nie je jednoduché.
Navye niektorí podnikatelia trpia
predsudkom, e kadý kvalitný pracovník má zamestnanie a nezamestnaní sú len neschopní alebo málo
skúsení pracovníci.
Prieskum a skúsenosti agentúry
InfoWork dokazujú, e to nemusí by
pravda. Viac ako polovica ¾udí, ktorí
prichádzajú do agentúry h¾ada zamestnanie, sa v minulosti ocitla bez práce. Sú
to väèinou pracovníci, ktorých zastihol
rozpad, prípadne bankrot podniku,
v ktorom pracovali. Zostali bez práce nie
vlastnou vinou (samozrejme, v tom prípade, ak nezastávali k¾úèové pozície, od
ktorých záviseli úspechy firmy). Skúsených odborníkov a spo¾ahlivých pracovníkov mono nájs aj v radoch
nezamestnaných. Diskutabilnou je len
dåka takejto nútenej dovolenky - ako
dlho môe èlovek zosta bez práce, aby
sa bez väèích akostí opä zapojil do
pracovného procesu.
Dlhodobá nezamestnanos potláèa do
úzadia dlhými rokmi získavané pracovné návyky, postoje a pocity - skoré vstávanie, pocit zodpovednosti voèi rodine,
postoj k zamestnávate¾ovi, cie¾avedomos a zmysluplnos konania. Kvalitný
pracovník vak na druhej strane nemusí
zobra prvú prácu, ktorá sa mu ponúka,
ak nespåòa jeho oèakávania. Nechce
riskova prièasté zmeny zamestnávate¾a. Paradoxne sú vak niektorí, inak
ve¾mi spo¾ahliví a predtým stabilní pracovníci nútení v krátkom èase vystrieda viacero zamestnaní - dávajú prednos aj nechcenej práci pred nezamestnanosou. Vrhá to vak na nich èasto zlé
svetlo a vzniká podozrenie, e ide
o nekvalitných pracovníkov alebo konfliktné typy, ktoré sa nedokáu podriadi alebo tímovo pracova. ablónovitý
poh¾ad na nezamestnaných tak
skres¾uje skutoèný stav.
Ak sa chcú podnikatelia vyhnú chybám v úsudkoch, je nevyhnutné pristupova ku kadému uchádzaèovi individuálne. Odhali skutoèné kvality alebo
nedostatky potenciálneho zamestnanca
nie je jednoduché. Sú na to potrebné
dostatoèné znalosti a hlavne skúsenosti
z personálnej oblasti, ktoré zaèínajúcim
alebo zaneprázdneným podnikate¾om
èasto chýbajú. Personálni konzultanti
agentúry InfoWork v rámci odborných
konzultácií pomáhajú personálnym
manaérom a riadite¾om firiem
prekona predsudok o neschopnosti
nezamestnaných. Báza dát uchádzaèov
agentúry obsahuje okrem zamestnaných
kandidátov aj pièkových nezamestnaných vhodných aj na riadiace pozície
do firiem. Manaéri firiem zmenia
poh¾ad na èloveka bez práce najúèinnejie vtedy, keï sa sami dostanú do
situácie nezamestnaného. Krátkodobá
strata zamestnania by hádam prospela
nejednému sebavedomému éfovi, èo
vôbec neplatí len pre súkromný sektor.
~ ~ ~
Kontakt:InfoWork Slovensko, s.r.o.
Saratovská 28,
841 02 Bratislava
tel./fax: 642 852 18
e-mail: iwsk@appel.sk

Na bratislavskom Závodisku u budú
ma aj náhodné dopingové kontroly
Priaznivci slovenského turfu netrpezlivo èakali na nede¾u 9. apríla, keï sa
definitívne
otvorili
bránky
bratislavského hipodrómu v Starom
háji a úvodnými desiatimi dostihmi sa
zaèala tohtoroèná dostihová sezóna.
Na programe mala a bude ma 25
dostihových dní, o jeden viac ako
vlani, s celkovým poètom 221 dostihov.
Ich dotácia je takmer 19 milión korún,
celkový rozpoèet sa vyplhal na 40 miliónov, informoval riadite¾ Závodiska
Bratislava Marián urda. Len tak mimochodom, ve¾kú èas príjmov vykrývajú
tradièné sobotòajie burzy, ktoré majú
pre nás ve¾ký význam, priznáva Marián
urda. Sezónu tvorí aj pä klasických
dostihov, 22. roèník Turf Gala, majstrovstvá Európy Amazoniek a Klusácke
derby. V samotnej Bratislave sa uskutoèní osemnás dní, zostávajúce budú v
Topo¾èiankach (3), Novom Tekove (2),
po jednom mítingu uvidia diváci v uranoch a v Senici. Marián urda verí, e
spoluprácu medzi jednotlivými krajina-

