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Váení èitatelia,
stretneme sa a
koncom augusta

Hluèné koncerty
stále v centre
pozornosti

REDAKCIA
Po trojtýdòovej prestávke sa opä
stretávame, milí èitatelia, v podobe
júlového dvojèísla, ktoré prináa nielen viac strán, ale hlavne viac informácií o ivote v Bratislave.
Vzápätí vak máme správu, ktorá naich
skalných èitate¾ov urèite nepoteí - opä
prilo leto a tak sa, ako býva v naom prípade zvykom, dáme si meniu pauzu.
Navzájom si od seba oddýchneme a
naberieme tak nové sily do druhej polovice tohto výnimoèného roka. Stretneme
sa teda koncom augusta, aby sme priniesli aktuálne informácie o tom, èo vetko sa
poèas leta v Bratislave udialo, ale najmä o
tom, sa v meste chystá a na èo sa
Bratislavèania môu tei.
Vetkým Bratislavèanom eláme príjmené a pokojné preitie prázdnin a dovoleniek. Poriadne si to uiteme.
(red)

BRATISLAVA
V predchádzajúcich vydaniach sme
podrobne informovali o spore okolo
hluèných koncertov, ktoré cez víkendy
nedajú spä mnohým Staromeanom
aj Petralèanom. Ohlasov pribúda,
ia¾, nemôe sa tejto téme opä venova
v takom ve¾kom rozsahu ako minule.
Odporcovia aj zástancovia volajú po tolerancii tých druhých - jední chcú, aby sa
zníila hladina hluku íriaceho sa z
petralského Propelera, druhí sa teia, e
Bratislava opä oila a stáva sa európskou
metropolou. Paradoxne vak nikto nevystupuje proti zákazu kultúrnych podujatí a
koncertov na Tyrovom nábreí, nespokojní obèania iadajú len menej hluku a
repektovanie 22. hodiny, keï sa zaèínanoèný pokoj. Za prísnejie dodriavanie
noèného pokoja sa vyslovila aj mestská
èas Petralka, ktorej starosta Vladimír
Bajan u podnikol prvé konkrétne kroky.
Hluèným koncertom v Propeleri a polemike Bratislavèanov o tomto probléme,
sa podobnejie venuje júlové dvojèíslo
èasopisu METROPOL, ktorý dostanete
kúpi v novinových stánkoch.
(ado)

V peej zóne
budú na vodièov
prísnejí

STARÉ MESTO
Na zhorujúcu sa disciplínu vodièov pri
vjazdoch do staromestskej peej zóny
zareagovali takmer okamite poslanci
miestneho zastupite¾stva. S úèinnosou
od 15. júla upravili veobecne záväzné
nariadenie o peej zóne. Pod¾a neho
bude vjazd a výjazd vozidiel moný cez
Frantikánsku ulicu alebo cez Strakovu
ulicu iba v èase od 22.00 h do 9.00 h
namiesto doterajích 10.00 h.
Týka sa to najmä vozidiel, ktoré
zabezpeèujú zásobovanie prevádzok v tzv.
tvrdej peej zóne. Mimo tento èas je vjazd
a výjazd vozidiel do peej zóny povolený
len vozidlám obyvate¾ov s trvalým pobytom, ktorí preukáu monos garáovania
alebo státia na iných plochách ako verejných komunikáciách, vozidlám zastupite¾ských úradov a vodièom so zdravotne akým alebo telesným postihnutím
s oznaèením vozidla O1 a O2. To znamená, e v ideálnom prípade by sa na Michalskej, Panskej, Ventúrskej a Sedlárskej ulici
nemali cez deò nachádza iadne vozidlá.
Prísnejí postup a dôslednejie plnenie
povinností na vjazde do peej zóny oèakáva od svojich podriadených aj náèelník
mestskej polície Pavel Sedlák, ktorý vydal
nové pokyny pre slubu prísluníkov
mestskej polície na vjazdoch do peej zóny na Hviezdoslavovom námestí a Frantikánskej ulici. S doterajou úrovòou výkonu sluby na rampe nebol príli spokojný ani starosta Starého Mesta Andrej
Ïurkovský, ktorý chce tomuto problému
venova väèiu pozornos. Vzh¾adom na
povahu ïalích pripravovaných opatrení
ich nechcel bliie konkretizova, plati by
vak mali od polovice júla.
(miv)

Staromestské kultúrne leto 2000 sa zaèalo vernisáou výstavy Socha a objekt v Grassalkovichovej záhrade. Program letných kultúrnych podujatí je opä bohatý, nechýbajú koncerty, výstavy, happeningy...
FOTO Vladimír Miauer

S uhorskými krá¾mi po Korunovaènej ceste
STARÉ MESTO
Staromestské kultúrne leto 2000 odtartovalo rýchlym tempom poèas
prvého letného víkendu, keï sa uskutoènila vernisá výstavy Socha a objekt,
narodeninové oslavy týdenníka Plus 7
dní s rekordnou tortou a mimoriadne
vydarený koncert írskej folkovej formácie The Cassidys.
Ïalie neobyèajné podujatie pripravilo
Staré Mesto na sobotu 15. júla, keï sa
po novovyznaèenej korunovaènej ceste
vydá symbolický korunovaèný sprievod
vetkých uhorských krá¾ov a krá¾ovien,
ktorí boli medzi rokmi 1526 a 1830
korunovaní v Bratislave. Symbolický
korunovaèný sprievod pôjde od Vydrickej brány k Dómu sv. Martina, cez
Kapitulskú ulicu, Prepotskú, Sedlársku,

Hlavné námestie, Frantikánske námestie, Bielu a Michalskú ulicu. Súèasou
akcie bude slávnostné oznaèenie nultého
kilometra na pôvodnom mieste v dlabe
pod Michalskou veou v podobe ruice
z letenej mosadze, ktorá bude ukazova
na vetky tyri svetové strany. Neskôr k
nim pribudnú aj názvy najdôleitejích
svetových miest s uvedením vzdialenosti, ktorá ich delí od Bratislavy.
V sobotu 22. júla sa v rámci cykle
Excelentné rôznosti predstaví Bratislavèanom èeská skupina Laura a její tigøi, ktorá
bude od 20.30 koncertova na nádvorí
VMU na Ventúrskej ulici.
Na piatok 28. júla sa vo viacerých
bratislavských kostoloch uskutoènia stretnutia nad Bachovou hudbou v deò výroèia
smrti J. S. Bacha. Podujatie sa zaèína o

20.00, vstup do vekých kostolov je vo¾ný.
V sobotu 29. júla bude Korzo v znamení
latinskej fiesty. Taneènú zábavu sprevádzanú taneènými vystúpeniami súborov,
ktoré prezentujú latinsko-americkú kultúru, pripravilo Staré Mesto v spolupráci s
Miguelom Mendézom.
Cisárove narodeniny je názov happeningu, ktorý sa uskutoèní 19. augusta, takmer
na deò presne 170 rokov od narodenia
cisára Frantika Jozefa I. a 110 rokov od
otvorenia mostu Frantika Jozefa v
Bratislave. Ïalie podrobnosti osláv cisárových narodenín nájdete na 6. strane.
Kompletný program podujatí bratislavského Kultúrneho leta 2000 na mesiac jún
nájdete v júlovom dvojèísle èasopisu
METROPOL, ktorý dosta kúpi v novinových stánkoch.
(miv, ado)

Do spoloènosti METRO, a.s., vstupuje tát
Bratislavské mestské zastupite¾stvo
koncom júna rozhodlo o navýení základného imania spoloènosti METRO,
a.s.. V súèasnosti 100 percent akcií
spoloènosti vlastní mesto Bratislava.
To by malo vïaka navýeniu zosta
väèinovým akcionárom aj po
ohlásenom vstupe tátu do tejto
spoloènosti. Na dôvody týchto zmien
sme sa spýtali riadite¾a Sekcie ekonomického a sociálneho rozvoja mesta
na magistráte Bratislavy Alexandra
BALLEKA.
- Slovenská vláda uznesením èíslo
315/2000 uloila ministrovi dopravy,
pôt a telekomunikácií vstúpi do
obchodnej spoloènosti mesta Bratislava
vloením pozemkov v lokalite Pribinova
ulica. Keïe ide o nehnute¾nosti v hodnote 272 miliónov korún, musí mesto,
aby si zachovalo v spoloènosti METRO

Ná rozhovor
majoritu, navýi základné imanie minimálne o 250 miliónov korún. Pod¾a
rozhodnutia mestského zastupite¾stva
pôjde o nepeòaný vklad formou projektovej dokumentácie, vyhotovenej na
objednávku magistrátu s tým, e mesto
si ponechá v spoloènosti najmenej 51percentný podiel. Pod¾a rozhodnutia
vlády sa vstup ministerstva dopravy,
pôt a telekomunikácií, ako aj navýenie
základného imania musí uskutoèni do
31. júla.
Èo je hlavnou príèinou týchto zmien,
ktoré prinesú úèas tátu v spoloènosti METRO, a.s.?
- Hlavnou príèinou je revitalizácia
lokality Pribinova ulica v súlade z
územným plánom, pod¾a ktorého tu má

by moderné obchodno-administratívne
centrum mesta. Pôvodne spoloènos
METRO vznikla na zabezpeèenie výstavby bratislavského metra. To vak nie
je v súèasnosti na programe dòa a preto
táto spoloènos vyvíja iné aktivity. Tou
hlavnou je dnes výstavba piateho
bratislavského mosta - Mosta Koická,
ktorá by mal by dokonèený v roku
2002. V súèasnosti dokonèujeme
schémy financovania a projektovú
dokumentáciu výstavby mosta. Príprava
pokraèuje v súlade s èasovým postupom, ktorý bol schválený. Okrem
toho sa pripravuje spomenutá revitalizácia Pribinovej ulice a okolia, kde sa
hneï po vloení pozemkov tátu a
navýení základného imania mestom
Bratislava zaène s h¾adaním investorov
tohto projektu.
Zhováral sa Slavo Polanský

V centre postavia
50 nových bytov

STARÉ MESTO
Obecné nájomné byty sa predsa len budú
stava aj v centrálnej mestskej oblasti.
Poslanci miestneho zastupite¾stva mestskej èasti Staré Mesto schválili na svojom
poslednom predprázdninovom zasadnutí
zámer na výstavbu minimálne 50 obecných nájomných bytov s max. rozlohou
56 m2 a obstarávacou cenou na 1 m2 16
tisíc korún.
Pomerne výhodnú cenu bytov v porovnaní
s inými aktuálnymi ponukami sa podarí
dosiahnu aj vïaka tomu, e Staré Mesto
bude stava na pozemkoch, ktoré sú vlastníctvom mesta. Zatia¾ sa uvauje o troch
rôznych lokalitách na Vysokej ulici,
Èajkovského ulici a pri Suchom Mlyne.
Okrem týchto bytov chce Staré Mesto
zaèa výstavbu ïalích 30 nájomných
bytov na území mestskej èasti Vrakuòa v
spolupráci s touto mestskou èasou. Oba
projekty majú by realizované do jesene
2002, prièom predprojektová príprava sa
má ukonèi u do zaèiatku januára 2001.
Výstavba obecných nájomných bytov
bude financovaná z mimorozpoètového
Fondu rozvoja bývania. Mestská èas sa
chce tie uchádza o príspevok zo tátneho
fondu rozvoja bývania.
V týchto dòoch sa skonèila výstavba obytných domov na Beskydskej ulici, ktorú pre
mestskú èas Staré Mesto zabezpeèovala
spoloènos ISTROREAL. Asanáciou domov a následnou rekontrukciou tu vzniklo celkom 12 nových nájomných bytov s
(miv)
celkovou plochou 1 580 m2.
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Návrh zákona
o Bratislave pred
dokonèením
BRATISLAVA
U nieko¾ko mesiacov starostovia
bratislavských mestských èastí spoloène
s magistrátom pripravujú nový zákon o
Bratislave. Posledný vývoj naznaèuje,
e napriek rozdielnym názorom primátora a starostov sa podarí do parlamentu predloi spoloèný návrh zákona o
Bratislave.
Pracovné skupiny ustanovené primátorom, resp. klubom starostov mestských èastí sa v posledných týdòoch
dokázali dohodnú na takmer vetkých
doteraz sporných bodoch. Jedinou
nevyrieenou zostáva otázka de¾by
príjmov medzi mesto a mestské èasti zo
tátneho rozpoètu. Z poslednej verzie
návrhu zákona u vypadli niektoré ustanovenia centralizaèného charakteru
najmä v otázkach finanèného hospodárenia mesta. Daò z nehnute¾ností by
naïalej mala zosta príjmom mestských èastí. K dohode sa dospelo aj v
poète poslancov mestského zastupite¾stva, ktorý by sa mal zredukova
zo súèasných 80 na 40.
Zjednotili sme sa tie v podpore vytvorenia Bratislavského kraja v rámci súèasných hraníc hlavného mesta, v ktorom
bude úlohy vyieho územného celku
plni samospráva hlavného mesta, zatia¾
èo samosprávy mestských èastí budú v
dvojstupòovej samospráve vykonáva
originálne i prenesené funkcie obcí,
povedal nám starosta Starého Mesta
Andrej Ïurkovský.
Starostovia bratislavských mestských
èastí sa preto obrátili na predkladate¾ov
novely ústavy, aby do èlánku 67 doplnili,
e zákon ustanoví konkrétne rozdelenie
pôsobnosti orgánov obcí a orgánov ich
samosprávnych èastí v prípade, e sa
obec delí na samosprávne èasti.
Oèakávam, e takéto znenie má väèiu
ancu na úspech, pretoe sa týka vetkých miest, ktoré by sa v budúcnosti rozhodli èleni na samosprávne èasti, nie len
Bratislavy a Koíc, ako tomu bolo doteraz, dodal A. Ïurkovský.
(brn)

Kúpite v novinových stánkoch

dvojèíslo 6-7

Sladké èasy Bordeaux

rozhovor s hercom divadla Astorka Vladom Hajdu
o jeho ivote, túbach a vzahu k Bratislave

Hluèné koncerty v Propeleri

o spore Bratislavèanov, ktorých rozdelil hluk víkendových
koncertov na petralskej strane Dunaja

Tattoo je móda, nie dekadencia
o tom, ako si tetovanie získava ob¾ubu Bratislavèanov
a èoraz èastejie sa dostáva na kou muom i enám

Ako Iné kafe dobývalo Ukrajinu
ako prvá slovenská kapela sa rozhodli preniknú
za východnú hranicu a získa si ukrajinských fanúikov

Èaj (nielen) o piatej

na návteve v niektorých bratislavských èajovniach, ktoré
ponúkajú nielen dobrý èaj, ale aj uvo¾nenie a oddych

Kde sa dá okúpa

preh¾ad bratislavských kúpalísk a miest, kde sa dá okúpa,
slni a dobre si oddýchnu v horúcich letných dòoch

Barcelona

Metropol na návteve ïalej svetovej metropoly - tentoraz
hlaného mesta panielska a Katalánska

Bedeker gurmána

preh¾ad vybraných retaurácií s hodnotením ich úrovne
rozírený o hodnotenie niektorých bratislavských kaviarní

Èo sa deje

Program bratislavských divadiel, kín, koncertov, výstav,
klubov, pubov, diskoték a Kultúrneho leta na mesiac júl

...a zábava nikdy nekonèí

Nakupovanie
ako nová
forma relaxu

Nový roèník projektu Zelené mesto sa zaèal podobne ako vlani zasadením dvoch symbolických stromov v areáli
Hradného vrchu.
FOTO - op

