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Raèianske
vinobranie
aj s ukákami
výroby vína

Opustené zvieratá
sa doèkajú
mestského útulku
BRATISLAVA
V polovici júla uzavrelo mesto Bratislava zmluvu o nájme a spolupráci s
Asociáciou ochrancov zvierat. Na jej
základe bude zrekontruovaný existujúci útulok pre maèky na Rebarborovej
ulici a stane sa z neho Prvý bratislavský
útulok pre maèky a psov.
Mesto sa pre tento krok rozhodlo po
neúspených rokovaniach so Slobodou
zvierat, ktorá zabezpeèuje asanáciu
opustených zvierat v Bratislave doteraz.
Mesto tie upustilo od zámeru pomôc
Slobode zvierat vybudova útulok pre
opustené zvieratá na Poliankach.
Mesto podporí rekontrukciu útulku na
Rebarborovej ulici sumou do 350 tisíc
korún a bude sa podie¾a na jeho prevádzke vo výke do 13 tisíc korún mesaène. Asociácia ochrancov zvierat sa zaväzuje, e v rámci kapacitných moností
útulku bude prednostne prijíma zvieratá
z karanténnej stanice a zabezpeèí ich
ïalie umiestnenie.
Ide o prvý úspený pokus zriadi v Bratislave útulok pre zvieratá. Mesto tak vyjadruje svoj záujem o vytváranie kapacít
pre opustené zvieratá, ale aj o prechodnú
starostlivos o zvieratá v èase neprítomností ich majite¾a. Podporova zriaïovanie a prevádzkovanie útulkov pre
zvieratá ukladá samosprávam zákon o
ochrane zvierat è. 115/1995.
(brn)

Rekontrukcia
na Radlinského
STARÉ MESTO
V auguste dolo v bratislavskej
doprave k viacerým obmedzeniam a
zmenám. Od 12. augusta sa rekontruuje elektrièková tra na Radlinského
ulici pred kriovatkou Raèianske
mýto. Poèas stavebných prác, ktorá
potrvajú aj v septembri, je úplne uzavretý prejazd z Legionárskej na ancovú. Odboèi sa dá z Legionárskej na
Raèiansku ulicu, kde je na prvom prejazde cez tra obrátka s monosou
dosta sa na ancovu. Kapacita tohto
prejazdu je vak obmedzená.
Elektrièková doprava je zabezpeèená len
po jednej ko¾aji a zmenená je aj premávka viacerých spojov MHD. Linka è. 21 zo
ancovej ulice pokraèuje cez Trnavské
mýto na Jelaèièovu, kde má koneènú.
Linka è. 39 v smere do Slávièieho údolia
z Trnavského mýta pokraèuje cez Krínu,
Vazovovu, Starohorskú ulicu a od zastávky Technická univerzita na Námestí slobody sa napája na svoju trasu. Linka è.
210 nepremáva. Linky è. 502 v smere do
Devína a è. 509 v smere do Vlèieho hrdla
pokraèujú zo ancovej ulice cez
Trnavské mýto a Krínu na Karadièovu
ulicu, kde sa od zastávky Krína napájajú
na svoju trasu.
(brn)
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Takto by malo vyzera dunajské nábreie v zóne Pribinova ulica medzi Starým mostom a plánovaným mostom Koická.
Po vzore amerických ve¾komiest by tu mal vyrás aj skutoèný mrakodrap.
Vizualizácia - BKP

Pri novom SND vyrastie centrálne námestie
STARÉ MESTO
Zaèiatkom roku 2001 by malo mesto
vyhlási verejnú architektonickú
súa na rieenie ulièných priestorov,
námestí a nábreí v zóne Pribinova,
kde sa ráta so vznikom nového moderného obchodno-spoloèenského centra Bratislavy.
Ako uviedol Pavel Paòák z architektonickej kancelárie BKP, iadne európske
mesto na Dunaji nemá také atraktívne
miesto ako Bratislava (pritom plocha
tohto územia je 36,8 hektára!). Preto je
potrebné túto oblas architektonicky
riei ve¾mi citlivo. Pri návrhoch
architekti dbajú najmä na tesné väzby
zóny na existujúcu zástavbu celomestského centra. Navrhovanú zástavbu by