mi stredoeurópskeho regiónu zlepia
závery Konferencie stredoeurópskeho
turfu, ktorá sa konala ete v polovici
januára v Prahe. Samotní návtevníci
Závodiska si u urèite vimli aj niektoré
novinky. Zmenila sa napríklad architektúra Padocku (na novom povrchu sa
predvádzajú kone, ale zlepili sa aj podmienky pre zvedavcov okolo Padocku),
zrekontruovali sa priestory na ustajnenie koní (väèie a pohodlnejie boxy), na
proti¾ahlej rovinke sa opravilo
zavlaovanie, èím sa kvalita celej dráhy
znovu o nieèo zvýila. Novinkou budú aj
náhodné dopingové kontroly. V zime
sme rokovali s Antidopingovým
výborom SR a spoloène sme podpísali
Antidopingovú chartu, vraví Marián
urda. Pod¾a Dostihového poriadku, po
prvom previnení sa jazdcovi odoberie
licencia na tri mesiace, po druhom na
es a pri treom zostení na rok. V prípade, e sa jazdec naozaj nepouèí, tak po
tvrtom prichytení bude nasledova
doivotný ditanc.

Úvodné dostihové dni naznaèili, e záujem o dostihy stále rastie. Pre tých, ktorí
sa vak na Závodisko nemôu dosta, sú
pripravené priame televízne prenosy
STV (Jarná ceny kobýl, Ve¾ká jarná
cena, Turf-Gala, Slovenské cvalové
derby, Oaks a Záver dostihovej sezóny).
Okrem toho Petralská televízia
odvysiela kadý pondelok nede¾òajie
dostihy zo záznamu (17.-18. h), kadý
utorok uverejòuje denník port tartovné
listiny a Závodisko u má svoju stránku
aj na internete.
Michal Minïa
~ ~ ~
BRATISLAVSKÉ DOSTIHOVÉ DNI:
14. mája: Jarná cena kobýl, 3rk, rovina
Listed, 1700 m (15. h)
21. mája: Ve¾ká jarná cena, 3rk, rovina
Listed, 1700 m (15.)
~ ~ ~
4. júna: XXII. roèník Turf-Gala (15.)
11. júna: Ve¾ká cena Bratislavy, 6r+,
st.ch., 5500 m (15.)
25. júna: Derby-Trial, 3r, rovina I. kat.,
2000 m (15.)

Inter mieri k
titulu aj k poháru
Pre futbalistov bratislavského Interu
vrcholí najúspenejia sezóna v
histórii klubu. Zverenci trénera Jozefa
Bubenka majú blízko nielen k titulu,
ale v pondelok 8. mája si môu
pripísa aj aj víazstvo v Slovenskom
pohári - Pohári Zlatého baanta.
lto-èierni rozhodli o postupe do
závereèného dejstva prakticky u v
prvom semifinálovom stretnutí, ktoré na
tadióne Antona Malatinského v Trnave
vyhrali 1:0. Odvetu potom u s
preh¾adom doviedli do druhého
víazného konca a mohli èaka, èi v
druhej semifinálovej dvojici potvrdia
úlohu favoritov Koièania. Stalo sa, 1.
FC zdolal v Èermeli 1:0 a keïe pod
Urpínom remizoval 1:1, staèilo mu to na
postup do Preova. Definitívne sa tak
rozhodlo, e dvojica Inter - 1. FC Koice
nás bude v novej sezóne reprezentova v
európskych pohároch. Keïe obe
mustvá bojujú aj o titul a nikto iný doò
nemôe zasiahnu (v jarnom ligovom
dueli vyhrali koické Tigre 3:1), víaz
Mars superligy sa prebojuje do Ligy
majstrov a druhý tím tabu¾ky sa môe
tei na Pohár UEFA. Zaujímavo sa vak
vyvíja aj súboj o tretiu ligovú prieèku,
ktorá dáva záruku Pohára UEFA. Po
nevydarenej jeseni nemá k poháru
ïaleko ani Slovan, ktorý na prelome
minulého týdòa zohral dva dôleité
zápasy - s Trnavou a Trenèínom.
Smutnejie je za Starým mostom, kde sa
Petralka pomaly lúèi s najvyou
súaou a ak sa nestane mení futbalový
zázrak, od jesene bude ma Bratislava v
Mars superlige iba dve mustvá. (mm)

Èeská liga
v Bratislave

Sezóna je tu, takto sa napríklad bojuje poèas klusáckeho derby...