Odtartoval druhý roèník Zeleného mesta
STARÉ MESTO
V minulom roku realizovali spoloènos
Tabak, s.r.o. a mestská èas Bratislava Staré Mesto projekt Zelené mesto
zameraný na obnovu a údrbu verejnej
zelene v centrálnej mestskej oblasti.
Projekt Zelené mesto bol prvým reálnym projektom svojho druhu na
Slovensku v oblasti starostlivosti o
ivotné prostredie, èistotu a poriadok
mesta, v ktorom spojili svoje sily samospráva a významný hospodársky subjekt pôsobiaci na území mesta.
Druhý roèník projektu sa oficiálne zaèal v
pondelok 3. júla 2000 zasadením dvoch
symbolických stromov v areáli Hradného
vrchu na Mikuláskom podhradí. V rámci
tohtoroèného Zeleného mesta sa takmer 90 tudentov bude podie¾a na prácach pri revitalizácii Hradného vrchu,
úprave Horského parku a lokality Bôrik.
tudenti ïalej poèas troch dvojtýdòových pracovných turnusov vyèistia èas

nábreia Dunaja, vysadia popínavú zeleò
pod oporným múrom na ikovej ulici,
vyèistia ulice Palárikova, Hrebendova,
Dobinská, èas ancovej ulice, Staroturský chodník a zlikvidujú skládku komunálneho odpadu na Langsfeldovej ulici.
pecifikom tohtoroèného projektu je
úprava 10 vybraných vnútroblokových
priestorov v úzkej spolupráci s ich obyvate¾mi. Ïalie lokality, ktoré obyvatelia
Starého Mesta iadali zaradi do projektu
Zelené mesto, budú postupne upravené
a skrálené vïaka alternatívnym finanèným zdrojom, ktoré sa mestskej èasti
podarilo získa.
Pod¾a slov starostu Starého Mesta
Andreja Ïurkovského, cie¾om projektu
Zelené mesto nie je úplne nahradi bený profesionálny výkon prác na údrbe
zelene v centre Bratislavy. Na druhej strane, starostlivos o ivotné prostredie je
spoloènou zodpovednosou vetkých,
nielen pár desiatok pracovníkov verejno-

prospených sluieb. Projekt sa zameriava
najmä na skrálenie zelene vo vybraných
lokalitách, ktoré majú pre ivotné
prostredie Bratislavy osobitný význam.
Poèas iestich týdòov vysadia v Starom
Meste okolo 1 500 ks nových sadeníc.
Spoloènos Tabak, iniciátor tohto projektu, je dlhé roky známa najmä podporou
umenia a kultúry. V súèasnosti roziruje
svoju pozornos o podporu vzdelávania a
charity. Projektom Zelené mesto
Tabak, s. r. o., smeruje svoje sponzorské
aktivity aj na ochranu ivotného prostredia. Manaérka spoloènosti pre vonkajie
vzahy Danica Siváková túto orientáciu
zdôvodòuje: Nielen umenie vplýva na
kvalitu ivota ¾udí, ale aj prostredie, v
ktorom ijú a pracujú. V spolupráci s
mestskou èasou Bratislava - Staré Mesto
chceme inpirova aj ostatné spoloènosti,
aby nezabúdali na jednu z najzákladnejích podmienok svojho pôsobenia zdravé ivotné prostredie.
(miv)

Novým úverom mesto splatí staré dlhy
BRATISLAVA
Mesto Bratislava v súèasnosti intenzívne pracuje na získaní úveru v objeme
10,5 miliardy japonských jenov (asi 100
miliónov dolárov). Predpokladaný termín pripísania finanèných prostriedkov
na úèet hlavného mesta je stanovený na
druhú polovicu júla. Koncom júna
bratislavské mestské zastupite¾stvo
schválilo novelu mestského rozpoètu,
ktorá u poèíta aj príjmami z tohto
úveru.
Prostriedky z úveru, ktoré po odpoèítaní

nákladov na jeho získanie budú predstavova 10,36 miliardy jenov, budú
pouité na splatenie emisie komunálnych
obligácií z roku 1995 vo výke 6,767 miliardy jenov. Zostávajúca èas z tohto
úveru bude pouitá na retrukturalizáciu
dlhovej sluby mesta a èiastoènú úhradu
nezaplatených faktúr.
Mesto splatí úver Investièní a potovní
banke vo výke 487,9 miliónov korún,
Prvej komunálnej banke vo výke 180
miliónov korún, Istrobanke za spoloènos
Siemens v objeme 210,2 miliónov korún.

Z nového úveru bude ïalej uhradený
záväzok mesta voèi Siemensu vo výke
200 miliónov korún a 87,2 milióna korún
pôjde na dofinancovanie rekontrukcie
bratislavskej spa¾ovne. Na splatenie
úverov za Dopravný podnik mesta
Bratislava sa pouije 67,5 milióna korún a
na krytie straty a kapitálových výdavkov
Dopravného podniku 75 miliónov. Prostriedky vo výke 25 miliónov korún mesto
uloí ako termínovaný vklad na vlastnom
úète za úèelom ruèenia DPB voèi BNP
Dresdner Bank.
(brn)

Nefunkèné detské ihriská treba opravi
Mestská èas Staré Mesto pokraèuje v
obnove detských ihrísk. Zatia¾ posledným zrekontruovaným miestom na
hranie je ihrisko v Medickej záhrade.
Po jeho odovzdaní do uívania sa
objavili názory, e ihrisko po prestavbe
u nie je vhodné pre najmenie deti.
Boli sme preto zvedaví, ako vnímajú
Bratislavèania detské ihriská v naom
meste.
Júlia G., na materskej dovolenke:
Chodievam s dcérou do Medickej záhrady
èasto. Ihrisko je naozaj pekné, krajie ako
predtým. Nemám pocit, e by bolo
nevhodné pre menie deti. Kie by tak
vyzerali vetky bratislavské ihriská.
Anna H., administratívna pracovníèka:

Èo hovorí ulica
Ja mám deti u odrastenejie. Vyrastali na
sídlisku, kde tých moností na hranie
to¾ko nebolo. Naastie pri dome máme
detské ihrisko, kde sa chodievali hráva.
Nebolo síce tak originálne, ani farebne
pestré, ale pomerne dobre udriavané.
Jozef P., zámoèník: So synom som
chodieval na ihriská pred rokmi. Neboli v
tak zlom stave ako niektoré ihriská dnes,
ale na druhej strane boli vetky takmer
rovnaké. Pamätám si, e niektoré v lete
striekali vodu z kovových kontrukcií a
deti sa v horúcom dni mohli schladi.
Dnes u nefunguje asi iadne.

Ivana K., na materskej dovolenke: Tie
vynovené ihriská sú pekné na poh¾ad, ale
deom sa rýchlo omrzia. To vidím aj na
svojej dcére, ktorú prestalo bavi beha
hore-dolu po drevených mostíkoch.
Radej sa hrá v pieskovisku, ktoré je vak
trochu malé. A navye treba dáva pozor,
aby diea spúajúce sa so myk¾avky
nenarazilo do iného dieaa.
Martina È., predavaèka: Na ihriská
chodíme s dcérou len obèas, iadne toti v
blízkom okolí nemáme. Niektoré ihriská,
ktoré vynovili v poslednom èase sú pekné
a myslím, e pre deti príalivé. koda, e
sa rýchlejie neobnovujú aj ïalie, najmä
na sídliskách, kde je viac malých detí ako
v centre mesta.
(mer)

V posledných rokoch aj Slovensko zasiahla masívna vlna výstavby ve¾kých
obchodno-nákupných centier pri mestských výpadovkách v okrajových èastiach miest. Rovnaký nákupný komfort
vak ponúkajú aj obchodno-spoloèenské komplexy v centrách miest.
Popri pozitívnych skúsenostiach priniesol
vývoj prímestských obchodných centier v
Západnej Európe a Severnej Amerike,
kde tento trend prebehol pred viac ako
dvadsiatimi rokmi, aj nemálo problémov.
Prejavil sa predovetkým v doèasnom
úpadku mestských centier, ktoré sa postupne vy¾udòovali a strácali svoju atraktívnos.
Avak práve centrá miest sú jednou z najcennejích a najvýhodnejích lokalít. Nachádza sa v nich mnostvo historicky
vzácnych pamiatok, ktoré lákajú zahranièných návtevníkov, budujú sa tu peie
zóny, priestory oivujú kaviarne, retaurácie, obchody. Nakupovanie v obchodných
pasáach s nároèným tovarom sa stáva
významnou spoloèenskou aktivitou, ktorá
okrem samotného nakupovania spåòa aj
novú filozofiu relaxu.
Tento trend sleduje aj príprava výstavby
obchodno-spoloèenského komplexu s
vyuitím podzemných priestorov pod
Námestím SNP v Bratislave. Aby nové
obchodno-spoloèenské centrum nestretol
osud Royko Passage alebo èiastoène
Starej trnice, kde sa prevádzkovate¾om
od zaèiatku nepodarilo obsadi obchodné
priestory zaujímavými nájomcami, iniciátor projektu revitalizácie Námestia
SNP - mestská èas Bratislava-Staré
Mesto - u v predinvestiènej fáze venuje
pozornos marketingovej analýze.
Marketingová túdia bola súèasou u
Úvodnej túdie realizovate¾nosti. Jej
cie¾om bolo nájs vhodnú truktúru budúcich obchodných zariadení v podzemnom centre so zrete¾om na reálnos
financovania celého projektu a zabezpeèenie návratnosti finanèných prostriedkov. Navrhovaná plocha obchodnospoloèenského podzemného centra
(7 680 m2) nadviazala na výsledky marketingového prieskumu, ktorý potvrdil
najväèí dopyt po tých obchodných
priestoroch, ktoré disponujú vlastnými
parkovacími miestami. Pri stanovení ich
poètu na cca 800 sa vychádzalo z
analýzy ponuky a dopytu po parkovacích
miestach v centre Bratislavy, ktorý je v
súèasnosti trikrát vyí ako ponuka. Na
druhej strane, parkovacie miesta
zabezpeèia ivotaschopnos celého komplexu iba v spojení s obchodnými prevádzkami.
Pre úspenos podzemného centra bude
zároveò dôleité, aby obchodné prevádzky
tvorili plynulú nákupnú pasá s preh¾adným systémom komunikaèných
plôch, vrátane zelene, klimatizácie a estetického designu interiérov. Skúsenosti z
iných miest, kde tie zaèali vyuíva rozsiahle programy revitalizácie mestských
centier (Parí, Moskva, Zürich. a i.), sú
uitoèným zdrojom odporúèaní pre takéto
rieenie revitalizácie Námestia SNP.

U 10 rokov
mesto oblieka
JC Decaux
BRATISLAVA
V týchto dòoch uplynulo presne desa
rokov, èo do bratislavských ulíc razantným spôsobom vstúpila francúzska
spoloènos JC Decaux prostredníctvom vkusných prístrekov na zastávkach MHD.
V súèasnosti patrí JC Decaux medzi
najväèie a najúspenejie svetové firmy
v oblasti vonkajej reklamy a mestského
mobiliára. Firmu zaloil vo svojich 18
rokoch Francúz Jean-Claude Decaux. V
roku 1964 priiel s originálnou koncepciou dodáva mestám prístreky MHD s
príalivým dizajnom a zabezpeèova
ich údrbu za peniaze získané z prenájmu reklamných plôch, ktoré sú súèasou
týchto prístrekov. Vznik tohto nového
média podnietil v posledných tridsiatich
rokoch rozvoj ïalích prvkov mestského
mobiliára, ako napr. reklamné ståpy, sklenené informaèné vitríny, ale aj verejné
WC, lavièky, odpadkové koe, novinové
stánky a osvet¾ovacie prvky.
Dnes je JC Decaux svetovou jednotkou v
mestskom mobiliári, európskym lídrom
vo ve¾koplonom plagátovaní, udriava
si vedúce postavenie v reklame na
letiskách a vo svetelnej reklame.
JC Decaux dodali od roku 1990 pre
Bratislavu vye 120 vkusných sklenených prístrekov na zastávky MHD,
ale aj ïalie prvky mestského mobiliára.
V týchto dòoch mestská èas Staré
Mesto uzatvorila s firmou dôleitú zmluvu na dodávku viacerých prvkov mestského mobiliára (lavièky, koe, svietidlá,
stánky), ktoré sa na jeseò objavia na
zrekontruovanej Potovej ulici. (miv)

Chcete si zrýchli a spríjemni
komunikáciu s Vaou bankou
a uetri èas a peniaze?
Slovenská sporite¾òa, a. s.,
mestská poboèka v Bratislave,
pripravila pre Vás
od 1. júla 2000 novú slubu
bankový poradca cez telefón
Ak zavoláte na nau infolinku
poskytneme Vám:

l

l

l

l
l

informácie o produktoch Slovenskej
sporite¾ne, a. s.,
informácie o poplatkoch a aktuálnych
úrokových sadzbách,
poradenstvo pri zhodnocovaní Vaich
peòaných prostriedkov,
informácie o kurzoch cudzích mien,
informácie o sieti pracovísk Slovenskej
sporite¾ne, a. s., a ich pokladnièných
hodinách.

Zavolajte nae èíslo infolinky
59 77 22 77
od 8.00 do 18.00 hod.
poèas pracovných dní
Teia sa na Vás pracovníci mestskej poboèky
Slovenskej sporite¾ne, a. s., v Bratislave.

Nová parkovacia politika v centre mesta
postupne sprísni dopravný reim
STARÉ MESTO
Mestská èas Staré Mesto v týchto
dòoch predstavila novú Parkovaciu
politiku v centre Bratislavy, ktorá bude
základom rozvoja statickej dopravy v
centrálnej mestskej èasti v najbliích
piatich rokoch.
Cie¾om novej parkovacej politiky je
zlepenie dopravnej obsluhy v centre
mesta pri zníení neiaduceho poètu
motorových vozidiel, uprednostnenie
nárokov obyvate¾ov Starého Mesta na
parkovanie a nárokov dopravnej obsluhy
tých zariadení, ktoré slúia potrebám
mesta. Nové pravidlá parkovania majú tie
humanizáciou ulièných priestorov zlepi
ivotné prostredie a skvalitni podmienky
pre chodcov ako nemotorových úèastníkov cestnej premávky.
Z centra mesta má by vylúèená tranzitná
doprava, majú tu by zriadené neprejazdné
zóny a zavedený prísny reim dopravnej

obsluhy a zásobovania. Mestská èas chce
podpori mestskú hromadnú dopravu v
centre mesta ako aj výstavbu parkovacích
objektov, èím bude v priebehu tyroch
rokov moné úplne zrui vyhradené státia
na uliciach. K zvýeniu bezpeènosti cestnej premávky má prispie aj rozvoj cyklistických trás, rozírenie peích priestorov a
vytvorenie zón s obmedzenou rýchlosou.
V roku 2000 sa mestská èas Staré Mesto
sústredí na zavedenie prísnejieho reimu
dopravnej obsluhy a zásobovania ve¾kých
prevádzok. Pre zvýenie bezpeènosti
chodcov dôjde k prepojeniu peej zóny s
nábrenou promenádou a k ïalej ochrane
chodníkov pevnými zábranami typu
ulových kvádrov, ktoré sú u rozmiestnené na mnohých uliciach Starého Mesta.
Ïalej bude v roku 2000 vybudované
parkovanie pre bicykle vo forme cyklistických stojanov pre 80 bicyklov. Okrem
toho chce mestská èas Staré Mesto ete v

Najväèí nápor zaznamenali bratislavské kúpaliská v tropických júnových dòoch.

tomto roku iniciova novelu cestného
zákona, ktorá obciam a mestám umoní
regulova statickú dopravu.
V roku 2001 chce mestská èas Staré
Mesto podpori systém MHD zvýením
poètu zastávok v centre mesta a vybudova parkoviska typu Parkuje a choï
(P+G), teda cenovo zvýhodnené parkoviská na Gondovej ulici, Kollárovom
námestí a na Veternej ulici. V zóne s regulovaným parkovaním chce mestská èas
na budúci rok zabezpeèi zníenie maximálnej rýchlosti na 30 km/h.
To sú len niektoré opatrenia, s ktorými
poèíta nová Parkovacia politika. Aj naïalej bude pracova koordinaèná skupina
mestskej èasti pre parkovaciu politiku,
ktorú tvoria zástupcovia Miestneho úradu
Staré Mesto, magistrátu Bratislavy, tátnej
a mestskej polície, správcu komunikácií v
Starom Meste - VEPOS a Bratislavskej
parkovacej sluby, s.r.o.
(ado)

FOTO - Vladimír Miauer

Kúpanie v Rusovciach je u povolené
BRATISLAVA
Záujem Bratislavèanov o letné kúpaliská v meste je zatia¾ aj toto leto pomerne malý. Najviac to pociuje najväèí oddychový areál v Bratislave
Zlaté piesky, kde majú v posledných
rokoch znaèné problémy s návtevnosou. Naopak Bratislavèania majú
záujem najmä o tie vodné plochy, kde je
kúpanie zakázané. Pre niekoho je toti
10 èi 20 korún na zaplatenie vstupného
na oficiálne kúpaliská asi prive¾a.
Najväèie problémy spôsobujú Bratislavèania na Vajnorských jazerách, ktoré sú
stále bagroviskami a kúpanie je tu prísne
zakázané. Kvôli náporu èiernych návtevníkov poèas víkendových dní tak musia

by odstavené stavebné a aobné stroje,
aby náhodou neublíili nezodpovedným
návtevníkom jazier.
Otázna je aj kvalita tunajej vody, keïe
sa tu nevykonáva pravidelná kontrola
kvality vody. Tá je pod¾a posledných
výsledkov charakterizovaná treou triedou èistoty, pretoe tu pri poslednom
odbere bola zistená zvýená hladina rozpustných látok - síranov, ktoré jazernú
vodu, napriek jej biologickej nezávadnosti, zaraïujú do niej kvalitatívnej triedy.
Územný plán bratislavskej mestskej èasti
Vajnory nepecifikuje budúcnos tunajích jazier. Preto tunajie miestne zastupite¾stvo rozhodlo o vyèlenení finanèných prostriedkov na vypracovanie prís-

lunej urbanisticko-ekologickej túdie,
ktorá má do konca roka navrhnú ïalí
spôsob vyuívania tejto lokality. V tejto
súvislosti u prebiehajú likvidaèné práce
na uzavretí trkovne, ktoré by mali by
ukonèené do 30. novembra.
Po mnohých rokoch sa koneène podarilo
vyriei problém Rusoveckých jazier,
ktoré sú tie èasto navtevované. Na jeseò
minulého roku toti boli prvé dve tunajie
jazerá vyòaté z vnútorného pásma ochrany vôd a tak tu bol legalizovaný vstup
osôb a kúpanie sa.
O bratislavských kúpaliskách sa viac
doèítate v najnovom vydaní èasopisu
METROPOL, ktorý dostanete kúpi v
novinových stánkoch.
(ado)