mali tvori mestské polyfunkèné bloky,
prièom výkové budovy by sa mali by
sústredi na východnom okraji vo väzbe
na existujúci výkový objekt Presscentra.
V tejto lokalite by malo vyrás nieko¾ko
ïalích bratislavských mrakodrapov.
Ko¾ko ich bude a akých, to bude závisie
od investorov a ich projektov. Nové centrálne námestie by malo vzniknú v okolí
novej budovy Slovenského národného
divadla. V tejto lokalite sa predpokladá aj
jediná väèia plocha zelene, pretoe v
ostatných èastiach zóny Pribinova sa so
zelenou parkovou úpravou neráta. Ráta sa
vak so stromoradiami lemujúcimi ulice,
bulváry a námestia. Budovy, nachádzajúce sa na tomto území v súèasnosti, budú
súèasou aj novovybudovanej zóny.

Parkovanie by malo by v podzemí, na
komunikáciách bude minimum parkovacích miest. Funkènou náplòou navrhovaného územia sú okrem kultúrnych zariadení (SND, kiná, kluby) prenajímate¾né administratívne budovy, budovy
peòaných ústavov, zahranièných firiem,
byty a polyfunkèné objekty s obchodmi i
stravovaním a hotelové zariadenia
najvyej kvality. Cez západnú èas
územia by mala vies trasa B metra so
stanicou Dunaj. Z h¾adiska technickej
infratruktúry zrejme najväèím problémom bude uloenie ininierskych sietí,
nábrená promenáda, protipovodòová
ochrana územia a prepojenie kanalizaèného zberaèa, ktorý je v súèasnosti
rozostavaný.
(ver)

Raèianske vinobranie sa skonèí ohòostrojom
Cez víkend od 15. do 17. septembra
sa v Raèi uskutoèní tradièné Raèianske vinobranie. O jeho programe,
novinkách a najväèích lákadlách sme
sa pozhovárali s raèianskym starostom Pavlom BIELIKOM.
- Tohtoroèné vinobranie bude iné v tom,
e na rozdiel od minulých rokov potrvá
a tri dni, od piatku do nedele. Aj tento
rok chceme pokraèova v tradícii vinobraní, prièom sa chceme pokúsi oivi
aj niektoré typické raèianske tradície.
Hlavným leitmotívom vak zostáva, aby
sa Bratislavèania nielen zabavili, ale i
pouèili, no predovetkým, aby sa v Raèi
cítili príjemne. Veríme, e sa nám to
podarí, nechceli sme niè ponecha na
náhodu, veï program tohtoroèného
vinobrania sme zaèali pripravova s
ve¾kým predstihom.

Ná rozhovor
Aký bude program?
- Program vinobrania sa uskutoèní na
troch miestach - Námestí hrdinov, kde
bude jeho hlavná èas, v amfiteátri v
Knikovej doline a v kultúrnom stredisku
na arnovickej ulici, kde budú ma svoj
hlavný stan deti. Program je koncipovaný
tak, aby si na svoje prili vetky vekové
kategórie. Tí skôr narodení sa môu
zabavi pri dychovke, tyridsiatnici si
zaspomínajú pri hitoch esdesiatych a
sedemdesiatych rokov, chýba nebude
country a, samozrejme, ani súèasný
hudobný áner. Aj tento rok budeme v
rámci programu pokraèova v oboznamovaní ¾udí s procesom, ktorým musí
prejs hrozno, kým sa z neho nestane

dobré vínko. Takisto sa uskutoèní súa o
najkrají strapec hrozna a návtevníci
budú môc ochutna kilometrový koláè.
Èo bude najväèím lákadlom vinobrania?
- Lákadiel bude, samozrejme, viac, no
vinobranie si u nevieme predstavi bez
alegorického sprievodu. Na jeho èele
urèite pôjde boh vína Bakchus, no v rámci
neho chceme ¾uïom ukáza, èo musí
kadý poctivý vinohradník poèas roka
urobi, aby na konci jeho snaenia bol
burèiak alebo víno. Budú to ukáky tod
viazania, krabania, kopania, cez
striekanie, zber a po lisovanie, aby sme
¾udí aj takouto formou zoznámili s procesom výroby vína. Keïe tohtoroèné vinobranie bude posledným v tomto tisícroèí,
na záver sme pripravili ve¾kolepý
ohòostroj. Zhováral sa Milan erík