FOTO - Peter Pospíil

Ochrana mena nie je samozrejmosou
Jar nastúpila akosi zhurta a azda aj
troku predèasne. Prirodzene, najviac
to poteilo burinu, ktorá pohotovo
rastie do uteených rozmerov. Predvídavý záhradkár pod vplyvom reklamy
siahne po mechanizácii. Z tohto súdka
je aj príspevok naej èitate¾ky, ktorá si
vak neelá zverejnenie svojho mena
(máme ho v redakcii k dispozícii).
Keïe má väèiu záhradu, kúpila si pred
tromi rokmi kosaèku - krovinorez. iadne tintítko, ale poriadneho macka známej, spo¾ahlivej znaèky Husquarna za
12 tisíc korún. V priebehu prvých dvoch
rokov ju pouila pribline 20 x a potom
kosaèka vypovedala slubu. Pre nau
èitate¾ku nastala kalvária. Od záhrady
k vlaku dva kilometre, cesta vlakom do
Bratislavy, domov verejnou dopravou,
na druhý deò opä dopravou a do Podunajských Biskupíc, kde asi jeden kilometer od zastávky je servisná opravovòa
firmy, od ktorej kosaèku kúpila. O váhe
a rozmeroch kosaèky si asi vie kadý
záhradkár urobi obraz. Po troch týdòoch a zaplatení 1800 Sk pri preberaní
v opravovni motorèek naskoèil a zarapkal - nu nastúpila cestu spä. Po prícho-

Zákazník je pán
de do záhrady vak kosaèka opä trajkovala. Toto sa opakovalo s väèími èi
meními peripetiami asi 6-krát, do
októbra. Naa èitate¾ka nepochodila ani
u SOI, ktorá dozoruje iba proces
vybavovania sanosti v rámci záruènej
lehotynu obrátila sa na výrobcu do
védska. Po zhruba mesiaci prila
odpoveï z Liptovského Hrádku, ktorou
jej oznámili, e si dala opravova kosaèku u neautorizovaného predajcu i servisu a ponúkli jej vykonanie generálky za
7500 Sk. Za ponuku poïakovala
a zaèala radej poèíta. Jedno kosenie
kosaèkou ju vylo na 600 korún (12.000
: 20). Za 7500 Sk môe da pokosi
záhradu obyèajnou kosou so stravou
a pivom viac ako 10-krát a nemusí sa
vláèi s akou a neohrabanou kosaèkou. Záver si vyvodila pozoruhodný:
u nás to tak chodí, e sa musíme uèi na
vlastnej kode. Máme svetové ceny
kosaèiek aj opráv, iba zaplatené sluby
nie sú na svetovej úrovni!
Èo doda? Nu, ia¾, aj zástupcovia

firiem svetových znaèiek sa u nás na
Slovensku správajú akosi netandardne.
A teraz nemyslím iba doteraz menovanú
firmu. To, èo je pre ne doma samozrejmosou - toti ochrana svojho mena akoby u nás neplatilo. Staèí si zalistova
v zahranièných èasopisoch vydávaných
na ochranu spotrebite¾ov a hneï je
vidie rozdiel: èo k èomu firmy nielene
zalú, prípadne opravia aj nieko¾koroèné
výrobky zdarma - ale èasto zalú
spotrebite¾ovi úplne nový náhradný
výrobok. Netvrdím, e je to úplne bený
postup, ale napríklad v rakúskom
èasopise Konsument kadý mesiac
uverejòujú do desa pochvál!
Naa èitate¾ka na záver svojho listu píe,
e chce iba upozorni rodinu záhradkárov, aby sa obracali na autorizované
predajne a servisy. Je to skutoène najistejia cesta, má vak jedno ve¾ké ALE. To
si má spotrebite¾ naja slubu, ktorá mu
zistí autorizovanú predajòu? Nemali by
ma nositelia znaèky záujem, aby im
nikto nekazil dobré meno? Domnievam
sa, e v poslednom roku 20. storoèia by
to nemal by a taký problém!
Marta Èerná, Fórum spotrebite¾ov

Len pred týdòom sa zaèala sezóna
amerického futbalu, ktorý u zapustil
svoje korene aj pod Tatrami. V 7.
roèníku Èeskej ligy budú hra prvý
raz v histórií a dve slovenské
mustvá.
V A-divízií spoloène s Praha Panthers a
Praha Lions, Brno Aligators, Ostrava
Steelers nastúpia bratislavskí Monarchovia, zatia¾ èo v B-divízii k Plzeò Tornadoes
a Pøíbram Rams pribudne Nitra Knights.
Bratislavèania si dali za cie¾ skonèi do 3.
miesta a ich prvé domáce stretnutie si
môete pozrie v nede¾u 28. mája. (mm)