V meste je a 90 èiernych skládok odpadu
SAPA
52 x 60 mm

BRATISLAVA
Na území Bratislavy sa nachádza takmer 90 nelegálnych skládok komunálneho odpadu. Ako informovali
predstavitelia bratislavského magistrátu, tieto skládky vytvárajú nezodpovední obèania, ktorí sa snaia za
kadú cenu zbavi nepotrebného
odpadu.
Vzniku skládok nedokáe zabráni ani
koordinovaná spolupráca jednotlivých
mestských èastí a mestskej polície, kto-

rá pravidelne kontroluje miesta, kde sa
najèastejie vyskytujú takéto èierne
skládky. V zadunajských mestských
èastiach Jarovce, Rusovce a Èunovo sa
týmto problémom zaoberajú aj prísluníci jednotky jazdeckej polície, ktorá
miestnych obyvate¾ov ochraòuje pred
nebezpeèím vzniku neelaných skládok
komunálneho odpadu.
Situáciu v tomto prípade sauje aj
nedokonalá legislatíva. Tá umoòuje
postihovanie len tých obèanov, ktorí sú

prichytení priamo pri èine - pri zakladaní nelegálnej skládky, alebo
umiestòovaní odpadu na miesto, ktoré
nie je urèené na uskladnenie komunálneho odpadu. Iba na základe svedeckej
výpovede nie je moné udeli pokutu za
zneèistenie ivotného prostredia. Mesto
tak ve¾a moností nemá a tak sa
sústreïuje predovetkým na èistenie
nelegálnych skládok komunálneho
odpadu, ktoré sa nachádzajú v pásme
ohrozenia podzemných vôd.
(brn)
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Spor obyvate¾ov
o Napoleonský
vàok odloili

STARÉ MESTO
Odbor ivotného prostredia Okresného
úradu Bratislava I doèasne pozastavil
stavebné konanie k investiènému
zámeru výstavby polyfunkèného domu
na Radvanskej ulici v lokalite známej
tie ako Napoleonský vàok.
Napoleonský vàok je lokálna vyvýenina na hrebeni Malých Karpát v ohybe
Radvanskej ulice. Pod¾a ústnej tradície
toto miesto navtívil v dobe po vyhratej
bitke pri Slavkove Napoleon Bonaparte.
Vyvýeninu postupne zarovnali, vyasfaltovali a obsadili UNIMO bunkami. V
okolí sa v nieko¾kých èasových vlnách
rozbehla výstavba rodinných domov. Na
zastavanie bol u dávnejie odsúdený aj
Napoleonský vàok. Nie vak rodinnými domami, ale obèianskou vybavenosou. Aspoò taká bola predstava mesta,
ktorá sa stala záväznou schválením územného plánu v osemdesiatych rokoch.
Potvrdili ju aj poslanci mesta pri aktualizácii z roku 1993. Funkcia obèianskej
vybavenosti nebola presnejie pecifikovaná. V územnom pláne nie je definovaná
ani jej výka, ani miera zastavanosti
parcely. Uvaovalo sa tu s výstavbou
observatória, alebo s výstavbou penziónu
s vyhliadkovou retauráciou. Po likvidácii
nieko¾kých prevádzok v okolí Èerveného
kría sa uvaovalo aj s nahradením
zaniknutých obchodov a sluieb práve v
lokalite na Radvanskej ulici.
Keïe mesto nemalo finanèné prostriedky na realizáciu iadneho z uvedených
zámerov, pozemky na Radvanskej ulici v
decembri 1997 predala záujemcovi,
ktorý tam chce postavi polyfunkèný
dom so vstavanými obchodmi a vybavenosou, podzemnými parkoviskami a
bytmi. K projektu s touto náplòou vydala
mestská èas Staré Mesto súhlasné
záväzné stanovisko v roku 1998. Hlavné
mesto po doplnení a úpravách projektovej dokumentácie v minulom roku tie
vydalo súhlasné záväzné stanovisko.
V súèasnosti prebieha pripomienkové
konanie k urbanistickej túdii Mudroòova ulica - Juhozápad, ktorá v území
Napoleonského vàku navrhuje tri
alternatívy rieenia. Zdruenie obèanov
Fialkového údolia sa v rámci pripomienkového konania usiluje dosiahnu, aby
mestská èas a hlavné mesto schválilo
dokument, ktorým vlastníkovi pozemku
znemoní jeho vyuitie na úèel, za
ktorým ho od mesta pred vye dvomi
rokmi kupoval.
Zdá sa, e stret záujmov obyvate¾ov tejto
tvrte, ktorí chcú ma park na súkromnom
pozemku a snahou majite¾a pozemku
realizova zámer, ktorý mu u raz mesto
odsúhlasilo, sa vyriei a na jeseò poèas
prerokovávania urbanistickej túdie v
miestnom zastupite¾stve. Vtedy sa budú
poslanci musie prikloni k jednému z
troch navrhovaných variantov.
(miv)

Z kúpaliska
vyhadzujú pred
závereènou
LIST ÈITATE¼A
V nede¾u 18. júna som so synom a
neterou navtívila kúpalisko Rosnièka.
Vstupné pre dospelých a deti od 10
rokov vo výke 35 korún sa mi zdalo
dos vysoké, ale ak som nechcela cestova za kúpaním ïaleko, nemala som
na výber.
Moje rozèarovanie vak narástlo
nieko¾ko minút pred pol siedmou, teda
viac ako pol hodinu pred èasom zatvorenia, keï nás pracovníèka zbierajúca
odpadky upozornila, tak ako aj ostatných
návtevníkov, aby sme sa zbalili a odili,
vraj zatvárajú. Na moju odpoveï, e ete
máme viac ako pol hodinu èas, mi zdvorilo odpovedala, e len aby sme vraj
neboli poslední. O nieko¾ko minút nás na
tú istú skutoènos naliehavo upozornil
plavèík s odôvodnením, e vraj éfstvo
sa rozhodlo zatvori skôr. Tak nám
neostávalo v danej chvíli niè iné, len sa
zbali a o 18.40 sme odchádzali z
kúpaliska takmer ako poslední. Monos
zosta v areáli kúpaliska a do 19.00
neprichádzala do úvahy, boli by nás
hádam vyniesli aj na lopate Pri bráne nás
pani, ktorá sa oznaèila za éfku, informovala, e v iadnom prípade nezatvárajú skôr a upozornenie personálu má vraj
smerova k tomu, aby ¾udia opustili
kúpalisko do 19. hodiny. Take, ako je to
vlastne s kúpaliskom Rosnièka? Kúpite
si lístok za nemalé peniaze s vedomím,
e kúpalisko sa zatvára o 19.00 a éfstvo
sa jednoducho rozhodne zatvori skôr?
eby to bolo v intenciách podnikate¾ského správania? Alebo konajú
zamestnanci na vlastnú päs v nádeji, e
skonèia svoju prácu skôr? Zatia¾ je to na
úkor návtevníkov, ale mono tí sklamaní sa u nabudúce rozhodnú pre iné
kúpalisko, lacnejie a lepie.
Zuzana Kamenická
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Mláde holdovala dobrodrustvu v prírode
Nesporný vplyv v smere kopírovania
filmových hrdinov a ich konania malo
na mláde toho kritického veku tzv.
trampovanie - zdruovanie sa v osadách, stanovanie v prírode, na od¾ahlých miestach hôr, vodných plôch a
riek. Toto, nazvime to hnutie, prichádzalo k nám na Slovensko z historických zemí vtedajieho Èeskoslovenska a zakrátko si nalo v naom
meste a na jeho perifériách nemálo
mladých prívrencov holdujúcich s
ob¾ubou dobrodrunému pobudnutiu
v prírode pod stanmi.
Rodièom nebolo, prirodzene, neve¾mi po
vôli, ale mlaï v bezprostrednom kontakte
s prírodnými podmienkami sa stávala
samostatnejou, zdravou a fyzicky odolnejou proti realitám neskorieho ivota.
Mali sme i skauting v zásade s rovnakými
charakteristikami, no ten bol organizovaný s prísnymi stanovami a jasnými
humánno-spoloèenskými cie¾mi. Preto
ani toto celosvetové hnutie nebolo medzi
mládeou nato¾ko populárne a príalivé.
Trampi, naproti tomu, pri svojich
táborových ohòoch, súc inpirovaní i svo-

Bratislava kedysi...
jimi filmovými hrdinami, nachádzali to
pravé prostredie na realizovanie sa v
postavách svojich idolov zo strieborného
plátna. Ich obleèenie bývalo v zásade
odvodzované z dostupných ilustrácií a
pozostávalo predovetkým z hrubých
menèestrových nohavíc - pumpiek, z
flanelovej kockovanej koele s pestrou
atkou na krku a akými kanadami na
nohách, prípadne i obyèajnými cvoèkami
obitými baganèami. Na irokom, kovovými ligotavými cvoèkami, vybíjanom
opasku, bol zavesený zálesácky nô so
irokou èepe¾ou zn. Bowie. No mnohí sa
nebáli a hrdili sa i pravým funkèným
koltom kalibru 7,65 mm. Vtedají zákon o
drbe zbraní bol dos tolerantný a nebolo
vôbec aké zaobstara si revolver a náboje doò. Hoci polícii bola drba koltov
trampami v osadách známa, razie bývali
obèasné a nie ve¾mi dôsledné a aj postih
za nepovolenú drbu revolvera nebol
prakticky iaden. andári za asistencie
miestneho horára alebo lesníka, zväèa

nad ránom, prekvapili stanovú osadu a ak
aj nali zbraò, tak ju iba zhabali bez zvlátneho postihu. Zálesácke noe boli povolené iba s èepe¾ou na írku muskej
dlane. Nebolo ve¾kým problémom nanovo si zadovái revolver s muníciou, take
po horách sa stre¾ba ozývala ïalej.
Spo¾ahlivý zásobovate¾ krátkymi zbraòami a muníciou znaèky Selier - Bellot bol
starý bratislavský pukár majster Schmidt
na ancovej ulici. Za takých 50 èi 60
korún predal záujemcovi fungujúci kolt.
Najob¾úbenejie miesta stretnutí a víkendového stanovania boli lesy v okolí Mariánky, vtedajieho Mariatálu, Devínskeho jazera na brehoch rieky Moravy a neïaleké hory za eleznou studnièkou.
Najprestínejie boli v tých èasoch osady
Utahov, Tuláci, Vlci. Nemali iadne písané stanovy a spájal ich iba duch èestného
kamarátstva. Poèet prísluníkov osady
zväèa neprevyoval pä a èasto medzi
nimi boli aj dievèatá. Kadá osada mala
svojho prvého medzi rovnými, najskúsenejieho a fyzicky najmocnejieho.
Hojne sa holdovalo spevu za sprievodu
gitár a benda.
Alexander Podbehlý

Autá by mali
vytlaèi vodièi
LIST ÈITATE¼A
Mono som naivný, ale skutoène si
myslím, e na vyrieenie problému s
autami parkujúcimi v peej zóne v centre mesta netreba a tak ve¾a.
Nerozumiem tomu, èo bráni policajtom, aby chodili s pokutovými bloèkami a papuèami po peej zóne (nie je
zase a taká ve¾ká) dovtedy, pokia¾
vetkých nedisciplinovaných vodièov v
tejto èasti mesta nepotrestajú pod¾a
platných predpisov.
Keïe by po peej zóne nemali jazdi autá,
stálo by za úvahu, èi by si títo vodièi nemali
svoje autá z peej zóny vytlaèi. Mono by
ich to odradilo od opätovného parkovania v
peej zóne. V èlánku Urobí niekto v peej
zóne koneène poriadok? sa autor okrem
iného zamý¾a nad tým, èi je vôbec potrebné, aby bol pri vstupe do peej zóny policajt, keï aj tak nekontroluje vjazd a nespúa
závoru. Ja si myslím, e je tam zbytoèný.
Rovnako ako sú zbytoèní aj jeho nadriadení, ktorí tolerujú takýto výkon sluby a
nie sú schopní urobi nápravu.
Èasto poèujeme od policajtov, e im chýba
na udranie verejného poriadku a na boj s
kriminalitou moderná technika. V mnohom majú isto pravdu. Na vyrieenie problému s parkovaním áut v peej zóne vak
pod¾a mòa treba najmä svedomitý prístup
policajtov. Aj najmodernejia technika sa
toti v rukách neschopných ¾udí stáva drahou zbytoènosou zaplatenou z peòazí nás
vetkých.
Ivan Orlický, Dúbravka

Riadite¾ Slovenskej sporite¾ne, a. s., krajskej poboèky Bratislava, Ing. Bohumír Kóòa odovzdal v júni u stotisícu bankovú
platobnú kartu v rámci bratislavskej poboèky. astnou je mladá klientka Slovenskej sporite¾ne, a. s., Katarína
Matuicová, ktorá je drite¾kou tudentskej karty. Spolu s bankovou platobnou kartou dostala aj vkusný darèek, ktorý jej
bude pripomína príjemnú udalos.
FOTO - Vladimír Miauer

V Le Monde sú jedlá umeleckými dielami
Ak vás u omrzela fádna ponuka
bratislavských retaurácií s plnenými
morèacími prsiami, èi èiernohorským
rezòom, vyskúajte Restaurant & Bar
LE MONDE na rohu Ventúrskej a
Panskej ulice. Èo jedlo, to originál.
Pripravte sa vak na to, e pri platení
budete musie siahnu do svojej
peòaenky o èosi hlbie.
Retauráciu Le Monde otvorili len pred
nieko¾kými dòami v zrekontruovanej
budove v dolnej èasti Ventúrskej ulice na
kriovatke s Panskou a Strakovou ulicou.
Interiér s klenbovými stenami je rozdelený
na kaviarenskú a retauraènú èas.
Dominuje v òom biela farba s bielymi
stolièkami, prestieraním aj jedálenským
servisom. Steny retaurácie (na zadnej je
obrovské zrkadlo) sú zdobené zarámovanými megafotografiami známych
tvárí z modelingu a filmu. Pod¾a toho, kde
sa usadíte vám do taniera môe h¾adie
Naomi Campbell alebo Johnny Depp.
Zatia¾ èo miestnosti retaurácie pôsobia
priestranne, na toaletách, najmä enských,
majú dámy trochu stiesnený pocit. Inak je
vetko bezchybné, èisté stoly, ukákovo
pripravený servis s príbormi, taniermi a

Bedeker gurmána
pohármi, len klimatizácia by mohla by
výkonnejia.
U sme naznaèili, e ponuka pokrmov, aj
keï nie ve¾mi ve¾ká, je skutoène originálna a na Bratislavu neobvyklá. Mení
výber vynahradí úprava jedla na tanieri,
kadé z nich je umeleckým dielom. My
sme si z predkrmov vybrali lososové
carpaccio (surový losos, guacamole, tofu,
zemiakový julienne, olej a mukátové
korenie), veu z mozzarely a paradajok
(plátky syra a paradajky s bazalkou, jogurtom a krutónmi) a kuracie pízy marinované v jogurte a kari so satay omáèkou a
marinovanou zeleninou. Fantastické! Z
polievok sme ochutnali chladenú zeleninovú - gazpacho a bouillbaise, èo je stredomorská rybacia polievka s darmi mora
a afránom alioli. Ako hlavné jedlo sme si
objednali Le Monde pepper steak so
zemiakmi a penátom v lístkovom ceste,
brokolicou a koòakovou omáèkou, kaèacie prsia prekladané so zemiakovými
plackami, hlivou a chilli omáèkou, Le
Monde wok - sladko-kyslé kuracie rezne

so zeleninou a jasmínovou ryou a peèené
kuracie prsia s omáèkou z èerveného kari
a kokosu, jasmínovou ryou a creme
fraiche s koriandrom. Skvelá chu! Na
záver sme neodolali dezertu, syrovej torte
Philadelphia (syr s jahodovou salsou a
chrumkavým tulies) a Tripple chocolate
ternine, èo sú tri druhy zmrazenej
èokolády s jablkovým chutney.
Obsluha je bezchybná, asi aj preto, e jej
èeská èas pochádza z renomovaného
praského podniku Kampa park (usudzujeme pod¾a loga na úètenke), ktorého
bratislavskou poboèkou bude asi retaurácia Le Monde. Ako sme vytuili, praský
èaníci práve zaúèajú svojich bratislavských kolegov. Verme, e sa im na nich
podarí prenies kus svojej profesionality,
ktorá sa mimochodom prejavuje aj tým,
e ak si neviete vybra napríklad z ponuky
mieaných nápojov, objednajú vám u barmana koktail, ktorý pokia¾ vám nezachutí
ide na úèet podniku.
Bratislava má teda ïaliu TOP retauráciu. Verme, e si svoju ozaj vysokú
úroveò udrí.
Nae hodnotenie: 00000
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek

Napísali ste nám
Výstavba benzínového èerpadla na
Brnianskej ulici v Bratislave sa uskutoènila napriek nesúhlasu obyvate¾ov Patrónky.
Protestovali sme u v prvých fázach, keï
poslanci zastupite¾stva Starého Mesta s
výdatnou pomocou zamestnancov magistrátu prekvalifikovali zelenú plochu na
dopravnú a umonili firme Aral odkúpi
èas pozemku. Na nae pripomienky
namietali poslanci, aj architekti, e zneèistenie nebude a také strané, pretoe vetry
na Brnianskej odvejú výpary benzínu.
Nikto z nich nepripustil, e výstavba
pumpy a dnes u aj umyvárky, môu
negatívne zasiahnu aj v inom smere.
Poslanci tvrdili, e v naej legislatíve neexistuje obmedzenie známe z cestnej premávky stlmi svetlá a neoslòova.
Svetlá, aj napriek protihlukovej bariére
osvet¾ujú byty na horných poschodiach
domov, narúajú prevádzku domácností a
oddych obyvate¾ov. Ove¾a intenzívnejie
je ruenie okolia nadmerne hlasnou hudbou, ktorá hrá nielen celé dni, ale aj v noci.
Zavíjanie hudby sa strieda s vykrikovaním
diskdokejov, èo je hlavne v lete, keï treba
ma otvorené okná, neobyèajne nepríjemné. Zamestnancov èerpadla sme upozornili
na to, e ruia noèný pokoj. Po pár dòoch
zmiernenia intenzity sa vrátili k starým
zvykom.
Mária B., Staré Mesto
H¾adala som letné nohavice - márne.
Kolegyòa mi poradila pozrie sa na burzu,
ktorá sa koná kadý piatok na Pasienkoch.
Pribline také, aké som h¾adala, som kúpil
za 280 korún u predavaèa z Vietnamu.
Náhlila som sa domov spokojná, e som
kúpila, èo som chcela a neuvedomila som
si, e mi nedal úètenku. Aké bolo moje
sklamanie, keï som zistila, e nohavice ma
reú a nie sú vo vnútri riadne vypracované.
Vak ich vymením, uteovala som sa. Èo
som vak zaila, bolo nieèo otrasné. Tento
tieobchodník odkriepil, e som u neho
nohavice kúpila. Keï videl, e sa tak ¾ahko
odohna nedám, zaèal by agresívny a vulgárny. Nakoniec mi ponúkol pánsky tovar
na výmenu. Nie, hovorím, vráte mi peniaze, lebo zavolám políciu. Oh, políciu,
zopakoval s pohàdaním v hlase a zmizni,
zahlásil. Bolo mi do zúfania. Nakoniec mi
nohavice zobral, no peniaze nedával. To u
bol vrchol. Zavolám kontrolu a bude tu
poriadok, veï èo tu stojím, ani jednému
zákazníkovi ste nedali bloèek. To asi
zabralo. Hodil predo mòa 250 korún a
zahlásil: ty ku , pi.., zmizni! Nielene
ma okradol o 30 Sk, ale pokoril a pouráal.
Meno tohto obchodníka som si nezapamätala, iba adresu a stánok è. 38.
pani K.
(celé meno máme v redakcii)

Úètovnícka firma
ANASTÁZIE HABALOVEJ
otvára letné kurzy
PODVOJNÉ
ÚÈTOVNÍCTVO
V PRAXI.
KURZOM ZÍSKATE:
- 40 hodín kvalitnej výuèby
úètovníctva
- individuálny prístup lektora
(v skupine 2-3 max.)
- znalosti aj zo spracovania
úètovnej agendy

Cena: 3500 Sk
Bliie informácie na  6595 6650
mobil: 0905 977 558
Hotel Krym,
afárikovo nám. 7
3. poschodie

Bratislava oslávi
cisárove
narodeniny
BRATISLAVA
V sobotu 19. augusta navtívi nae
mesto Jeho cisárske a krá¾ovské
Apotolské Velièenstvo
Frantiek Jozef I.,
aby tak pripomenul 170. výroèie
svojho narodenia
(18. 8. 1830) a
110. výroèie otvorenia prvého stáleho mosta v Bratislave (30. 12. 1890), ktorý
pôvodne niesol jeho meno.
Príjazd cisára je len jednou z atrakcií podujatia nazvaného Cisárove narodeniny, ktoré
ako súèas Primátorského dòa organizovaného Hlavným mestom SR Bratislavou a
Mestským kultúrnym strediskom usporiada Mestské múzeum v Bratislave a mestská èas Staré Mesto pod¾a projektu C. a
K. dychového komorného orchestra.
Pripravená je ïalej prehliadka 2. cisárskokrá¾ovského peieho pluku Alexander I.,
cár ruský, ktorý do polovice minulého
storoèia sídlil v Preporku. Ïalej bude pre
dámy (i pánov) pripravená módna prehliadka secesného obleèenia a dobovej
spodnej bielizne v podaní brnianskeho
Spolku elegantních dam. Zberate¾om
podpisov odporúèame autogramiádu Jeho
c. a k. Apotolského Velièenstva a vetkým
návtevníkov noviny pripravené zvlá na
toto podujatie. Okrem klebiet z cisárskeho
dvora v nich nájdete aj staré recepty a prastaré vtipy z èias c. a k. monarchie. O dobovú
hudobnú kulisu sa postará bratislavský C. a
k. dychový komorný orchester, ktorého
promenádnym koncertom v sobotu o 17.
hodine celá spomienková akcia zaèína.
Po slávnostnom otvorení nového mosta
30. 12. 1890 Frantiek Jozef v rozhovore
s preporským meanostom pochvalne
komentoval mnostvo nových budov v
meste a zvlá ocenil vade panujúcu
èistotu. Je v tom aj kus odkazu vo¾akedajích Preporèanov nám dneným
Bratislavèanom: aby si aj súèasný návtevník odnáal tento dojem a mohol poveda ako cisár pred 110 rokmi: Ubezpeèujem Vás, e k Preporku chovám
úprimnú sympatiu a navtevujem ho
vdy v ve¾kou radosou.
Zbynìk Kubáèek
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Most Frantika Jozefa stojí u 110 rokov
V Bratislave sa zachovalo len málo
objektov, ktoré by bolo moné spája s
menom bývalého rakúskeho cisára a
uhorského krá¾a Frantika Jozefa
(1830 - 1916). Hádam jedinou autentickou pamiatkou na túto legendárnu
postavu stredoeurópskych dejín je
Starý most. Vlastne len jeho nájazdové
èasti, lebo po znièení na konci druhej
svetovej vojny nahradili jeho strednú
èas novou kontrukciou so siluetou
odlinou od pôvodnej.
Stavba stabilného mosta na Dunaji v
oblasti dnenej Bratislavy bola a do
konca 19. storoèia nemoná. A regulácia
hlavného toku ve¾rieky a spevnenie jej
brehov (1870 - 1890) umonili uvaova o
výstavbe pevného mosta. Most nakoniec
postavili pod stredovekým historickým
jadrom, na mieste, kde sa uvaovalo so
vznikom modernej tvrti. Mestské zastupite¾stvo sa u 9. apríla 1877 zhodlo na
tom, e pevný most treba postavi.
Zriadilo komisiu, ktorá mala dohodnú
výstavbu so spoloènosou povaskej
eleznice, ktorá mala u dávnejie v pláne
vybudova eleznièné spojenie do
opronu (Oedenburg).
Uplynulo ete viac ako 10 rokov, ne sa
mohlo pristúpi k výstavbe. S prácami
zaèali v apríli 1889. Zo strany uhorskej
vlády sa o stavbu mosta zaslúil vtedají
minister obchodu Gábor Baross, výstavbu
financovala vláda. Projekt mosta vypraco-

val ininier Francois de Sales Cathry, ktorý
il v Budapeti a mal so svojím bratom
Eduardom aj modernú stavebno-podnikate¾skú firmu. Preporský most vak
staval tunají podnikate¾, mestský hlavný
ininier (Oberingenieur) Anton Sendlein
(1842 - 1918). Vtedajie správy zdôrazòujú, e most sa staval výluène z domácich,
rozumie sa uhorských, materiálov. U 6.
októbra 1890 bol most nato¾ko
pripravený, e mestské zastupite¾stvo
mohlo oficiálne poiada ministerstvo
obchodu o povolenie most slávnostne
uvies do prevádzky. Súèasne vyslali svojich zástupcov do Viedne, aby tam úctivo
poiadali cisára a krá¾a o povolenie
oznaèi most jeho menom. Frantiek Jozef
sa potom aj sám 31. decembra 1890
zúèastnil na otvorení mosta a l. januára
1891 u po òom rachotili prvé vozy.
V historických správach sa doèítame, e
výstavba mosta stála 1 milión 780 tisíc
zlatých. Sedem mohutných kamenných
kvádrov postavených pilierov nieslo 460
metrov dlhý a 6,5 metra iroký most,
ktorého stredná èas bola zosilnená
zavesením na mohutný elezný oblúk.
Najprv bol vybudovaný len most pre vozy
a pre peích, èoskoro vak dokonèili aj
paralelný uí most pre eleznicu, ktorý je
posadený na tie isté kamenné piliere. Most
bol postavený tak vysoko, aby mohli pod
ním prepláva lode aj v prípade
najvyieho stavu hladiny Dunaja.

Most dostal meno cisára a krá¾a Frantika
Jozefa (König Franz Josef-Brücke,
Ferenc József-híd. Bolo to uvedené na
bronzových tabuliach pri nájazdoch
mosta. Nad nimi stáli ozdobné liatinové
kandelábre, zachované a do 60. rokov
náho storoèia. Za pouitie mosta sa na
jeho údrbu vyberalo mýto. Pre mýtnikov
boli na oboch stranách mosta vybudované
zvlátne pavilóny.
Od roku 1914 vozila cestujúcich do
Viedne a z Viedne elektrická eleznica po
ko¾ajniciach zabudovaných do cestnej
èasti mosta. Most slúil doprave vo svojej
pôvodnej forme a do roku 1945. Jeho
strednú èas nahradili po znièení
zjednoduenou provizórnou kontrukciou.
Aj po tej vozila po vojne cestujúcich elektrièka, ale u len do Petralky.
Dnes sa u doprava zo Starého mosta v
znaènej miere presunula na iné mosty.
Najstarí most treba renovova, veï u má
stodesa rokov. Objavila sa aj absurdná
mylienka prebudova ho na zasklenú
kaviareò. Neviem, èi si autor mylienky
uvedomil, èo by výstavba a prevádzka
takej kaviarne stála. Mala by by dlhá
celých 460 metrov? Ako by sa
vykurovala? A kto by boli návtevníci?
Sotva by sa naiel podnikate¾, ktorý by
chcel spácha samovradu prevádzkovaním takého nerentabilného podniku.
Verím, e most ostane mostom, aj keï u
nenesie meno cisára.
tefan Holèík

RODINNÝ DOM - na predaj

Rostovská ul. v Raèi: starí, obývate¾ný RD
s úit. plochou 75 m2, pozemok 520 m2,
vetky ininierske siete. Po rekontrukcii sa
podkrovie dá vyui na bývanie. Predajom
je dom vo¾ný ihneï. Cena: 2,3 mil. Sk
IURIS, s.r.o., tel.: 5296 2403, 5296 2420

PRENÁJOM

Administratívnych priestorov
v novozrekontruovanej budove
v stráenom areáli

cena: 2.800,- Sk/m2/rok + energie
monos dohody
2
l celková výmera 7.000 m
prenájom aj po èastiach
l Dúbravka, Drobného ul.
IURIS, s.r.o.
Mickiewiczova 10, 811 07 Bratislava
tel.: 07/5296 2403, 5296 2420
l

PREDAJ

Rozostavaný rodinný dom v Stupave,
pozemok 720 m2, dom 550 m2, kvalitné
stavebné materiály, vetky in. siete.
Cena: dohodou, kontakt: 0903 760 607

!

KOOPERATIVA

poisovòa, akciová spoloènos

Agentúra Bratislava
tefanovièova 4, 816 23 Bratislava

prijme

do Agentúry Bratislava
pracovníka na obsadenie miesta

OKRESNÉHO
VEDÚCEHO PREDAJA
Poiadavky:

- organizaèné a komunikaèné schopnosti
- prax v poisovníctve vítaná
- ivnostenský list

Most Frantika Jozefa na dobovej snímke.

RENAULT KESTLER

FOTO - archív

INFO
AKCIE:
- pozývame vetkých majite¾ov
vozidiel znaèky RENAULT na:
BEZPLATNÚ KONTROLU
VOZIDLA PRED LETNOU
DOVOLENKOU
- PNEUSERVIS pre vozidlá
vetkých znaèiek
- predaj nových a jazdených vozidiel
- predaj vozidiel otvorený aj v
sobotu 09.00 - 12.00 hod. a
nede¾u 10.00 - 12.00 hod.

KESTLER, spol. s r.o.

 Panónska cesta è. 3, Bratislava - Petralka, tel.: 07/6241 0206 - 09, 0905 718 918
 Krajinská cesta è. 12, Bratislava - Podunajské Biskupice, tel.: 07/4341 1172, 4319 1147, 0903 718 918

Pneumatiky MATADOR - zakúpite aj u nás.

Prihlási sa mono telefonicky
na èísle: 07/5729 9309, 5249 8102

ELEKTRONICKÉ BANKOVNÍCTVO
BANKA NA DOSAH RUKY

Chcete si zrýchli a spríjemni komunikáciu s Vaou bankou? Uetri èas a peniaze? Tento
problém Vám pomôu odstráni sluby elektronického bankovníctva Slovenskej
sporite¾ne, a. s. Za pomoci najmodernejích technológií Vám umonia komunikova
s bankou na dia¾ku v ¾ubovo¾nom èase.

¿


INTERNETBANKING Vám umoní nielen získa informácie o svojom úète bez
èasového a priestorového obmedzenia, ale aj realizova platobné príkazy.
E-MAILBANKING Vám poskytne aktuálne informácie o vykonaných operáciách a
stave na Vaom úète priamo na Vaej e-mailovej adrese.

Vám umoní nadviaza spojenie s bankou cez telefón. Dovolí
 TELEPHONEBANKING
Vám vyiada si informácie o svojom úète a realizova bezhotovostný platobný styk.

È
H

SMS - BANKING Vám zabezpeèí zasielanie krátkych textových správ o stave na
Vaom úète na mobilný telefón.
HOMEBANKING Vám umoní získa aktuálne informácie o stave a obratoch na
Vaich úètoch za ¾ubovo¾né èasové obdobie, vykonáva tuzemský platobný styk s
èasovým plánovaním realizácie platobných príkazov, automatický import platobných
príkazov z klientskeho informaèného systému do homebankingu s prepojením na
úètovníctvo a ïalie funkcie. Je vhodný pre právnické osoby a podnikate¾ov.