RAÈA
V piatok 15. septembra sa v Raèi
uskutoèní tradièné Raèianske vinobranie, ktoré potrvá a do nedele 17.
septembra. Piatok ako deò vo¾na
vyuili jeho organizátori, aby odtartovali trojdòovú oslavu vína, pre
Raèu od nepamäti príznaèného.
Hlavný program je pripravený na sobotu, keï sa o 11.00 vyberie alegorický
sprievod na èele s bohom vína
Bakchusom z èasti Východné cez
Krasòany do Raèe. Program sprevádzajúci oslavy sa tento rok uskutoèní na
troch miestach. Na Námestí hrdinov
bude v sobotu od 13.00 vyhráva
Dychová hudba Raèanka, Dychová
hudba Cajlané, vystúpi skupina Mloci,
Bobo - the Frozen Dozen, ¾udová
hudba Horec a ïalí. V nede¾u od 14.00
zahrá Raggtime Jazz Band, Cimbálová
muzika Baláovci, Dychová hudba
Borovienka z Lanèára, Zuzana
Suchánková a od pol ôsmej bude patri
námestie zábavnému programu Veselej
muziky.
Druhým miestom bude amfiteáter v
Knikovej doline, kde v sobotu od
14.00 vystúpi detský folklórny súbor
Hájenka, Vranovské chodú¾ové divadlo, Senzus a v nede¾u tie od 14.00 detský folklórny súbor Vienok, muzikálové
divadlo Alkana, country skupina Clogg
Show, skupina Dri¾ak a o 18.30 sa
zaène diskotéka.
Raèania mysleli aj na najmeních
úèastníkov vinobrania a pripravili im
program v malom amfiteátri na
arnovickej ulici. V sobotu od 14.00
ich bude zabáva rodina Krtovcov s
ukákami onglovania, chodenia po
lane, vystúpi bábkové divadlo Janka a
Danka a DJ Roman. V nede¾u sa program zaène o 14.00 bábkovým divadlom, pokraèova bude vystúpením
skupiny moderného tanca z KS Impulz
a skonèí sa detskou diskotékou s programom, ktorá sa zaène o 16.00.
Tohtoroèné vinobranie bude bohaté na
sprievodné akcie, ktorých ústredným
motívom bude ukáka procesu výroby
vína. Ako povedal raèiansky starosta
Pavol Bielik, aj takto chcú ¾uïom
ukáza, èo vetko musí vinohradník
poèas roka urobi, aby vypestoval dobré
hrozno a z neho urobil lahodné víno. K
atrakciám bude patri ukáka lisovania
hrozna, pokus o zostavenie kilometrového koláèa, ale aj vyhodnotenie súae
o najkrají strapec hrozna. Súèasou
osláv budú aj portové zápolenia vo futbale, hokejbale, stolnom tenise, karate,
ale i achu. Vyvrcholením tohtoroèného
vinobrania, posledného v tomto tisícroèí
bude ve¾kolepý nede¾ný ohòostroj o 21.
hodine.
(mer)
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Vjazd invalidom
povo¾uje
mestská èas
STARÉ MESTO
V súvislosti s obmedzením vjazdu do
peej zóny sa mnohí vodièi pýtajú, aké
sú pravidlá pre individuálnu prepravu
invalidných osôb v peej zóne.
Ako sme sa dozvedeli na miestnom úrade
Staré Mesto, invalidným obèanom, ktorí
majú trvalý pobyt v tzv. tvrdej peej zóne
vydáva mestská èas oprávnenia na vjazd
a výjazd do peej zóny po predloení
preukazu ZP. Toto oprávnenie im
umoòuje vstup do peej zóny bez
akéhoko¾vek èasového obmedzenia. Treba si vak uvedomi, e iadne oprávnenie
neumoòuje v peej zóne stá alebo parkova. Vozidlá musia by zaparkované
alebo garáované v zóne na iných plochách ako verejných komunikáciách.
Pre tých zdravotne ako postihnutých
spoluobèanov, ktorí nemajú trvalý pobyt
v peej zóne, môe mestská èas vyda
jednorazové oprávnenie na vjazd a
výjazd po jeho objektívnom zdôvodnení.
Takým môe by napr. návteva lekára,
ktorý má ordináciu v peej zóne.
Rovnaký postup je aj v prípade starích
obèanov nad 60 rokov s trvalým pobytom v peej zóne.
O vydanie jednorazového oprávnenia
môe na oddelení dopravy miestneho
úradu poiada aj prevádzkovate¾ taxisluby, ktorého zákazník je nosite¾om
preukazu ZP. Treba si uvedomi, e
peia zóna je peou naozaj len vtedy, keï
tam nemajú zabezpeèený vjazd iadne
autá. Pri vydávaní povolení vychádza
Staré Mesto z toho, e poèas dòa môe
by vjazd vozidiel, ktoré nemajú k peej
zóne osobitný vzah (napr. trvalé bydlisko majite¾a), povolený naozaj len vo výnimoènom prípade.
Ako uviedol starosta Andrej Ïurkovský,
nie je zatia¾ stopercentne spokojný s tým,
ako sa darí zabezpeèova reim v peej
zóne. Je vak pevne rozhodnutý v tom
pokraèova, pretoe reakcie drvivej
väèiny obèanov pod¾a neho poadujú
dôsledné uplatòovanie a dodriavanie
pravidiel peej zóny.
(stn)