DONÁKA

POTRAVÍN DO BYTU
4500 druhov tovaru
(ovocie+zelenina)
7 dní v týdni od 8.00 do 21.00 h

tel.: 6531 4814, 6531 4840
minimálny odber 300 Sk
z¾avy pre dôchodcov a invalidov
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Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA NÁMESTÍ SNP v budove Slovenskej poty Bratislava 1 pred èasom zmizlo
plátené potové vrecko s rovnými dvomi
miliónmi korún. Kriminalisti páchate¾a
v týchto dòoch vypátrali. Je ním 35-roèná
Z. P. z Bratislavy, ktorá bola zamestnankyòou poty. A do èasu, keï ju zadrali, ila
v istej obci na junom Slovensku, kde si
kúpila rodinný dom. Pouívala faloný
preukaz totonosti na meno eny z okresu
Galanta a pri zadraní sa najprv nechcela
policajtom prizna, kto v skutoènosti je.
Skonèila v cele predbeného zadrania
a vyetrovate¾ spracoval návrh na jej vzatie do väzby.
NA ODBORÁRSKOM NÁMESTÍ si u
23-roènej eny ¾ahkých mravov objednal
erotické sluby za 1300 korún 24-roèný
policajt z Pezinka. Peniaze jej aj vopred
vyplatil. Keï ena videla, e má nastúpi
do auta, kde sa nachádzali ïalí dvaja
mui, nesúhlasila a chcela vráti peniaze.
Vtedy ju policajt nasilu vtiahol do auta
znaèky koda 105 na zadné sedadlo
a kázal vodièovi ís do Pezinka. Cestou
enu násilím nútil k sexu. Keï sa bránila,
kázal vodièovi ís smerom na Vajnory, kde
auto zastalo a policajt prinútil enu k orálnemu sexu. Pritom ju fackoval po tvári
a roztrhal jej aty. Chcel, aby podobné veci
robila aj s jeho priate¾mi, tí vak na tom
netrvali, keïe s tým nesúhlasila. Policajt
ene na dôvaok ukradol kabelku
a náunice a ïalej ju nútil k sexu
s kamarátmi. Auto sa vydalo na cestu do
Pezinka, kde sa zastavili na benzínovej
pumpe so zámerom kúpi prezervatívy.
ena vtedy pouila slzotvorný plyn
a pokúsila sa z auta ujs. Policajt si presadol na miesto vodièa a preiel autom
ene po nohách. Spôsobil jej tak zranenie
so 6-týdòovou PN. Vyetrovate¾ ho
obvinili z lúpee, znásilnenia, obmedzovania osobnej slobody a ublíenia na zdraví.
NA FLOGLOVEJ ULICI po oznámení
na linku 158 zasahovali tri policajné hliadky, pretoe tu mal niekto strie¾a z okna.
Na mieste èinu sa od oznamovate¾ky policajti dozvedeli, e údajne strie¾a mal jej
52-roèný manel z okna ich bytu. Mu
sedel v kuchyni pri stole, na ktorom pred
ním leal revolver znaèky Taurus 38
peciál, ktorý mal v legálnej drbe. Zbraò
nebola nabitá, náboje mal uloené
v kufríku, ktorý leal na zemi. Mu tvrdil,
e nestrie¾al, ale iba z okna vyhadzoval
pirátov. Predviedli ho policajné oddelenie, kde mu odobrali revolver aj náboje.
Prípadom sa naïalej zaoberá polícia.
NA ULICI PROKOPA VE¼KÉHO
malo dôjs k prepadnutiu. 29-roèný potár
oznámil na polícii, e ho prepadol
neznámy páchate¾ a pod hrozbou pouitia
násilia mu vzal 13 640 korún, ktoré vybral
za noviny. Kriminalisti zistili, e peniaze,
ktoré mal potárovi niekto ulúpi, v skutoènosti deò predtým prehral na hracích
automatoch v retaurácii a prepad si
jednoducho vymyslel. Teraz ho èaká obvinenie z trestného èinu sprenevery.
KARLOVA VES
NA KARLOVESKEJ ULICI sa nenápadne snail správa 22-roèný Bratislavèan, ktorý na kode 100 vyhodil ¾avú
smerovku, avak zaboèil doprava na Devínsku cestu. Takto spanikáril, keï si vimol, e za ním ide policajná hliadka. Tá ho
hneï po odboèení zastavila a pri kontrole
si policajti vimli spínaciu skrinku, z ktorej
boli vytrhnuté káble. Vozidlo bolo ukradnuté a jeho vodiè sa priznal, e ho odcudzil na Lackovej ulici. Predviedli ho na policajné oddelenie, kde mu zmerali alkoholové hodnoty v dychu - 1,18 promile.
Okrem toho vylo najavo, e autièkár má
od júna 1999 zadraný vodièský preukaz.
Spä ho tak skoro nedostane.
(ver)