V prípade Váho záujmu si Vás dovo¾ujeme pozva na prezentáciu sluieb elektronického bankovníctva, ktorá sa koná kadý utorok o 14.00 hod. v budove
Slovenskej sporite¾ne, a. s., v Bratislave, Nám. SNP è. 18, 5. poschodie. Prihlási sa
môete na tel. èíslach 07/5977 2332 alebo 5977 2360
Bliie informácie Vám radi poskytneme v kadej filiálke
Slovenskej sporite¾ne, a. s., v Bratislave

Pekné výh¾ady
na Bratislavu
zanikajú
STARÉ MESTO
To, èo vidno vari na kadej poh¾adnici Bratislavy, je dar od Boha. V
samom strede mesta máme Malé Karpaty. Nemono nezbada Slavín, Hrad
a zelenú zvlnenú krivku okolitých
Vnútorných hôr.
Verejnos zmorenú stresom, starosami,
smogom to ahá sem hore. Nachádza tu tvrhodinku peo z centra - ete pomerne
ve¾a prírody, terénnu modeláciu, úzke cestièky, prieh¾ady, priechody, prevaujúce
malé stavebné truktúry a prenádherné
výh¾ady na mesto, Dunaj a pri¾ahlú krajinu. Pozývam vás na prechádzku do tejto
tvrte nad mestom, vezmite si fotoaparát.
V priebehu najbliích rokov sa tá krása
pod¾a vetkého stane minulosou.
Prejdite sa po Radvanskej ulici - kedysi
výhliadkovej trase. U nie je výhliadkovou
trasou. Neïaleký Napoleonov vàok má
ancu koneène sa zbavi socialistických
provizórnych unimo-buniek a opä sa sta
samým sebou - terénnym historickým
kopèekom s krá¾ovským výh¾adom. Hrozí
mu vak zastavanie bytovkou, prípadne aj
retauráciou. Nepríde konzumova, neuvidí. Navtívte najznámejiu výhliadkovú
ulicu Stará Vinárska. Zdúpniete od ú¾aku:
kapitálny výh¾ad na hrad a staré mesto,
ktoré sme radi ukazovali vetkým naim
hosom, odrezala ve¾ká zelená ohrada. Za
òou sa budujú ve¾ké oporné múry a
betónujú mohutné základy. Azda pre
prízemný dom, ktorý by ponechal výh¾ad
výh¾adom? Podíïte trochu bliie k Slavínu, na Paického ulicu: ïalia ohrada.
Za òou ve¾ké oporné múry, mohutné základy - ïalí bývalý výh¾ad.
Ak sa vypíli napríklad vitálna historická
lipa, je to nekultúrne barbarstvo a primitívna bezoh¾adnos. Predsa len vak existuje
malá nádej, e na rovnakom mieste
narastie nová lipa. Za tristo rokov.
Stavebná èinnos vo Vnútorných horách je
vak fatálnou vecou. Nikto u nikdy nebude búra domy, ktoré tu dnes vznikajú.
Mnohé rovnako barbarsky, rovnako
nekultúrne, rovnako bezoh¾adne k obrazu
mesta a k nárokom verejnosti.
Pod¾a situácie v teréne to vyzerá tak, e
stavebníkom v tom nik nebráni. Nezodpovedaná zostáva otázka, èo robia v tejto
veci kompetentní ¾udia na Starom Meste,
magistráte a stavebnom úrade (v tomto prípade Okresný úrad Bratislava I)? Je pre
nich vzácna príroda a terén v strede mesta
iba záujmovým územím investorov? Ako
to strpia volení poslanci? Kde je zodpovednos zodpovedných?
Niekdají meanosta Henrich Justi je
známy verejnosti tým, e pred vari 140
rokmi zaloil Horský park a nechal zrealizova aj ve¾mi ve¾a iných významných
stavieb a úprav. Ich esencia dodnes dodáva
krásu mestu na Dunaji. Nie nadarmo sa
Justiho éra spája s prívlastkom zlatý vek
Bratislavy. Ako sa budú nazýva prvé
roky tohto storoèia? A èo s tým dnes, keï
sa budúce dejiny práve ijú?
Kamil Procházka

PREDAJ

Administratívnej budovy
v Stupave, Hlavná ul.
budova: 1.580 m2 (suterén, prízemie,
poschodie)
2
l pozemok: 1.784 m - uzavretý dvor
l vhodné na kancelárie, koliace stredisko, filmové túdio,......
l cena: 13 mil. Sk
IURIS, s.r.o.
Mickiewiczova 10, 811 07 Bratislava
tel.: 07/5296 2403, 5296 2420
l
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Kaviarne oivili historické jadro Bratislavy,
väèina z nich urèite stojí za návtevu
BRATISLAVA
Centrum Bratislavy sa za posledných
pár rokov zmenilo doslova na nepoznanie. Zaèalo i nielen cez deò, ale
èulý ruch v òom pulzuje a do neskorého veèera. Zásluhu na tom majú aj
kaviarne, ktoré sa do historického
jadra a na jeho peiu zónu po dlhom
èase vrátili. Dokonca to niekedy vyzerá
tak, e neprejde týdeò, aby tu neotvorili ïalí podnik.
~ ~ ~
ANTIK CAFE
Rybárska brána
Patrí k najob¾úbenejím kaviaròam na
korze. Napriek oznaèeniu hostinec na
dverách je Antik týlovou a originálnou
kaviaròou. Neve¾kému interiéru so starými obrazmi a svietnikmi na stenách
dominuje zrkadlová stena a bar, kde sú a
po plafón vyloené f¾ae vetkých nápojov, ktoré ponúkajú. Atraktívne je i sedenie v prútených kreslách na ulici pred
Antikom. Ochutna tu môete napríklad
jeden z 1300 mieaných nápojov alebo
jednu z 11 teplých a 8 druhov ¾adových
káv. Najnovie ponúkajú aj raòajkové
menu z croissantu, masla, demu, medu,
presso kávy a deci èerstvej ovocnej avy.
~ ~ ~
CAFÉ KÚT
Zámoènícka ulica
Tlmené svetlo malých lampièiek,
oúchané zariadenie v historizujúcom
týle, tmavooranové steny, to sú poznávacie znaky tejto originálnej kaviarne v
kúte Zámoèníckej ulice. K jej pecialitám
patria tapas - malé jedlá k pitiu.
Cestovinové aláty, nakladaný syr s oliva-

mi, nakladaná mozarella, slané i sladké
trúdle dokáu zasýti a rozhodne stoja za
ochutnanie. Káva patrí v Bratislave k tým
lepím. Pohár vody a keksík k nej je aj tu
samozrejmosou.
~ ~ ~
KAFFE MAYER
Hlavné námestie
Kaviareò s najdlhou tradíciou v samom
srdci Bratislavy pripomína èasy C.K.
monarchie, keï Viedenèania chodili na
kávu a zákusky do Preporku. Napriek
snahe navodi príjemnú atmosféru, pôsobí
trochu chladným dojmom. Obsluha je
sluná, má vak niektoré osobitosti, ku
ktorým patrí aj spoloèný úèet ku kadému
stolu. Najväèou pýchou Mayera sú torty
a zákusky. Okrem pressa èi cappucina
majú v ponuke aj 8 peciálnych káv. Ak
vás prepadne hlad, U Mayera ponúkajú aj
kompletné menu od mieaných vajec na
raòajky, cez sendvièe a po polievky a 11
druhov hlavných jedál.
~ ~ ~
FILM CAFÉ
Obchodná ulica
Síce mimo historického jadra, no o to
atraktívnejia je táto kaviareò urèená nielen milovníkom filmu, ktorá svojich hostí
láka u z ulice decentným modrým
neónovým nápisom na fasáde domu.
Steny vkusného a zároveò funkèného
interiéru zdobia fotografie a plagáty filmových hrdinov. Prednosou Film Café je
aj vyhradený priestor pre nefajèiarov,
ktorý v samostatnej miestnosti dostatoène
chráni nepriate¾ov nikotínu od kúdolov
dymu. V ponuke majú dvadsa druhov
kávy a varená èokoláda.

PKB - vkladná knika
166 x 188 mm

ANTE PORTAS,
Michalská ulica, Staré Mesto
Nedávno otvorená kaviareò pod Michalskou veou láka hostí atraktívnym oranovo-modrým interiérom s klenbovými múrmi. Ponuka kávy i nápojov je tandardná.
Na zahryznutie ponúkajú drobné peciality, no nepochopite¾ne a po 18. hodine.
~ ~ ~
CAFÉ DIVAN
Panská ulica
Ïalí z èerstvo otvorených podnikov s
vkusným interiérom, aj zariadením s originálmi obrazov na stenách. Rovnako netandardné je aj sedenie pred kaviaròou.
Daò za originalitu si vak kaviareò vyberá
na vyích cenách. Okrem niektorej z
viacerých druhov dobrej kávy si môete
objedna napríklad pohár chladeného
sektu.
~ ~ ~
To je len nieko¾ko kaviarní, ktoré v
poslednom èase pribudli v centre
Bratislavy a rozhodne stoja za návtevu.
Nespomínali sme u dobre známe a zabehané podniky, kde vás urèite nesklamú. K
takým patrí napríklad kaviareò v pasái
Potovej banky medzi Gorkého a Laurinskou ulicou, ïalia pasáová kaviareò
Kredit o pár krokov ïalej, Cafe Roland na
Hlavnom námestí, Café Montparnas na
Panskej ulici. Pre vetkých, ktorí sa chcú v
ponuke bratislavských kaviarní a retaurácií zorientova lepie, máme dobrý tip.
Podrobnejie informácie o vye tyridsiatich podnikoch aj s ich hodnotením
prináa najnovie vydanie èasopisu
METROPOL, ktorý kúpite v novinových
stánkoch.
(mil)

GRATEX
52 x 380 mm

Dúbravèania
majú skratku
DÚBRAVKA
Bratislavskí motoristi môu oficiálne
vyuíva novú cestnú komunikáciu v
mestskej èasti Dúbravka, ktorá
skracuje nieko¾kokilometrovú obchádzku cez sídlisko. Ide o 250 metrov
dlhý úsek cesty, ktorý prepojil ulice
Alexyho, Bagarovú a Beòovského.
Novú cestu budovali od októbra minulého roku s nákladom 6,7 milióna korún.
Z rozpoètu mestskej èasti Dúbravka na to
pouili 2,2 milióna korún. Zvykom
prispela vo forme sponzorského daru
firma MOL Slovakia.
Novú skratku ocenili najmä obyvatelia
domov z Bagarovej, Beòovského a
pri¾ahlých ulíc, ktorí po prepojení tejto
èasti Dúbravky s
výjazdom na
dia¾nicu a cestu do Lamaèa volali u
dlhé roky.
(brn)

Terming pokraèuje v modernizácii kotolní
STARÉ MESTO
Mestská èas Bratislava - Staré Mesto
sa prostredníctvom spoloènosti Terming, ktorá zabezpeèuje výrobu,
rozvod a dodávku tepla, zapojila do
kooperatívneho programu pre strednú
a východnú Európu EcoLinks podporovaného americkou agentúrou pre
medzinárodný rozvoj. Program má
posilni firmy a miestne samosprávy v
ich úsilí riei urbárne a priemyselné
environmentálne problémy prostredníctvom vzájomnej spolupráce.
Spoloènos Terming u v uplynulých
tyroch rokoch zaèala s modernizáciou
a budovaním nových tepelných zdrojov
s vyuitím modernej riadiacej a regulaènej techniky. Tieto moderné zariadenia spa¾ujúce zemný plyn priniesli a
50-percentnú finanènú úsporu v nákladoch na palivo, 35-percentné
zníenie spotreby primárnych palív a a

70-percentnú úsporu mzdových nákladov. Zároveò boli poloené základy
centrálneho dispeèingu a dia¾kového
systému riadenia, ovládania a kontroly
tepelných zdrojov. Finanèná nároènos
na komplexné budovanie dia¾kového
systému riadenia a nedostatok vo¾ných
finanèných zdrojov vak v súèasnosti
nedovo¾uje tento moderný spôsob prevádzkovania tepelných zdrojov plne a
úspene vyui.
Z celkového poètu 140 plynových kotolní je u 12 novoplynofikovaných a
vybavených modernou regulaènou a riadiacou technikou. Zvyných 128 kotolní
rôznej vekovej truktúry nie je
vybavených iadnou regulaènou technikou. Spoloènos Terming preto od
polovice roka 1999 zaèala pracova na
projekte s názvom Zvýenie úèinnosti
výroby tepelnej energie, zníenie spotreby primárnych palív a zníenie

zneèisovania ovzduia aplikáciou modernej regulaènej techniky v plynových
kotolniach v meste Bratislava, ktorý sa
uskutoèòuje pod hlavièkou EcoLinks.
Hlavným cie¾om tejto èasti projektu je
vypracovanie túdie slúiacej ako podkladový materiál pre ïalie fázy projektu, ktorým chce Terming zavies modernú regulaènú a riadiacu techniku v 128
kotolniach s monosou ich dia¾kového
ovládania a monitorovania cez centrálny
dispeèing.
Výstupom túdie bude odporúèanie
vhodnej jednotnej koncepcie nasadenia
meracej a regulaènej techniky pre urèité
skupiny tepelných zdrojov, prípadne
odporuèenie urèitých technológií
konkrétnych výrobcov. Výsledky obsiahnuté touto túdiou budú slúi ako podklad na rozhodovací proces pri zaraïovaní jednotlivých kotolní do investièného
plánu na najbliie roky.
(brn)

DONÁKA

PLASTOVÉ OKNÁ
A DVERE

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

FRANCÚZSKY SYSTÉM 64;*)
VÝROBA-PREDAJ-MONTÁ

INTEROKNO GROUP

821 08 Bratislava, Zelinárska 4
Tel/fax: 07/5556 71 73-76

e-mail/net: mail@plastart.sk www.plastart.sk

Hlavné mesto SR Bratislava

oznamuje obèanom, e v termíne od 3. 7. do 1. 8. 2000 je moné v zmysle zákona
50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorích predpisov a vyhláky è. 84/1976 Zb.
o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení neskorích predpisov uplatni pripomienky, námietky a podnety k materiálu
Návrh zmien a doplnkov Aktualizácie územného plánu hl. m. SR Bratislavy,
rok 1993 v znení neskorích zmien a doplnkov v Mestskej èasti Bratislava Nové Mesto pre areál Rímskokatolíckej Cyrilometodskej bohosloveckej
fakulty UK Bratislava a kòazského seminára na Krahulèej ulici.
V uvedenom termíne je materiál vystavený vo vestibule Magistrátu hlavného mesta
SR Batislavy, Primaciálne námestie 1, a na Miestnom úrade Bratislava - Nové Mesto,
Junácka ulica 1.
Písomné pripomienky, námietky a podnety jemoné zasla na Magistrát hl. m. SR
Bratislavy oddelenie územného rozvoja mesta, Primaciálne námestie 1, P.O.BOX 192,
814 99 Bratislava.