V Bratislave sa
zaèína podujatie
Kadý deò dizajn

BRATISLAVA
Slovenské centrum dizajnu pripravilo
na september a október podujatie
Kadý deò dizajn, ktoré je zamerané
na prezentovanie slovenského dizajnu
nielen odbornej verejnosti, ale aj
vetkým záujemcom, ktorí sa chcú
zoznámi s vývojom a trendmi slovenského dizajnu a úitkového umenia.
Hlavnými podujatiami sú dve súbené
výstavy, prebiehajúce v Dome kultúry na
Námestí SNP v Bratislave. Výstava
Priemyselný dizajn na Slovensku 19902000 ponúka výber viac ako 80
výrobkov a prototypov realizovaných
slovenskými dizajnérmi v uplynulom
desaroèí. Forma 2000 - Fantázia a disciplína je názov výstavy úitkového umenia a dizajnu.
Súèasou KDD budú aj výstavy slovenského dizajnu a úitkového umenia v galériách, firemné prezentácie dizajnu v
predajniach a túdiách, okrúhle stoly,
semináre, prednáky a ïalie zaujímavé
podujatia nielen v Bratislave, ale aj
Koiciach a iline. Slovenské centrum
dizajnu vydá k projektu aj katalóg s
podrobnými informáciami.
(brn)

Prioritou je
zníi intenzitu
ruivých prvkov

V uplynulých dòoch sa do nových obecných nájomných bytov na Beskydskej ulici nasahovali prví nájomníci. Výstavbu
bytov financovala mestská èas Bratislava - Staré Mesto. Asanáciou domov a následnou rekontrukciou tu vzniklo 12
FOTO - Vladimír Miauer
nových obecných bytov s celkovou plochou 1580 m2.