Múriky na Hrade
ako hodinový
hotel pre hady

Prehliadka
izraelského
filmu

Pamätníci histórie
Dlhotrvajúca rekontrukcia Bratislavského hradu a jeho najbliieho okolia
priniesla aj neuverite¾né paradoxy
a kuriozity. K nim patrí najmä skupina
múrikov z lámaného sivého kameòa na
svahu nad Leopoldovou bránou. Na
prvý poh¾ad pôsobia ako stanoviská
pre bojovníkov, ktorí by mali v prípade
potreby bráni prístup k hradnej
bráne z roku 1674.
Vznikli vak v 80. rokoch 20. storoèia
na nátlak vtedajích pracovníkov Mestskej správy pamiatkovej starostlivosti
a ochrany prírody. Pracovníèky ochrany
prírody toti vtedy dospeli k názoru, e
hradný kopec je zvlá dôleitou lokalitou výskytu istých hadov. A aby sa tu
cítili hady ako v raji, bolo potrebné
postavi im akési rekreaèné stredisko.
V múroch medzi skalami sú toti
schválne vybudované medzery, kanály,
chodby a iné diery, v ktorých sa mali
hady cíti ako doma.
Bratislavské hady a hadice vak doteraz
ani napriek nezmyselne vysokej sume,

ktorú toto zariadenie stálo, nepochopili,
e by sa mali v tomto ¾udskou rukou postavenom bludisku pári a pouíva ho
ako hodinový hotel.
Odhliadnuc od faktu, e múriky z cudzorodého materiálu nevhodne konkurujú
murivu barokovej èasti pevnosti, bolo u
aj v 80. rokoch maximálne nevhodné
uvaova o tom, e sa má v najbliom
susedstve práve stavaného parlamentu
zriadi takáto hadia liaheò. Navye

múriky komplikujú údrbu zelene tejto
èasti ve¾mi vidite¾ného areálu. Jeden
z blokov sa u rozpadol sám. Je najvyí
èas odstráni aj tie ïalie. Do ochranného pásma Národnej kultúrnej pamiatky také nezmysly skutoène nepatria.
Iba ako pomníky neprávne pochopenej
lásky k prírode a starostlivosti o prírodu
v 80. rokoch 20. storoèia.
tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

Paradajkata, paprikata! Kalerabata, cibulata!
Za prvého slovenského tátu (19391945) sme mali záhradu pri Prievoze.
Za malým ovocným sadom tiekol
Malý Dunaj a od rána okolo nás znela
veselá bulharèina. Bulharská menina dodávala na bratislavský trh ranú
zeleninu. Ete teraz mi znejú v uiach
hlasné ponuky: Paradajkata, paprikata! Kalerabata, cibulata... Koníky
ahali okolo nás vozy plné zeleniny a
my sme im mávali z naej májovej
èerene. Mali sme aj júnovky. Tie boli
bledé, pukotavé - vhodné na
zaváranie. Pod naou èiringlou (èiringla = èereòa po bratislavsky) sa
ozývalo veselé è¾apkanie vody. Otec
toti dostal geniálny nápad: dal
postavi rovno pod mohutnú èereòu
bazén. Pre deti to bolo eldorádo:
vyliezli sme na èereòu,natrhali èiringle,skoèili zo stromu do vody, zjedli
èerene a znovu sme liezli na strom...
Od rána do veèera. Poznáte deti...
Rodièia nás nevedeli dosta ani z
èerene ani z bazéna. Boli sme celí
zamorísaní od èerení a fialoví z vody.
Voda bola zaèiatkom leta studená, ale

Chlapci z Dunajskej ulice
chlapcom z Dunajskej ulice to vôbec
neprekáalo. Vyrastali sme na Dunaji a
dunajská voda bola ete studenia ako v
bazéne pod èereòou. V prvých rokoch
slovenského tátu bola druhá svetová
vojna od Bratislavy ïaleko. Sadol som
si minule do univerzitnej èitárne a èítal
som si noviny z tých èias. Niè sa nezmenilo. Poslanci kydali na seba hrozné
veci, obviòovali sa z toho, e ete
nedorástli na politikov...namiesto privatizova sa hovorilo arizova a namiesto predseda - vodca. Keï si teraz ako zostarnutý chlapec z Dunajskej
ulice listujem vo vtedajej tlaèi, pobavene zisujem, e mnohé èlánky a karikatúry by týlovo zapadli aj do tých dnených. Kto neverí, nech tam beí! Obèas
je dobré odpoèinú si od krèmy v univerzitnej èitárni. Keï u kvôli nièomu
inému - tak kvôli dievèatám. Bol som
vo velijakých èitáròach velikade po
svete, ale také nádherné v koi viazané
exempláre, ako u nás, som nevidel