REDITOUR
280 x 74 mm

V lete otvoria
nad Alexiou
nové obchody
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STARÉ MESTO
Koncom mája ukonèili ïaliu etapu
výstavby polyfunkèného objektu nad
podzemnou garáou Alexia na
Jesenského ulici. Po odstránení leenia
sa objavila nová fasáda tejto administratívnej budovy.
Svoje sídlo v nej má zatia¾ len zahranièná poisovacia spoloènos. V priebehu leta budú dokonèené aj obchodné
priestory z Jesenského ulice, kde bude
filiálka Po¾nobanky, predajòa s exkluzívnym pánskym obleèením Hugo
Boss a obchod s mobilnými telefónmi
Fax and Copy. Hneï potom sa zaène s
dokonèením pasáe vo vnútri budovy,
ktorá bude spája Jesenského a
Palackého ulicu. V týchto priestoroch
bude retaurácia, galéria a ïalie
obchody. Po ukonèení výstavby pasáe
sa sprístupní aj vjazd vozidiel do garáe
zo strany Palackého ulice. V tejto èasti sa
stavia ïalie krídlo polyfunkèného
objektu, v ktorom budú priestory gymnázia s atraktívnou dvorovou èasou a
portovým ihriskom na streche.
Dokonèením celej budovy vzniknú v preluke medzi Jesenského a Palackého ulicou nové monosti na nákupy i príjemné
posedenie v tejto èasti Starého Mesta, v
blízkosti národného divadla. Bratislavèania a návtevníci mesta dosia¾ vyuívajú
len priestory podzemnej garáe Alexia.
Tá ponúka motoristom zvýhodnené
formy parkovania bez platenia v
hotovosti na èipovú kartu a dovolenkovú
akciu, keï za týdeò parkovania zaplatíte
tisíc korún.
(mer)

Policajti
na bicykloch
PETRALKA
Rady policajtov na bicykloch sa koncom júna opä rozírili. K cyklistickým
hliadkam v piatich bratislavských
mestských èastiach tak pribudla ïalia,
v Petralke. Na území Bratislavy teraz
operuje u jedenás cyklistických jednotiek mestskej polície.
Dva bicykle a výbavu pre tyroch policajtov v Petralke financoval petralský
miestny úrad. Policajtov, ktorí ako
dopravný prostriedok pouívajú bicykle
u poznajú obyvatelia Vrakune, Nového
Mesta, Ruinova, Záhorskej Bystrice a
Rusoviec. V Bratislave pôsobí aj jednotka jazdeckej polície, ktorú na základe
potrieb vyuívajú viaceré okresné stanice
mestskej polície. Jej prácu si pochva¾ujú
najmä obyvatelia Jaroviec, Rusoviec a
Èunova, ktorých policajti na koòoch
chránia pred nebezpeèenstvom vzniku
èiernych skládok odpadu.
(brn)

Bratislavèania sú
pod¾a výskumu
obézni
BRATISLAVA
V rámci projektu Zdravé mestá 2000,
ktoré pripravila Asociácia Zdravých
miest Slovenska v spolupráci s Mestským úradom a tátnym zdravotným
ústavom v Nitre prilo zaèiatkom júna
do Primaciálneho paláca v Bratislave
viac ako sto ¾udí, ktorí sa radili s
odborníkmi o ivotnom týle. Dali si
zmera aj krvný tlak, hladinu cholesterolu a percento telesného tuku.
Dve tretiny návtevníkov boli eny a tretina mui s priemerným vekom 55 rokov. Z
výsledkov meraní sa zistilo, e priemerná
hladina cholesterolu stovky Bratislavèanov bola v pásme mierne zvýených hodnôt, prièom muská èas mala o nieèo lepie výsledky. Priemerný krvný tlak dosahoval u vyetrených ¾udí hodnotu 144/85.
Viac ako polovica ien ho mala v norme,
u muov bol o málièko vyí. Odporúèaná
hodnota krvného tlaku je do 130/80. Pri
meraní percenta telesného tuku sa ukázalo, e vetci vyetrení majú viac tukových
zásob, ako odporúèajú lekári. Primeranú
hmotnos malo len 20,8 %, vyiu hmotnos 20,7 % a a 58,5 % vyetrených ¾udí
trpí obezitou.
(brn)

Semmelrock
Stein&Design Dlaby, s.r.o.

so sídlom v Seredi, èlen skupiny Wienerberger, h¾adá
pre nový závod na výrobu dlaby pracovníka na pozíciu

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA
pre Bratislavu a okolie
OÈAKÁVAME:
dobrá znalos nemeckého jazyka
l vysokokolské vzdelanie so zameraním na stavebníctvo
l minimálne 2- a 3-roèné skúsenosti v oblasti predaja
stavebných metariálov
l vodièský preukaz skupiny B
l

PONÚKAME:
ve¾mi dobré platové ohodnotenie
l sluobný automobil
l stabilné pracovné miesto v rozvíjajúcej sa spoloènosti
zahranièného koncernu a rad ïalích výhod
l

Svoje iadosti spolu so struèným ivotopisom posielajte, prosím,
na adresu: Semmelrock Stein &Design Dlaby, s.r.o.
p. Karelová
Trnavská 3728 926 01 Sereï
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Príde po skorom oivení Potovej rad aj na
rekontrukciu ïalích bratislavských ulíc?
AD: POTOVÁ ULICA...
Èlánok v Bratislavských novinách,
ktorý má evidentnú snahu pozitívne
naladi èitate¾ov k novej stavebnej
èinnosti v Starom Meste, ma naladil
negatívne. Autor píe, e Potová
ulica je znaène zanedbaným komunikaèným ahom, pretoe má slabú
povrchovú úpravu (v skutoènosti
má jednu z mála kvalitných povrchových úprav v centre mesta po ktorej sa dá chodi, dokonca aj v
zime a v dadi) a v severnej èasti jej
chýba akáko¾vek urbanistická
truktúra a nahrádza ju neudriavaný parèík.
Domnievam sa, e korektné by bolo klasifikova prvky predmetného prostredia
pod¾a ich skutoèného významu a h¾adanie odpovede na otázku, èi je parèík v
tejto èasti mesta potrebný - ak áno, nájs
spôsob na jeho udriavanie.
Za nekorektné povaujem aj kontatovanie, e na oboch stranách ulice je
hodnotná aleja vzrastlých stromov.
Dávam do pozornosti, e stromy po
stranách ulice sú pre autora hodnotné,

ale tie isté v parèíku u hodnotné nie sú.
Predpokladám, e táto schizofrénia je
vysvetlite¾ná prostým faktom, e
stromy v parku zaberajú plochu, ktorú
je moné preda.
Ïalej autor píe, e navrhovaný symbolický èervený koberec prináa do tohto
územia pocit slávnosti a výzvy na vstup.
Kadý Bratislavèan vie, kde sa konèí
Potová ulica a e symbolický koberec
vlastne bude vyzýva na vstup do diery podchodu. Ïalím prvkom má by
oivujúca socha potára v ¾udskej
mierke, ktorá má ambíciu sta sa
èumilom Potovej ulice. Viem si predstavi aj hodnotnejiu ambíciu tejto
rekontrukcie. Navye - jej kontextom je
nahradzovanie sôch reálnych osobností
slovenskej a svetovej histórie bezmennými èumilmi, èo je asi svojská interpretácia idey zjednotenej Európy - zjednocovanie sa na èumiloch, ktorí sú prijate¾ní (?) vade.
Ïalia formulácia akoby bola premysleným psychologickým ahom - to,
èo popisuje, je pre èitate¾a nezrozumite¾né a nepredstavite¾né. Zvedavý

V júli sa na trhu objaví najkomplexnejí
turistický sprievodca naím mestom
BRATISLAVA
Uprostred júla vychádza nový turistický sprievodca BRATISLAVA. Ide o
najkomplexnejieho a zároveò graficky najpríalivejieho sprievodcu po
naom meste. Kniha obsahuje 278 fotografií a viac ako tri desiatky farebných
máp a plánikov. Vydavate¾stvo DAJAMA knihu vydáva v tyroch jazykových mutáciách (po slovensky,
anglicky, nemecky a maïarsky).
Autorom knihy je geograf Ján Lacika,
ktorý je aj fotografom, take okrem
odborného poh¾adu sa pozeral na
Bratislavu aj cez objektív svojho fotoaparátu. V priebehu mnohých rokov vytvoril rozsiahly fotoarchív zobrazujúci
mnohorakú podobu mesta. Z tisícok

diapozitívov sa do knihy dostalo len viac
ako dvesto tých najvydarenejích. Ïalou
prednosou autora publikácie je jeho vye
desaroèná sprievodcovská prax. Vïaka
tomu, e viac ako jedno desaroèie sprevádzal po Bratislave okrem domácich
návtevníkov aj stovky turistov prichádzajúcich z anglicky a rusky hovoriacich
krajín, nadobudol dostatok skúseností a
poznatkov o tom, èo týchto ¾udí najviac
zaujíma a priahuje. Lektorom knihy je
historik a ve¾ký znalec bratislavskej
histórie tefan Holèík.
Najväèí priestor je venovaný historickému centru Bratislavy, ktoré je priam posiate kultúrnymi a historickými pamiatkami. Nechýba ani èas opisujúca tzv.
vonkajie centrum, kde sa kniha venuje

Prvá americko-slovenská poisovòa, a.s

- nemusíte ovláda iadny svetový jazyk
- nemusíte ovláda poèítaè
- minimálne stredokolské vzdelanie
- èistý trestný register
- treba ma úprimnú snahu vybudova si kariéru
Kontakt: Ing. Ivan Horský, 5441 3469, 5441 3485, 0905 322 233

pamiatkam na území bývalých stredovekých predmestí, ktoré svojím ïalím
rastom postupne splynuli s dneným Starým Mestom. Viac ako iné publikácie sa
táto kniha venuje aj bývalým bratislavským predmestiam, dnes mestským èastiam. Väèina jestvujúcich turistických
sprievodcov toti obvykle vo svojich opisoch konèí na hranici Starého Mesta a
predmestiam poskytuje len ve¾mi obmedzený priestor. Tým sa kniha stáva zaujímavou nielen pre návtevníkov hlavného
mesta, ale urèite po nej radi siahnu aj jeho
obyvatelia, aby sa viac dozvedeli o
mieste, kde bývajú a pracujú.
Knihu nájdete od 19. júla na pultoch
bratislavských kníhkupectiev. Jej cena je
289 korún.
(brn)

Horský park
bude èistejí
STARÉ MESTO
To èudo na obrázku nie je mobilná
odpa¾ovacia rampa na rakety typu
zem-zem, ale originálna kontrukcia z
Nadácie Horský park.
Pevný nosiè primontovaný na sponzorskom bicykli od firmy Velosport a
dva odnímate¾né koe s vloenými plastovými vrecami zreálòujú systematické
èisteniu Horského parku od obèianskeho odpadu, ktorým chce nadácia
pomôc majite¾ovi územia - magistrátu
- dosiahnu elate¾ný stav v tomto
22-hektárovom chránenom areáli. (oe)

Nové námestie
ZÁHORSKÁ BYSTRICA
Mestské zastupite¾stvo Bratislavy
schválilo premenovanie èasti Ulice èsl.
tankistov v Záhorskej Bystrici.
Od súpisného èísla 136 po 148 na pravej
strane a od èísla 127 po 135 na pravej
strane ulice táto èas bola premenovaná
na Námestie sv. Petra a Pavla.
(brn)

Nový titul vydavate¾stva DAJAMA z edície POZNÁVAME SLOVENSKO
Turistický sprievodca: Bratislava
Autor: Ján Lacika

H¾adáme èloveka, ktorý chce ve¾a
pracova, ale aj ve¾a zarába. Ide o pozíciu Poisovací poradca s monosou
rýchleho postupu do manamentu.

èlovek reaguje tak, e chce, aby to bolo
u èím skôr hotové a aby mohol na
vlastné oèi koneène uvidie, èo to
vlastne malo by. Tu ide o lampy v
tvare potových peèiatok, ktoré v
rôznom èase budú spája Bratislavu s
inými hlavnými mestami. Oèakávaním
ma napåòa tie informácia, e peia zóna
bude doplnená novým mobiliárom z
ponuky firmy JCDecaux, novými lampami, lavièkami a smetnými komi od
pièkových svetových dizajnérov. Trápi
ma vak, e nai dizajnéri, pracujúci na
pièkovej svetovej úrovni, sa doma presadzujú len ve¾mi ako.
Potová ulica teda zmení tvár. Budeme sa
do nej pozera, pokým iný architektonický ateliér nepríde s lukratívnou
ponukou na ïaliu zmenu. Nelukratívne
(umiestnené mimo hlavných osí, na ktoré
sa asi aie získavajú a presadzujú peniaze) chodníky, parèíky a ulice aj so
svojím mobiliárom budú èaka na svoju
rekontrukciu aj naïalej, hoci nepotrebujú takéto oivenie, ale len dovedenie
do uívania schopného stavu. A mono
práve preto.
Ivan Kusý

Ve¾kos: 125 x 195 mm, Väzba: V4, Rozsah: 272 plnofarebných strán, 278 farebných fotografií, 32 najzaujímavejích èastí Starého Mesta a ostatných mestských
èastí, panoramatická mapa, plán mesta
Príroda a história  Staré Mesto a jeho kultúrno-historické
zaujímavosti  Mestské èasti a ich kultúrno-historické zaujímavosti  Peie a cykloturistické trasy (s výrezom mapy a
obrázkami z trasy)  Ubytovanie, gastronómia, nákupy,
zábava  Praktické informácie.
Texty sú obohatené o rôzne legendy, historické príbehy a
povesti, ktoré výstine dokumentujú najväèie turistické
pozoruhodnosti mesta a pribliujú mentalitu obyvate¾ov
Bratislavy

NECKERMAN - nový!
280 x 74 mm

V kníhkupectvách u od 19. júla
Maloobchodná cena: 289,-Sk

Cudzojazyèné mutácie:
Bratislava - Pozsony (v maïarskom jazyku): 369.-Sk
Bratislava - Preßburg (v nemeckom jazyku): 369.-Sk
Bratislava (v anglickom jazyku): 369.-Sk
V prípade Vaej objednávky je v cene zahrnuté potovné a
balné. Objednané publikácie Vám poleme na dobierku
potou. Objednávky posielajte na adresu:
Vydavate¾stvo DAJAMA
¼ub¾anská 2, 831 02 Bratislava
Tel./Fax: 07-442 531 82
e-mail: geonad@internet.sk, http://www.dajama.sk

CINDERELLA

FAMILY SERVICE, s.r.o.
ponúkame klientom spo¾ahlivé

GAZDINKY a GUVERNANTKY
do domácností v Bratislave a okolí
Individuálne douèujeme
cudzie jazyky a kolské predmety
Tel.: 5556 3732, 0903 785 387
www.cinderella.sk, info@cinderella.sk

O práci a vzdelávaní

AIMS na ceste
by jednotkou
V dòoch 21. - 25. júna 2000 sa v Prahe za
úèasti slovenskej personálno-poradenskej spoloènosti APPEL COUNSELLING, ktorú zastupoval jej konate¾ ¼ubomír Dranga, konala ïalia z medzinárodných konferencií celosvetového
zdruenia personálnych spoloèností
AIMS International Management
Search. AIMS je na správnej ceste dosiahnu pozíciu svetového piliera na
trhu personálneho výberu. Jeho cie¾ by
najväèou personálnou konzultaènou
sieou na svete do konca roku 2000, je
dôrazne napåòaný.
Na tohtoroènom stretnutí AIMS v Prahe
(21. - 25. júna 2000) privítali troch
nových èlenov zdruenia. To roziruje
AIMS o 12 nových lokalizácií a AIMS
teraz obsahuje 75 kancelárií v 42 krajinách. Roèný obrat 180 mil. dolárov
umiestòuje AIMS medzi 5 najdôleitejích konzultaèných sietí na svete.
V USA spojili sily s celosvetovými
odbornými znalosami AIMSu firma M.
Wood Company so sídlom v Illinoise a
The Corporate Source Group Inc. s poboèkami v Bostone, na Floride, v Pittsburghu, Washingtone DC, Seattli, Honolulu, New Yorku , Kalifornii a Illinoise. Z
ázijsko-pacifickej oblasti, ktorá je jedna z
najdôleitejích oblastí pre expanziu
AIMS, prispeli svojimi dvoma kanceláriami personálno-konzultantská spoloènos Beta Techno Consults z Mumbai v
Indii. Hong-Kong Executive Search Ltd.
sa prezentoval ako potenciálny partner
pred vye 100 úèastníkmi praského
stretnutia. Rozhodnutie o akceptácii tohto
vysoko profesionálneho partnera sa
oèakáva v priebehu nieko¾kých týdòov.
AIMS: truktúra a utuovanie
Na poslednom stretnutí AIMS sa dospelo
k rozhodnutiu, e AIMS International
Management Search bude v budúcnosti
fungova ako asociácia. Prezidentúra
novo zaloenej asociácie zostane v
rukách Dr. Christiana Nitscheho do konca
roku 2001 a za viceprezidenta bol
zvolený Daniel Yolleck z Kanandy. Bol
schválený sekretariát AIMSu vo Viedni.
Ïalím dôleitým rozhodnutím bolo
rozdeli celosvetové zastúpenie na tyri
strategické regióny: Ázia/Pacifik, Juná/Západná Európa, kandinávia/Stredovýchodná Európa a Severná/Juná
Amerika. Toto umoní bliiu a cielenejiu spoluprácu v rámci regiónov. Dr.
Christian Nitsche urèil za rastúce trhy v
budúcnosti Áziu/Pacifik, ktoré majú
ambiciózne plány na expanziu - v priebehu roka by mal AIMS ma najobsiahlejiu konzultaènú sie.
AIMS v èíslach
AIMS International Management Search
bol zaloený v roku 1992 a nachádza sa
medzi piatimi pièkovými konzultaènými
sieami na svete. Do konca roku 2001
AIMS dosiahne svoj deklarovaný cie¾,
sta sa jednotkou v personálnom poradenstve na celom svete. Túto unikátnu
sie tvoria pièkové lokálne personálne
spoloènosti, z kadej krajiny len vybraná
spoloènos. Jej charakteristikou je nadtandardný prístup ku klientom a takmer
stopercentné naplnenie jeho poiadaviek
pri h¾adaní vrcholových manaérov.
Slovenský reprezentant personálnoporadenská spoloènos APPEL COUNSELLING v minulom roku získala za
svoje aktivity v tejto sieti titul ÈLEN
ROKA 1999.