Na Dlhé diely asi bude chodi elektrièka
KARLOVA VES
Sídlisko Dlhé diely, ktoré je súèasou
mestskej èasti Karlova Ves, stále nemá
dorieený systém hromadnej dopravy,
resp. dopravné spojenie s inými
èasami mesta. Okrem karloveskej
elektrièkovej trasy a autobusu è. 32
spájajúceho Dlhé diely s Kramármi a
elezniènou stanicou neexistuje iadna
linka, ktorá by priamo spájala sídlisko
s inými bratislavskými èasami.
Autobus èíslo 33, ktorý ete premáva
na Dlhých dieloch, je vlastne len
okrunou linkou, ktorá zváa cestujúcich k prestupovým zastávkam v
Karlovej Vsi.
Pod¾a informácií z karloveskej mestskej
èasti by sa mal problém dopravy na
Dlhých dieloch riei vybudovaním
západnej trasy elektrièkovej dopravy.
Pod¾a starostu Karlovej Vsi Bystríka
Hollého by elektrièka z Dlhých dielov

od¾ahèila prestupové uzly na Segnerovej
a Molecovej ulici, cestujúcich by
prepravila a do mesta a nestála by pritom
v kolónach áut. Elektrièky majú výhodu
aj v tom, e sú pomerne bezkolízne,
spo¾ahlivé a relatívne rýchle dopravné
prostriedky. Nová trasa elektrièky by
mohla vies z koneènej autobusov na
Dlhých dieloch po u vybudovaných
komunikáciách a pod¾a výpoètov by jej
nemalo prekáa ani prudké stúpanie,
ktoré by musela cestou na Dlhé diely
prekonáva. Pod¾a starostu Hollého sa
dokonca niektorí experti prikláòajú k
názoru, e elektrièky sú v takýchto prudkých výjazdoch a zjazdoch vhodnejím
dopravným prostriedkom ako trolejbus.
Pôvodne sa uvaovalo, e problém
dopravného spojenia Dlhých dielov s
ostatnými bratislavskými lokalitami
vyriei vybudovanie trolejbusovej trate,
ktorá by nadväzovala na trolejové tepny

na Kramároch a pri prezidentskom paláci.
Zriadenie dvoch nových liniek by si
vyiadalo zakúpenie asi dvadsiatich
duobusov - trolejbusov s elektrickým a
pomocným naftovým motorom, z
ktorých jeden stojí asi 10 miliónov korún.
Napriek tomu, e by si realizácia trolejbusovej dopravy vyiadala nemalé
finanèné prostriedky, nevyrieila by
problém viaznutia spojov v rannej a
popoludòajej dopravnej pièke. Pre to
a samozrejme, pre vysoké finanèné
náklady na zriadenie takéhoto
dopravného systému musela mestská
èas uvaova o lacnejej alternatíve,
ktorou by mala by práve elektrièková
trasa. Po konzultáciách s bratislavským
dopravným podnikom si mestská èas
Karlova Ves objednala vypracovanie
dopravno-ininierskej túdie, ktorá by
mala prinies viac konkrétnych výsledkov.
(mil)

¼udia zo Slavína sú proti stavbe vysielaèa
STARÉ MESTO
S ve¾kým ohlasom verejnosti sa stretla
petícia obèianskej iniciatívy Kalvária Slavín proti lokalizácii novej vysielacej
vee plánovanej na Murmanskej
výine pri Ulici francúzskych partizánov, tesne pri pamätníku tyroch
levov.
Petíciou sa obracajú obèania na kompetentnú tátnu správu i samosprávu, aby
nepovolili výstavbu tridsametrového
vysielacieho objektu jednak preto, e by
poruil siluetu mesta v citlivom území,

ale najmä z hygienických dôvodov - pre
elektromagnetické iarenie. Najbliie
domy okolitej zástavby sú desa metrov
od plánovanej vysielaèky.
V èase, keï ide o zlikvidovanie starieho,
neïaleko u stojaceho a vysielajúceho
vysielaèa Rádia FM, objavil sa nový záujemca s novým vysielaèom - Rádio
Expres. Keïe sa územné konanie nateraz zastavilo, nový záujemca sa vynaiel
tak, e zaèal vysielanie zo starého stoiara
spolu s FM rádiom.
Obèania protestujú proti tomu, aby také

výkonné zdroje elektromagnetického
iarenia boli situované v obývanej èasti
mesta. Jestvujúce normy predpisujú
mimoriadne nízke povolené hladiny
iarenia práve v kmitoètoch týchto rádií.
Prechodom na normy EÚ sa táto hranica
ete zníi. Iste to èosi hovorí o
nebezpeènosti tohto iarenia.
Petíciu podpísalo za tri týdne 996
obèanov. Mono ju ete podpísa do 4.
septembra buï v Horárni Horský park
alebo v obchode s potravinami Dada na
Mudroòovej ulici.
(hp)