nikde! Trochu tie èuèoriedky èitate¾a
starých periodík v kninici rozpty¾ujú,
ale èlovek sa rád prispôsobí novým
zvykom. Èasy sa menia: vo¾akedy sme
chodili k Malému Dunaju na èerene teraz treba chodi do univerzitnej
kninice na èuèoriedky. Tvária sa v
májovej èitárni nedobytne, ale ja im
vidím do alúdka! H¾adia do knihy a
myslia na nieèo úplne, úplne, ale úplne
iné. Aj vy ste si to vimli? Jáj - vy
nechodíte do univerzitnej èitárne? Vaa
chyba. Sedím v èitárni a spomínam nostalgicky na nae èiringle pri Malom
Dunaji. Chodievam trolejbusom za
bratom na Dolné Hony okolo tej rieèky.
Je vo svojom koryte, teèie furt m¾andravo a je na nej vidie, e aj jej je smutno
za veselými Bulharmi. No Bulhari v
Bratislave zostali! Sú tu! Nevykrikujú
u síce na trhu: Paradajkata, paprikata!
Kalerabata... - dotudovali, majú akademické tituly a sedia okolo mòa na
Ventúrskej v univerzitnej èitárni.
Tak sme skonèili my - vo¾akedají
záhradkári od Malého Dunaja.
Július Satinský

BRATISLAVA
V bratislavskom Charlie centre bude
od 14. do 17. mája Festival izraelského
filmu Chaverim Chaverim (Priatelia,
priatelia). Po minuloroènom úspechu
Dòa izraelského filmu na MFF Art
Film v Trenèianskych Tepliciach ide o
prvú prehliadku najlepích izraelských filmov na Slovensku.
Diváci tu uvidia film Jana a jej priatelia,
ktorý bol ocenený aj na MFF Karlove
Vary v roku 1999, ale aj ïalie zaujímavé
snímky. Napríklad film Svätá Klára
(1996) natoèený pod¾a románu Pavla
Kohouta, ktorý získal ceny na festivaloch
v Kralových Varoch, Berlíne a Montreale. Premieta sa budú aj filmy
Amazing Grace (1993), Horúèka sviatoènej veèere (1995), Pohárové finále
(1982), tragikomická road-movie Západnými oèami (1996) a surrealistická
sága o putovaní dvoch vojakov Avanti
Popolo (1986).
Vstupenky sa budú predáva poèas festivalu v pokladni Charlie Centra.
(kat)

Spomienkový album
Dom na spojnici Ruovej ulice
a Po¾ovníckeho radu (dnes Jesenského
a Palackého) postavili v 80. rokoch 19.
storoèia. Dnes svojou zjednoduenou
nevýraznou fasádou nikoho nezaujme,
ale pred sto rokmi patril k ozdobám
mesta. Sídlila v òom dekoratérska
firma Wilhelma Andresa.
Ruky jej zakladate¾a a jeho spolupracovníkov kúzlili v metianskych a ¾achtických príbytkoch mesta rozprávkové salóny
plné vyrezávaného a plyom potiahnutého reprezentaèného nábytku pod
bohato tukovanými plafónmi, hodvábnymi vzorkovanými tapetami na stenách
a akými umne aranovanými závesmi
na oknách a na dverách. Vo firme si
objednávali dekoráciu interiérov nielen
bohatí obyvatelia mesta. Aj ¾achtici
z blízkych katie¾ov a rôzne intitúcie ako
hotely a banky pouívali sluby W.
Andresa. Firma sa v roku 1886 pravdepodobne zúèastnila aj na zariadení
h¾adiska novopostaveného Mestského
divadla (teraz Opera SND). Pri
príleitosti návtev cisára a krá¾a
Frantika Jozefa a jeho rodinných prísluníkov ozdobovala firma nástupitia
elezniènej stanice a prístavitia parníkov
textilnými baldachýnmi a drapériami.
Zúèastnila sa aj na stavbe a dekorácii
slávnostnej tribúny pri príleitosti otvorenia prevádzky na Moste Frantika Jozefa
(1890). Podnik si povaoval za èes, e
smel pre procesie na sviatok Boieho tela
na tyroch miestach na obvode terajieho
Hviezdoslavovho námestia intalova
provizórne oltáre pod holým nebom.
Dom na Jesenského 8 preiel koncom 30.
rokov èiastoène modernizáciou. Zjednoduili jeho krásne fasády. neskôr sa stratili
aj plechové kaktusy, ktoré boli súèasou
výzdoby zábradlia okolo plochej strechy.
V 30. rokoch bola v budove malá
tlaèiareò a sídlila tam aj redakcia
Slovenských národných novín. Po druhej
svetovej vojne prièlenili objekt k susednej
kole a zriadili tam kolskú kuchyòu
a jedáleò. kolstvu slúi tento bývalý
obchodný a metiansky dom aj dnes.
Za poskytnutie historického záberu, ako
aj za zaujímavé informácie ïakujeme
pravnuèke
pôvodného
majite¾a
ininierke Edith Tomkó inkovièovej.
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer

12

Dve májové
premiéry
na doskách SND

DIVADLO
Dve èinoherné premiéry pripavilo
Slovenské národné divadlo - 6. a 7.
mája je to na Malej scéne SND
Palárikovo Inkognito v réii Pavla
Haspru a 13. a 14. mája v Divadle P.
O. Hviezdoslava Búrka W. Shakespeara, ktorú reijne pripravil Peter
Mikulík.
Palárik je povaovaný po Chalúpkovi za
druhého významného klasika slovenskej
drámy minulého storoèia, jeho Inkognito
sa vak na rozdiel od Chalúpku odohráva
v Kocúrkove menej frakovitom a viac
veselohernom. Z iného súdka je Shakespearova Búrka (hoci aj tu niekto
pociuje rozmer tragifraky), ktorú
mnohí povaujú za autorov závet - ani tu
nechýbajú atribúty jeho tvorby ako premieavanie lyriky s tragikou èi
romantickosti so surovosou.
(rh)

Výstava kresieb
A. Mleczku
VÝTVARNÉ UMENIE
V Po¾skom intitúte na Námestí SNP
je do 12. mája intalovaná výstava
Kresby Andrzeja Mleczku, autora,
ktoré záber siaha do oblasti grafiky,
plagátu, ilustrácie, maliarstva, animovaného filmu a scénografie.
Jeho tvorba je známa z tisícok kresieb a
grafík v po¾ských i zahranièných
èasopisoch, ilustroval nieko¾ko desiatok
kníh, spolupracoval s divadlami v Lodi,
Opole a Krakove, doteraz mal vye 130
individuálnych výstav v Po¾sku a trnás
v zahranièí. Andrzej Mleczka (1949) je
rodák z Krakova, kde má na ulici sv. Jána
svoju súkromnú galériu.
(rh)

Sny 1900 - 2000
inpirované
S. Freudom

VÝTVARNÉ UMENIE
Pod názvom Sny 1900 - 2000 (Umenie,
veda a nevedomie) je v Historickom
múzeu vo Viedni na námestí Karlsplatz intalovaná výstava pri príleitosti stého výroèia vydania Freudovej
knihy Výklad snov, povaovanej za
akúsi bibliu psychoanalýzy.
Medzi zhruba osemdesiatimi exponátmi sú napríklad ma¾by, grafiky èi sochy
Salvatora Dalího, Maxa Ernsta, Oskara
Kokoschku, Paula Kleeho a ïalích
umelcov, ktorých diela sa viau k
motívom sna, resp. sú ovplyvnené
teóriou o sne a nevedomí. Návtevníci
môu vidie aj ukáky z filmov Ch.
Chaplina, F. Felliniho, S. Dalího. A.
Hitchcocka èi A. Tarkovského. Výstava
potrvá do 11. júna.
(rh)

Kam za kultúrou?
n V Mozartovej sieni Rakúskeho ve¾vys-

V Divadle a.ha. mala nedávno premiéru hra amerického dramatika Eugena O' Neilla Deò do noci. V hlavných úlohách
môete vidie ¼udovíta Moravèíka ako otca a Róberta Rotha ako jeho syna Edmunda.
FOTO - Ján Lörincz

Bohatá ponuka Dní Európy v Bratislave
Prvá polovica mája patrí v naom meste
u tradiène kvantitou i kvalitou bezkonkurenène najväèiemu multikultúrnemu podujatiu, ktoré jeho hlavný organizátor Ladislav Snopko nazval pri jeho
vzniku pred tyrmi rokmi Dni Európy v
Bratislave. Pod¾a jeho slov ich zmyslom
je vytvorenie kultúrneho a spoloèenského priestoru, ktorý pri príleitosti Dòa
Európy (5. mája), Dòa víazstva nad
faizmom (8. mája) a Dòa Európskej
komisie (9. mája) má sústredi
pozornos na nau metropolu, ktorá sa
hlási k tradíciám Európy a jej kultúry.
Z bohatej ponuky podujatí spomeòme z
oblasti hudby (ktorá dostala v programe
najviac priestoru) napríklad Korunovaènú
omu W. A. Mozarta - v Dóme sv. Martina
ju prednesú sopranistka Martina Zedrová z
Chorvátska a jej slovenskí kolegovia Eva

Bláhová (alt), Marián Vojtko (tenor) a Ivan
Zvarík (bas) so Speváckym zborom mesta
Bratislavy a Orchestrom Cirkevno-hudobného spolku, èi festival slovenskej národnej piesne alebo rockový koncert kapiel
Matka Gurá a Horkýe Slíe. Najmä mladým je urèený Music club s prehliadkou
slovenského rapu, dezoví fanúikovia si
nájdu to svoje v programe Peter Breiner
+ Peter Lipa s hosami Jurajom Bartoom
a Gyulom Babosom z Maïarska, alebo na
veèere Blues night k 8. výroèiu Slovenskej
bluesovej spoloènosti. Na netradièný
májový special dance, ktorý bol na programe úvodného dòa Dní Európy, nadviae festival stepového tanca a potom
poèas troch dní závereèného víkendu v uliciach Starého Mesta medzinárodný festival súèasného tanca Bratislava v pohybe
2000. Priaznivcov Thálie poteí okrem