Taneèníci z Hydrorocku patria k svetovej
pièke v akrobatickom rock and rolle
Klub akrobatického rock and rollu
Hydrorock DGT Bratislava je dnes
známy nielen v Bratislave a na
Slovensku, ale aj v zahranièí. Mladí
taneèníci z metropoly na Dunaji sa
dnes pýia dvomi titulmi majstrov
sveta, tromi európskymi titulmi,
mnostvom ocenení z majstrovstiev
Slovenska a nedávno siahli aj na
prvenstvo vo Svetovom pohári.
Bratislava je vïaka tomu povaovaná za
mekku akrobaticého rock and rollu. Ako
dejisko juniorských MS a ME alebo
seniorského Svetového pohára Masters ju
dnes u neprehliadne celý rockandrollový
svet.
Nae úspechy neprili náhodou. S
mládeou sa snaíme pracova na vrcholovej úrovni, hoci v dnenej dobe je celá
archa financovania na bedrách rodièov a
nieko¾kých naich reklamných partnerov.
I napriek tomu sa snaíme, aby deti aj
ïalí èlenovia nepociovali, e vedenie
klubu má dnes aj iné povinnosti, ako len

dba o kvalitnú prípravu naich portových taneèníkov, povedal nám tréner
RRC Hydrorock DGT Stanislav Koèi.
V kadej z troch mládeníckych a troch
seniorských kategórii má klub pièkové
páry. Svedèia o tom tituly majstrov
Slovenska, ktoré sa v posledných rokoch
viau prevane len s menom tohto bratislavského klubu. Najèerstvejí úspech v
podobe prvenstva v súai Svetového
pohára v po¾skej Zilionej Góre sa viae s
menami úspených juniorov, majstrov
Európy a tretieho páru MS Kataríny
Lapoovej a Láa Bezáka.
Na blíiacich sa majstrovstvách Európy
v nemeckom Ergoldsbachu budú v druhý
júlový víkend patri urèite medzi medailových apirantov, rovnako ako ïalie
juniorské páry Kristína Tranová - Peter
Valaský a Mária afáriková - Filip Kubi.
V iackej kategórii by mohli v Nemecku
útoèi na medaily Michaela Sabová Marek Balogh, dodáva tréner S. Koèi.
Ïalím vrcholom pre èlenov klubu budú

majstrovstvá sveta vo formáciách,
ktorých hostite¾om bude v závere októbra
práve Bratislava. Zíde sa tu ceá svetová
elita a bez ancí urèite nebudú ani Slováci
z Hydrorocku DGT.
Pred tyrmi rokmi sme vybojovali v
Bratislave vo formáciách titul majstrov
sveta. Vlani vo francúzskom Lyone vybojovali moji zverenci svetové striebro.
Doma by sme sa radi vrátili na najvyí
trón, hovorí S. Koèi.
Mladých akrobatických rock and rollistov
z Hydrorocku poznajú viacerí
Bratislavèania z mnohých vystúpení na
rôznych dobroèinných akciách, prezentáciách, plesoch a podobne. O svojich kvalitách teda presviedèajú nielen na portovom poli. Svoje dvere otvárajú dokorán
prakticky neustále ïalím mladým
¾uïom, záujemcom o tento portový
tanec. Po letnej prestávke sa budú opä
deò èo deò schádza v areáli PKO v
telocvièni VKP Bratislava.
¼udovít Luèaniè

Majster otvára
nový roèník
u nováèika
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Necelé dva týdne po skonèení
majstrovstiev Európy vo futbale sa
doèkajú aj nai fanúikovia. U v sobotu 15. júla sa otvárajú brány slovenských prvoligových tadiónov. Nový
roèník Mars superligy prináa jednu
dve dôleité zmeny. Prvý raz v jej
histórií bude hra len desa mustiev,
èo prináa aj druhú zásadnú zmenu hra sa bude tvorkolovo systémom
kadý s kadým. Na jeseò i na jar sa
mustvá stretnú doma i vonku.
Skorý zaèiatok nie je samoúèelný. So
zvýeným poètom úèastníkov európskych pohárov toti prichádzajú nae
mustvá na rad u v polovici prázdnín a
ak sa chcelo, aby rozhodujúce zápasy
absolvovali ako-tak rozohraté, nebolo
inej vo¾by, ne zaèa o mesiac skôr, ne
bolo zvykom v minulosti. reb urèil, e v
úvodnom kole nastúpi Inter na ihrisku
nováèika z Púchova, Petralka privíta
strieborné mustvo z minulého roèníka 1. FC Koice a Slovan bude hosti
Ruomberok.

Úvodná tvrtina
Mars superligy

Akrobatickí rock and rollisti Katarína Lapoová a Luká Bezák v akcii.

FOTO - Alex Neumann

Poplatok za pouitie platobnej karty neplate
Prednedávnom sme sa s dcérou zastavili na obed v retaurácii mimo
Bratislavy. Poteilo nás, e na vývesnej
tabuli pred retauráciou ponúkali
monos plati platobnou kartou.
Takto sa zaèína list náho èitate¾a.
Èoe je na tom divné, e koncom dvadsiateho storoèia aj na Slovensku mono
plati kreditnými kartami? Vlastne
niè, keby... Nu, poïme pekne po poriadku.
Námu èitate¾ovi toti k úètu za obed
pripoèítali aj 5 % manipulaèný poplatok.
Asi ako trest za bezhotovostnú platbu. V
naom prípade nelo o ve¾kú sumu iba 13,20 Sk. Ná èitate¾ vak
odvodzuje, e pri útrate 2000 korún by
manipulaèný poplatok predstavoval 100
Sk. Kuriózne bolo vysvetlenie majite¾ky
retaurácie. Zdôvodòovala svoj svojrázny
postup pri úètovaní vysokými poplatkami
Tatra banky za prevody v prípade, e hostia platia platobnými kartami iných
peòaných ústavov. Priznám sa, nemala
som monos overi si, ako to v prípade
banky chodí. Nechce sa mi vak veri, e
renomovaný peòaný ústav poskytuje
slubu v percentuálnych sadzbách.

Zákazník je pán
Okrem toho má ná prípad ete jeden
háèik. Retaurácia hlásala monos
pouíva karty - ale ani slovíèkom vopred
neinformovala o onej nedobrovo¾nej
dávke. Ná èitate¾ sa právom cítil
dobehnutý a pýta sa, ako v podobnom
prípade postupova. Nu, platobné karty
sú dobrá vec. Èlovek nemusí so sebou
nosi ve¾kú hotovos a predsa si môe
kúpi, èo uzná za vhodné. Veï aj ja mám
u roky kreditku - ale pouívam ju
výhradne na výbery v hotovosti z bankomatov. V iadnom prípade ju nedám z
ruky, ani neumoòujem manipuláciu s
òou: iba ak na miestach, kde majú terminály, do ktorých sama naukám svoj
PIN. A dávam pri tom dobrý pozor, èi nad
terminálom napríklad nevisí zrkadlo, do
ktorého niekto nazerá, alebo èi ma niekto
nepozoruje. e preèo? Nu u nás to banky
neradi priznávajú, ale rakúski ochrancovia spotrebite¾ov pred rokmi urobili
test na spo¾ahlivos kreditných kariet,
ktorý nedopadol najlepie. Jednoducho
povedané, sú spôsoby, ako sa karte dosta

pod kou a pomôc si na cudzí úèet. Preto
napríklad u susedov zaviedli opatrenia,
aby sa kartou nedalo nieko¾ko dní po
sebe vybera neobmedzene ve¾a. Pred
platením kartou v cudzine ma zasa rakúski priatelia varovali: vraj je to príli drahý
spôsob. Odporuèili cestova s cestovnými ekmi, ktoré sú prakticky bez rizika.
Èo vak poradi námu èitate¾ovi, ktorý
nás na prípad upozornil? V kadom prípade sa informova pred platením kartou
na prípadné manipulaèné poplatky. Ak
sú neprimerané, radej ís o kus ïalej, do
iného zariadenia, alebo plati hotovosou.
Angaovaný spotrebite¾ by mohol upozorni aj kontrolné orgány, napríklad SOI
alebo tátnu správu - odbor ochrany
spotrebite¾ov, aby preverili, èi nejde o
nezákonné obohacovanie sa. Pretoe
zákon o ochrane spotrebite¾a, ktorý
ukladá vopred informova o cene
výrobku alebo sluby, bol v naom prípade zaruèene poruený. Inak, ja sa
zásadne vyhýbam miestam, kde ma chcú
oklba a varujem aj svojich priate¾ov.
Dúfam, e prázdniny preijete bez
negatívnych príhod.
Marta Èerná,
Fórum spotrebite¾ov

Zápasy bratislavských superligových
klubov:
I. kolo - 15. júl - sobota - 17.00 h
Púchov - INTER, Trnava - Trenèín,
Preov - ilina, PETRALKA - 1. FC
Koice, SLOVAN - Ruomberok
II. kolo - 22. júl - sobota - 17. 00
INTER - Ruomberok, 1. FC - SLOVAN, ilina - PETRALKA, Trenèín Preov, Púchov - Trnava.
III. kolo - 29. júl - sobota - 17.00
Trnava - INTER, Preov - Púchov,
PETRALKA - Trenèín, SLOVAN ilina, Ruomberok - 1. FC.
IV. kolo - 5. august - sobota - 17.00
INTER - 1. FC, ilina - Ruomberok,
Trenèín - SLOVAN, Púchov PETRALKA, Trnava - Preov.
V. kolo - 12. august - sobota - 17.00
Preov - INTER, PETRALKA Trnava,
SLOVAN
Púchov,
Ruomberok - Trenèín, 1. FC - ilina.
VI. kolo - 19. august - sobota - 16.00
INTER - ilina, Trenèín - 1. FC, Púchov
- Ruomberok, Trnava - SLOVAN,
Preov - PETRALKA.
VII. kolo - 26. august - sobota - 16.00
PETRALKA - INTER, SLOVAN Preov, Ruomberok - Trnava, 1. FC Púchov, ilina - Trenèín.
VIII. kolo - 9. september - sobota - 15.30
INTER - Trenèín, Púchov - ilina,
Trnava - 1. FC, Preov - Ruomberok,
PETRALKA - SLOVAN.
IX. kolo - 16. september - sobota - 15.00
SLOVAN - INTER, Ruomberok PETRALKA, 1. FC - Preov, ilina Trnava, Trenèín - Púchov.

Inter na súpera
ete èaká
enevský reb úvodných predkôl futbalovej Ligy majstrov a Pohára UEFA
bol k naom zástupcom iba èiastoène
milosrdný.
Majster z Pasienkov si musí na svojho
súpera v 2. predkole poèka, 26. júla a 9.
augusta sa stretne s víazom dvojice Haka
Valkeakoski (Fín.) - FC LInfield (Sev.
Írsko), zato Slovan u vie, e v predkole
Pohára UEFA narazí na Lokomotiv
Tbilisi (10. a 24. augusta).
(mm)

Správy z podsvetia
RUINOV
NA SLOVNAFTSKEJ CESTE, ktorá je
známa tým, e na nej postávajú ¾ahké eny,
èakala na prípadného zákazníka aj kòaka
lásky 21-roèná Lívia S. Zastavil pri nej 22roèný Peter M. zo Sekúl v Senickom
okrese na vozidle VAZ 2101 a zobral si ju
do auta. Namiesto toho, aby jej zaplatil, ako
sa na sluného zákazníka patrí, prinútil ju k
sexu a Lívii zobral ako zarobené peniaze.
Polícia, na ktorú sa Lívia obrátila, vak
nezaváhala a okamite po nahlásení zaèala
po aute pátra. U o nieko¾ko minút igulíka policajti nali na Prístavnom moste a
pod sedadlom objavili aj pito¾ a dve kukly.
Páchate¾a zadrali a vyetrovate¾ ho
obvinil z trestného èinu vydierania.
V MALOM PÁLENISKU zaznel výstrel
z plynovej pitole. Policajti, ktorých na
podozrivé dianie upozornil anonym, zistili,
e dvaja mui si tu naozaj surovo vyrovnávali susedské nezhody. Hádka kulminovala a 52-roèný Duan M. vytiahol plynovú pito¾ a strelil susedovi priamo do
tváre. Akoby zázrakom ho vak zranil len
¾ahko. Pretoe zbrojný zákon neprikazuje
ma na plynové pitole zbrojný preukaz,
policajti mua prepustili bez obvinenia a
prípad budú riei len ako priestupok.
NA NEZÁBUDKOVEJ ULICI 47-roèný Jozef P. pod bránou fyzicky napadol 32roèného Petra E. z Dolných Honov. Spôsobil mu zranenia, ktoré mu po prevoze
sanitkou museli oetri v ruinovskej
nemocnici.
STARÉ MESTO
V AREÁLI HLAVNEJ ELEZNIÈNEJ STANICE zasahovali policajti po
tom, èo tu dvaja páchatelia olúpili 54roèného Vladimíra U. a okrem toho, e mu
ukradli hodinky a èiernu cestovnú taku,
dorezali ho po celom tele. Pokodeného
odviezla sanitka na Kramáre, odkia¾ ho po
oetrení prepustili do domáceho lieèenia.
Policajti medzi tým stanicu preh¾adali a jedného z páchate¾ov - 29-roèného Slavomíra
O. z Prievidze - aj zadrali. Nali u neho
Vladimírove hodinky. Kriminalisti po zadokumentovaní prípadu odovzdali páchate¾a
vyetrovate¾ovi. Ten rozhodne o obvinení z
trestného èinu lúpee, za èo môe agresor
ís do väzenia a na 12 rokov.
NA VAZOVOVEJ ULICI zaútoèil na
24-roèného mua z Komárna a jeho
bicykel neznámy páchate¾, ktorý mu
okrem dopravného prostriedku násilne
odcudzil aj bundu a osobné doklady.
Páchate¾ pokodenému spôsobil kodu za
viac ne 10 tisíc korún a zranenia, z
ktorých sa bude lieèi minimálne dva dni.
NOVÉ MESTO
V PODCHODE NA TRNAVSKOM
MÝTE nali màtveho mua nezistenej
totonosti vo veku asi 60 a 65 rokov.
Obhliadajúci súdny lekár nezistil na tele
nebohého stopy vonkajieho násilia, ktoré
by mohli spôsobi jeho smr a ako
predbenú príèinu jeho skonu stanovil zlyhanie srdca. Presná príèina smrti bude
známa po súdnej pitve.
VRAKUÒA
Z RAJECKEJ ULICE predviedli na políciu rozzúreného 37-roèného mua, ktorý sa
svojej manelke vyhráal, e ju zabije a
rozmláti celý byt. V miestnosti pre predvedených sa jeho agresivita ete vystupòovala
a obrátila sa voèi policajtom. Najskôr sa im
vyhráal, potom vykopol dvere a fyzicky
napadol slúiaceho nadstrámajstra. To
vak nemal robi, pretoe vyetrovate¾ ho
obvinil nielen z trestných èinov pokodzovania cudzej veci a týrania blízkej a
zverenej osoby, ale aj z trestných èinov
útoku na verejného èinite¾a a násilia proti
jednotlivcovi a skupine obyvate¾ov.
Umiestnili ho do cely policajného zaistenia
s návrhom na vzatie do väzby.
(bel)

Schodisko
spája terasy
námestia

Povedzme
si o tom...