Rôzne názory na program Kultúrneho leta
Tohtoroèné Kultúrne leto sa v týchto
dòoch konèí. Pod¾a ohlasov naich
èitate¾ov bol letný kultúrny program v
Bratislave menej pestrý, ako po iné
roky. Preto sme sa spýtali aj bratislavských chodcov, ako hodnotia tohtoroèné Kultúrne leto.
Anastázia V., dôchodkyòa: Na kultúrne
akcie som toto leto chodila s vnuèkou,
ktorá bola u mòa na prázdninách. Tých
akcií síce nebolo ve¾a, ale boli zaujímavé.
Boli sme v Bibiane, v Národnej galérii a v
Ú¼UVE na Obchodnej. Malej sa to ve¾mi
páèilo.
Imrich K, tudent: Priznám sa, e ve¾ký
preh¾ad o Kultúrnom lete som nemal.
Kúpil som si vak METROPOL a to mi

Èo hovorí ulica
pomohlo zorientova sa. Program sedel a
vyhovovalo mi, e si môem dopredu
naplánova, èo budeme s priate¾kou a partiou robi.
Alena B., úradníèka: Bola som ve¾mi
sklamaná. Podujatia som nevyh¾adávala,
skôr som èakala, e sa bude nieèo dia
priamo v uliciach mesta. Po iné roky sa mi
zdalo, e tých otvorených podujatí bolo
viac. Minulý rok sa mi ve¾mi páèilo
pojazdné kino pred Národným divadlom.
Romana G., kaderníèka: Tie dychovky
a podobné nudnosti ma nezaujímajú a
urèite ani mojich rovesníkov. Myslím si,

e sa tu málo robí pre mladých. A keï sa
zruí Propeler, tak tu u bude absolútne
màtvo.
Katarína G., manaérka: Tento rok som
v uliciach mesta nezaznamenala iadny
väèí kultúrny ruch. Zrejme bolo Kultúrne
leto komponované viac komornejie. Mne
viac vyhovujú poulièné akcie, kde sa
môu zapoji aj okoloidúci. Sklamalo ma
tie, e výstava Socha a objekt nebola
tento rok vôbec v uliciach. Väèina sôch
bola ukrytá vo dvoch a v Grassalkovichovej záhrade, ktorá je predsa len
trochu mimo centra. A v èitárni Èervený
rak, kde vraj mali by vystavené nejaké
sochy, iadne neboli. Na takéto pre¾apy
by si organizátori mali da pozor. (lav)