iných praský hos Divadlo Skelet, výtvarné umenie zastúpi napríklad panielska
maliarka Araceli Revertová, ktorá bude
ma výstavu s názvom Paneláky, ïalej
Kruhy na vode - expozícia najlepích prác
celotátnej súae dizajnu, ktorá je
súèasou projektu Európskej federácie
¾udového umenia a remesiel èi výstava
Umelecká fotografia okolo roku 1900 v
Nemecku. Filmová prehliadka Vojna a
mier ponúka okrem legendárnej ruskej
snímky Krínik Potemkin aj ïalie filmy,
ktoré nie sú v benej produkcii.
ánrovú pestros akcie a jej multikultúrny
charakter dokumentuje aj exkluzívna
módna prehliadka agentúry Alexis-Rico,
súa na kolieskových korèuliach èi stretnutie obèanov s umelcami na prieseèníku
hraníc Rakúska, Slovenska a Maïarska pri
Rusovciach.
René Horváth

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA
166 x 130 mm

lanectva na Ventúrskej ulici 10 bude 9.
mája o 18.00 h koncert Bach classic, na
ktorom mladí umelci z Rakúska a
Slovenska vzdajú poctu Johannovi
Sebastianovi Bachovi. Podujatie sa koná v
rámci Bachovho roka.
n V Divadle a.ha. na kolskej ulici 14
bude 12. mája o 19.00 h vernisá
fotografickej výstavy, venovanej slovenskému patafyzikovi, originálnemu
Bratislavèanovi Milanovi Stonáèkovi.
Hosami veèera budú autori fotografií
Juraj Barto, Milo Krmíèek a Roman
Patoèka, ako aj reisér Duan Hanák a
ïalí Stonáèkovi priatelia.
n V galérii Bulharského kultúrneho a
informaèného strediska na Jesenského 7 je
výstava Súèasná bulharská plastika.
n V programe Stará hudba dnes vystúpi
vokálna skupina Sklo 7. mája o 18.00 h v
kostole v Prievoze.
n Táòa a Marek itòanovci sa predstavujú výstavou 1+1 v Galérii Po¾nobanky na
Vajnorskej ulici 21.
n V réii Mariána Chudovského (námet,
libreto, dramaturgia a hudba: Pavol Procházka) pripravil S¼UK na 16. a 17. mája
na Novej scéne premiéru hudobno-scénickej fresky Legenda potulného tovaria.
n V Spoloèenskom dome Prievoz na
Katie¾skej ulici 30 je do 10. mája
otvorená výstava malieb a grafík Jozefa
Vydrnáka Pováte povaské.
n iroká paleta historických zbraní a militárií je sprístupnená na Bratislavskom hrade v rámci výstavy Zbraò a zbroj v obraze
doby. Medzi exponátmi sú napríklad
kolieskové a kresadlové puky, úradnícke
zbrane 19. storoèia, uniformy, odznaky, trofejné predmety a ïalie zaujímavosti.
n Taneèné divadlo Gradus uvedie 13.
mája o 17.00 h vo ve¾kom divadle Iuventy
na Karloveskej ceste 64 predstavenie
Mama je mama, ktoré sa koná pri
príleitosti Dòa matiek.
n Hundertwasserov Dom umenia vo
Viedni na Weissgerberstrasse 13 ponúka
do 14. mája výstavu Tapisérie 2000.
n V Galérii Ardan na Lermontovovej
ulici 14 je výstava Evy Kyselicovej s
názvom Obrazy - výber diel z posledného
obdobia tvorby.
n Do 19. mája je v CC Centre na
Jiráskovej ulici 3 intalovaná výstava
Petra Kalmusa Iné monopolia.
n Etnografické múzeum na zámku v
Kittsee pozýva na výroènú výstavu
Familein Foto Familie.
n Na folkovom koncerte 10. mája v Spoloèenskom dome Prievoz na Katie¾skej
30 sa predstaví Zuzana Homolová a Peter
Janku s hosom Samkom Smatanom.
n Srdeèný rozhovor v pitevni (detoxikácia idiotizmu - venované Gottfriedovi
Bennovi) je názov výstavy Stanislava
Balka, ktorá je v Galérii Z v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici.
n Posedenie s ob¾úbenou èeskou hereèkou Jiøinou Bohdalovou bude 15. mája v
Spoloèenskej hale PKO, spoluúèinkuje T.
Sláma.

Aktuálny preh¾ad
kultúrnych podujatí
v Bratislave prináa...

najbliie vyjdú 18. 5.

Kúpite v novinových stánkoch.
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