Pamätníci histórie
Terajie
Rudnayovo
námestie
vo¾akedy nieslo priliehavejí názov.
Volalo sa Dómske. Do polovice 18.
storoèia sa okolo Chrámu svätého
Martina - dómu - rozkladal svätomartinský cintorín. Odpoèívali na
òom tisícky bývalých obyvate¾ov mesta
a stálo na òom aj nieko¾ko kaplniek.
Od Dlhej - teraz Panskej - ulice bol cintorín oddelený nieko¾kými domami,
medzi ktorými viedli k junej predsieni
chrámu schody. V roku 1765, krátko
pred zbúraním, bol majite¾om jedného
z domov pri ulici striebrotepec Josef
Waydenowsky.
V roku 1778 cintorín definitívne zruili.
Kaplnku aj domy pri ulici zbúrali. Vzniklo
k ulici sa pozvo¾na zvaujúce námestie.
Jeho podobu poznáme napríklad z
litografie, ktorá predstavuje príchod
Karolíny Augusty do dómu na korunováciu roku 1825.
Na zaèiatku 20. storoèia sa ikmé
námestie obèanom mesta nepáèilo.
Tunají rodák architekt Franz Wimmer
vypracoval návrh úpravy. Roku 1909
pod¾a jeho projektu upravili pôvodne
ikmú plochu do dvoch terás, ktoré sú
navzájom prepojené monumentálnym
schodiskom. Do zábradlia na ploine
medzi ramenami schodov umiestnili

oválne pole s neobvyklým motívom. Z
plochej eleznej dosky je na òom
vyrezaná silueta montrancie ako symbol
eucharistie, sviatosti oltárnej. Táto èas
zábradlia je dnes uvo¾nená a pokodená
rovnako ako lampáe na ståpoch nad
schodmi, v ktorých bývali plynové
horáky. V kruhových medailónoch
zábradlia po stranách centrálneho motívu
sú monogramy Ihs a Maria. Meno tvorcu
zábradlia je na mosadznom títku:
Reimann Gyula Mulakatos Pozsony
fautca 4. Bolo by naèase schodisko s jeho

umeleckou výzdobou rekontruova a
lampáe oivi. Pod múrom terasy
neskôr umiestnili pamätníky F. Liszta
(1911) a G.R. Donnera (1942). V 60.
rokoch k nim ktosi nezmyselne zasadil
celkom nevhodné ihliènaté stromy, ktoré
ohrozujú stabilitu terasy a nevhodne
súperia s mohutnou smutnou vàbou v
strede námestia. Umelecké zámoèníctvo
pána Reimanna prvú svetovú vojnu
nepreilo. Ani dom na Drevenej 4 u
dávno nestojí.
tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

Som rád, e futbal je neznièite¾ný a veèný
Od jari do jesene ili chlapci z Dunajskej
ulice futbalom. Najmä cez prázdniny
sme kopali do lopty od rána do veèera.
Hralo sa na malé brány s ve¾kým
hráèskym nasadením. V prestávkach
sme si odbehli po mastný chlieb s
paítkou a hralo sa ïalej. Pravidlá sme
si trochu prispôsobili: hralo sa aj za bránou a nehádzali sa outy.
V pädesiatych rokoch sme mali v centre
Bratislavy ove¾a viac futbalových ihrísk s
normálnymi rozmermi ako teraz.
Najbliie k Dunajskej ulici bola CVERNOVKA. Továreò na nite mala svoje
mustvo, aj keï v nej boli zamestnané
samé eny. tadión CVERNOVKY bol v
miestach, kde sa teraz rozprestiera areál
Gymnázia Juraja Hronca na Novohradskej
ulici. Na tomto tadióne som po prvý a
posledný raz futbal aj sudcoval! (Z
mustva ma vylúèili pre nadváhu. Hovorili
mi TUÈIBOMBA a furt sa mi vysmievali, e sa nehýbem za loptou). Keï
u som nevládal poèúva hanlivé pokriky
(Tlstý pridaj! Tuèko, utekaj! Dvíhaj
bachor!..) rozhodol som sa robi futbalového rozhodcu. Mal som píalku a

Chlapci z Dunajskej ulice
tak som si myslel, e mi to pôjde. (lté a
èervené kredit-karty vtedy ete sudcovia
nepouívali.) Zabudol som na to, e sudca
musí ma predovetkým autoritu.
Rozhodoval som zápas Jakubákov proti
Cukermandlákom. Proti Jakubákom som
niè nemal. Takisto k Cukermandlákom
som mal neutrálny vzah. Zápas mi dali
píska práve preto, e som z neutrálnej
Dunajskej. Keï zahral jakubácky útoèník
rukou v pokutovom území- odpískal som
penaltu. No jedenástka sa u vôbec nekonala. Jakubáci ma naháòali okolo ihriska a
keï ma chytili, otrieskali ma o drevený
plot tadióna Cvernovky. Vyzeral som ako
kocúr Tom, na ktorého spadla skriòa. Bol
to rozhodujúci moment v mojej rozhodcovskej kariére. Vtedy sa nieèo vo mne
zlomilo. Nebola to otvorená fraktúra - bola
to duevná zlomenina mladého nádejného
futbalového rozhodcu. Zanevrel som na
rozhodcovskú píalku a stal sa zo mòa
obyèajný divák.
Môj otec bol zapálený návtevník fut-

balových ihrísk. Chodili sme na Machnáè
v Mlynskej doline, do Raèe, do Petralky
na Èervenú hviezdu. Na tamojom
tadióne mal usporiadate¾skú slubu otec
spoluiaka Milana Ruièku, take sme
mohli zbiera lopty za bránou! Niektorí
futbalisti karedo nadávali, keï prestrelili
bránu. Za vetkých môem menova
Kaèániho. Ako chlapci sme mali prístup aj
na futbalové ihrisko na Kuchajde. Na
Tehelné pole sme sa chodili díva na tréningy K Bratislavy (neskôr Slovan).
Naimi miláèikmi boli Chodák, Reiman,
Ing.Tegelhof, Paický a ostatné hviezdy
belasých.
Èulý portový ruch vládol za môjho detstva aj na tréningovom tadióne pri
kúpalisku Tehelné pole. Tam sa chodilo
jednak na klopenú dráhu (cyklisti boli pri
chuti) a na boxerov. Pästiarske zápasy pod
holým nebom za umelého osvetlenia - to
bola pre nás hotová Amerika! Mená ako
Torma, Mulay, Zachara boli pre nás
menami hrdinov. Dívam sa na futbalové
zápolenie na tohtoroèných majstrovstvách
Európy a som rád, e futbal je neznièite¾ný
a veèný!
Július Satinský
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BRATISLAVA
Slovenská národná galéria pripravila
pre odbornú a laickú verejnos sériu
podujatí pod názvom Povedzme si o
tom... Ide o interpretaèné sondy zacielené na priblíenie a objasnenie významu vybraných výtvarných diel, ktoré
sú predstavené na výstave 20. storoèie
(z cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia).
Na podujatí vystúpi prof. ¼udovít
Holoka z VVU v Bratislave, ktorý
ponúkne monos zúèastneným záujemcom pozhovára sa o tvorbe tohoktorého umelca, prostredníctvom vystavených diel na tejto prehliadke.
Cie¾om je osvetlenie skrytej a neraz
zloitej výpovede umeleckého diela z
iného uhla poh¾adu, ne sme na to
zvyknutí. To znamená, predovetkým z
poh¾adu tvorcu - maliara, ktorý naèiera
do pozadia zrodu diel, pre verejnos
známych i neznámych.
Podujatie bude zamerané na slovenské
maliarstvo 20. storoèia. Uskutoèní sa 7.
júla 2000 o 11.00 v priestoroch SNG
(Eszterházyho palác na Námestí ¼. túra
4). Vstup pre poslucháèov a tudentov
umeleckých kôl je vo¾ný.
¼ubomír Poduel

Spomienkový album
V 40. rokoch 19. storoèia sa zaèalo pri
Dunaji formova nové nábreie.
Pozdå neho, západne od dnes u
zbúranej Vodnej kasárne (v jej torze
sídli SNG), postavil Ignác Feigler ml.
rad obytných domov. Domy vlastne
zaèal stava jeho otec Ignác Feigler st.,
ale ten roku 1847 zomrel na týfus. V
roku 1873 niektoré z domov zvýili o
jedno poschodie.
Vo dvoch desaroèiach medzi rokmi
1870 a 1890 sa uskutoènilo spevnenie
dunajských brehov a výstavba betónového múru, ktorý mal odvráti stále sa
opakujúce záplavy. Ulica pri nových
domoch sa zmenila. Násyp zo strany
Dunaja bol o tri schody vyí ako vozovka a na òom zriadili chodník.
Po roku 1920, keï u mali stromy
pozdå ulice koaté koruny, pomedzi
ktoré bolo vidie na elezný Most
Frantika Jozefa, nábreie premenovali.
Namiesto mena grófa Batthyányiho
dostalo neobvyklý názov Príboj. Vraj
preto, e tu vlny rieky bijú na breh ako
v prímorských mestách poèas prílivu.
Aj most premenovali. Stal sa mostom
tefánikovým.
Domy na nábreí, teraz u Rázusovom,
zbúrali v 60. rokoch v súvislosti s
rozirovaním vozovky a výstavbou
Nového mosta.
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer
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Poulièná výstava
Socha a objekt V.

Kam za kultúrou?
KULTÚRNE LETO 2000

n V rámci gitarového festivalu J. K.

KULTÚRNE LETO
Pravidelnou súèasou Kultúrneho leta
je u piaty rok medzinárodná výstava
Socha a objekt. Z pôvodného projektu, zameraného na prezentáciu
domácej sochárskej tvorby, vzniklo
renomované medzinárodné podujatie.
Výtvarné diela, umiestnené na uliciach,
námestiach a nádvoriach v peej zóne historického jadra, sú nielen jej estetickým
ozvlátnením, ale v bezprostrednom kontakte so irokou verejnosou pomáhajú kultivova vzah ¾udí k umeniu i mestu. Na
podujatí, ktoré potrvá do 3. septembra, sa
zúèastòujú sochári z dvanástich krajín. Sú
medzi nimi také známe mená ako Quido
Sen zo vajèiarska, Lewis Robinson z V.
Británie, Olbram Zoubek z ÈR èi z domácich napríklad Peter Roller, Jozef Jankoviè,
Rudolf Sikora, Karol Baron a ïalí.
Celkovo vystavuje 31 autorov.
(rh)

Autor a dielo
KULTÚRNE LETO
Utorky v programoch Kultúrneho leta
patria moderátorke Tatiane Sedlákovej a jej umelecko-publicistickému
programu Autor a dielo. Jeho
dejiskom je vdy o 19.00 h nádvorie
Mirbachovho paláca Galérie mesta
Bratislavy (v prípade nepriaznivého
poèasia koncertná sieò na 1. poschodí).
Najblií utorok 11. júla to bude stretnutie s hercom a riadite¾om SND Duanom
Jamrichom, 18. júla sa v Mirbachovom
paláci predstaví ïalí riadite¾ - tentoraz
Divadla Astorka-Korzo 90 Vladimír
Èerný a niektorí herci tohto súboru.
Astorka je na programe aj o týdeò, tentoraz to budú jej hereèky. Prvý augustový
utorok bude patri èlenovi Opery SND
Gurkenovi Ovsepjanovi, 8. augusta bude
hosom veèera spisovate¾ Vincent ikula
a poetka Dana Podracká, o týdeò nato to
budú humorista a publicista Kornel
Földvári a karikaturista Kazo Kanala a
cyklus sa skonèí 22. augusta, keï budú
hosami patafyzik, výtvarník a spisovate¾ Albert Marenèin a akademický
maliar Karol Baron.
(rh)

Popredný slovenský dezmen Jozef Dodo ooka sa v rámci Kultúrneho leta predstaví aj v cykle komorných koncertov.
FOTO - archív

Kultúrnemu letu 2000 dominuje hudba
Je symbolické, e 25. roèník Kultúrneho
leta sa zaèal koncertom orchestra
Cappella Istropolitana, veï je to práve
hudba, ktorá dominuje v pestrej ponuke
letných kultúrnych programov pre obyvate¾ov i návtevníkov slovenskej
metropoly.
Popri mnostve sólo koncertov naich a
zahranièných spevákov a intrumentalistov
zo vetkých sfér hudobného ivota pripravila dramaturgia Kultúrneho leta predovetkým viacero kompaktných podujatí
(Medzinárodný gitarový festival J. K.
Mertza, Dni organovej hudby, Konvergencie - medzinárodný festival komornej
hudby, festival speváckych zborov Mosty v
strednej Európe) èi periodických koncertov, zoradených do nieko¾kých cyklov.
Jazzýèek ponúka dez, svojich fanúikov

má cyklus fanfárových koncertov, významným spôsobom je príalivá hudba
zastúpená (popri divadelných produkciách)
aj v cykle Excelentné rôznosti.
Aj dva ve¾ké hudobné cykly komorných a
vokálnych koncertov zdôrazòujú dramaturgickú snahu o ánrovú pestros. Koho by
názvy týchto cyklov zvádzali k predstave,
e pôjde len o vánu hudbu, toho
vyvedie z omylu napríklad zastúpenie
slovenského súboru Musa antiqua, ktorý zo
svojho výnimoèného repertoáru tentoraz
predstaví starú idovskú hudbu. Meno
Jozefa Doda ooku okamite zasa evokuje dezové pochúky - tento excelentný
intrumentalista vystúpi s programom
Hudba pre bicie nástroje, perkusie, kongá,
osemnás ladených gongov a symfonické
zvony. Gospely a spirituály dominujú v

repertoári amerického súboru Faith
Lutheran Church Choir (Evanjelický
cirkevný zbor), príbuzný repertoár obohatený o muzikálové melódie èi swing má
slovenská vokálna skupina Kruhy, panielske melódie v týle flamenca predvedie
ïalia slovenská skupina Lagrima a stálicou na naom vokálnom nebi je u roky
skupina Sklo.
Vánu hudbu v týchto dvoch cykloch budú
reprezentova napríklad japonská klaviristka Yurie Miura so chopinovským repertoárom, Adamusovo trio z Èiech, rakúsky gitarista Helmut Jasbar, americkí Greenways
Festival Singers, z domácej pièky
spomeòme aspoò klaviristu Mariana
Lapanského, Moyzesovo kvarteto, Spevácky zbor mesta Bratislavy èi violonèelistu Jozefa Luptáka.
René Horváth

Dávnoveký Devín
KULTÚRNE LETO
Hrad Devín, slovanské hradisko
(národná kultúrna pamiatka) je
miestom výstavy Dávnoveký Devín,
ktorá mapuje doteraz neprezentované
doklady o význame a osídlení tejto
lokality v jej ranej existencii - od
mladej doby kamennej cez bronzovú
a eleznú a po laténske obdobie,
viazané s príchodom Keltov.
U toto praveké obdobie, ako ukazuje
výstava, predznamenalo neskorí význam strategického skalného brala nad
miestom sútoku Moravy a Dunaja.
Výstava je otvorená denne okrem pondelka.
(rh)

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA
166 x 130 mm

Mertza vystúpi 7. júla o 19.00 v Klariskách
kanadsko-nemecké Amadeus Guitar Duo.
n V sobotu 8. júla vystúpi o 20.30 h na
nádvorí VMU na Ventúrskej ulici americký pesnièkár a potulný básnik Chris
Burroughs & Band.
n Na nádvorí Starej radnice bude 9. júla
o 19.00 h koncert skupiny Vlado Vizár
Jazz Quartet.
n Projekt Teatro étero uvedie v uliciach
a na námestiach Starého Mesta 9. júla od
19.00 h nitrianske divadlo Teatro Tatro v
réii Ondreja Spiáka.
n V stredu 12. júla o 17.00 h na nádvorí
VMU vystúpi Divadlo Happy s programom pre deti Letí, letí... - predstavenie
O. Hoffmannovej a A. Pachingera s
pouitím básní D. Heviera.
n Moyzesovo kvarteto uvedie 12. júla o
18.00 h na nádvorí Mestskej kninice na
Laurinskej ulici diela J. Haydna, W. A.
Mozarta, J. Brahmsa, I. Zeljenku a Beatles.
n V Klariskách vystúpi 14. júla o 20.30
h èeská vokálna skupina Linha Singers.
n V Dóme sv. Martina na Rudnayovom
námestí bude 16. júla o 20.00 h koncert
Universitas cantat 2000, na ktorom odznie
dielo A. Dvoøáka Stabat mater, op. 58.
n V cykle Excelentné rôznosti bude 21.
júla o 20.30 h na nádvorí VMU Dámska
a pánska tingl-tangl jazda - revuálno-kabaretný program, v ktorom vystúpi Salónny orchester Afrodité, skupiny Dìsnì fajn,
Funny Fellows, klauni, ongléri a iní.
n V letnej kaviarni PKO vystúpi 22. júla
o 17.00 country skupina Belasí.
n Na nádvorí VMU bude 28. júla o
20.30 predstavenie Divadla Andreja
Bagara z Nitry, ktoré uvedie hru Lenky
Lagronovej Terezka.
n To najlepie z blues je názov koncertu,
ktorý bude 29. júla o 20.30 h na nádvorí
VMU. Vystúpia Bobo & Frozen Dozen
a Martina Habová. Druhá èas tohto projektu je 30. júla o 20.30 h na tom istom
mieste a vystúpi The Dura & Blues Club
a Ján Litecký-veda & Víazný traktor.
n Na nádvorí Múzea J. N. Hummela
bude 3. augusta o 17.00 h koncert renesanènej hudby v podaní tudentov bratislavského Konzervatória a prezentácia
tvorby výtvarníka Jána Lianíka.
n Banskobystrické Divadlo z Pasáe sa
predstaví 4. augusta o 20.00 h na nádvorí
VMU Hrou o spomienkach (niekde v
håbke kadého èloveka drieme èajka),
scenár a réia Viera Dubaèová.
n V Klariskách bude 5. augusta o 20.00
h Veèer dezových celebrít, na ktorom
vystúpi Jozef Dodo ooka, Peter Cardarelli (USA) a Jazz Q Stanislava Herka.
n vajèiarska hudobná kontelácia
Eichenberger Horns s unikátnym nástrojovým obsadením vystúpi 11. augusta o
20.00 h v Klariskách.
n Koncert barokovej hudby v podaní
skupiny Musica Aeterna a prezentácia
tvorby výtvarníka Laca Terena bude 17.
augusta o 17.00 h na nádvorí Múzea J. N.
Hummela.

Program kultúrnych podujatí
v Bratislave prináa...

najbliie vyjdú 31. 8.

Kúpite v novinových stánkoch.
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