NÁMESTIE SNP
Projekt revitalizácie Námestia SNP v
Bratislave je úzko prepojený aj so
zlepovaním ivotného prostredia v
centre hlavného mesta. Rozíri peiu
zónu z historického jadra Starého
Mesta aj o centrálne Námestie SNP by
nepochybne privítala väèina Bratislavèanov. Ak by sa navye pridala
mylienka vyuitia podzemia námestia
na rieenie to¾ko kritizovaného problému parkovania a na obchodné
priestory a kaviarne, máme pred
sebou atraktívny projekt.
Jedným z materiálov, pomáhajúci pri
rozhodovaní v projekte revitalizácie
Námestia SNP, je aj posudok o vplyvoch
èinnosti na ivotné prostredie, ktorý
spracovala firma EKOJET s. r. o. v apríli
1999 pre mestskú èas Bratislava - Staré
Mesto.
Takýto projekt má vdy svoje pozitívne a
negatívne stránky. Spolu s rieením
celého radu technických a ekonomických
problémov treba bra oh¾ad aj na existujúce ivotné prostredie v tejto lokalite a
minimalizova nepriaznivé vplyvy stavby v èo najväèej miere.
Z poh¾adu ivotného prostredia by bolo
najvýhodnejie, aby Námestie SNP bolo
u zrevitalizované, to znamená bez automobilovej dopravy, bez hluènej elektrièkovej trate, bez zaparkovaných áut na
povrchu. Redukcia dopravy a parkovania
v tejto lokalite bude ma pozitívny a
dlhodobý vplyv na zníenie hluènosti,
emisií z dopravy, vibrácií a pranosti v
centre mesta. Obyvatelia a návtevníci
Bratislavy tak získajú atraktívne námestie ponúkajúce relax, oddych a zábavu.
V prvej etape prestavby námestia síce
bude nutné realizova hrubé stavebné
práce, prejazdy nákladnej stavebnej
dopravy, odklon automobilovej dopravy
z námestia a pod., avak prioritnou snahou vetkých odborných tímov pracujúcich na projekte je intenzitu ruivých
prvkov v èo najväèej miere zníi.
Ve¾a sa tie diskutuje aj o zachovaní
zelene v hornej èasti námestia, ktorá je
nosným estetickým prvkom celého
priestoru. Ko¾ko zelene sa zachová a
ko¾ko bude potrebné nahradi inou formou, ukáe budúcnos a koneèný projekt.
Kompromisným rieením je zachovanie
prvého, prípadne druhého radu vzrastlých
stromov v hornej èasti Námestia SNP v
kombinácii so zachovaním stromov po
obvode námestia a výsadbou ïalích
plôch zelene.
Príprava projektu revitalizácie Námestia
SNP nie je jednoduchá. Je pri nej
potrebné zvái vetky aspekty, ktoré
rozhodnú o budúcej tvári námestia.
Dôsledná odborná príprava aj z
h¾adiska posudzovania vplyvov tejto
stavby na ivotné prostredie je jednou z
rozhodujúcich podmienok, aby sa celý
projekt úspene zrealizoval k veobecnej spokojnosti obèanov.
Mgr. Tomá embera
za spracovate¾a posudku o hodnotení
vplyvov èinnosti na ivotné prostredie

Staré Mesto
bude ma
dva rozpoèty
STARÉ MESTO
Hoci miléniový rok sa ete ani zïaleka
nekonèí, samospráva mestskej èasti
Staré Mesto u uvauje o svojom
rozpoètovom hospodárení v budúcom
roku. Ten má by pod¾a viacerých
ukazovate¾ov prelomový.
Celkovú bilanciu príjmov a výdavkov
rozpoètu na rok 2001 výrazne ovplyvní
skutoènos, e proces prevodu bytov do
osobného vlastníctva je takmer
ukonèený. Zníia sa tým náklady spojené
s prevodom, naopak zvýia sa príjmy zo
správy nepredaných bytov a nebytových
priestorov. Predovetkým sa vak stratí
príjem z prevodu bytov do mimorozpoètového fondu rozvoja bývania.
Rok 2001 má by tie rokom príprav na
reformu finanèného riadenia, ktorou sa
zavedie tzv. tátna pokladnica (od 1.
októbra 2002). Mestá a obce budú musie
zostavi dva rozpoèty na jeden rok: operaèný na trvalé a opakujúce sa výdavky,
ktorý musí by vyrovnaný, a rozpoèet na
rozvojové programy. V budúcom roku k
nim bude v Starom Meste patri
rekontrukcia Klobuèníckej ulice, rozírenie komunikácie na Nábreí arm. gen.
Svobodu, úèas na rekontrukcii Mostovej
ulice, zaèiatok výstavby veportového
areálu na Lafranconi, rekontrukcia ubytovne na Smreèianskej ulici a príprava
revitalizácie Námestia SNP.
(miv)

Vedecký park
na Rázsochách
LAMAÈ
Okolie rozostavanej budovy fakultnej
nemocnice Rázsochy v Lamaèi by sa
malo èoskoro premeni na vedeckotechnologický park, pri ktorom by mali
vyrás polyfunkèné obytné súbory s
oddychovo-rekreaèným areálom prepojeným na Malé Karpaty. Jeho
súèasou budú aj hotelové, retauraèné, kultúrne, obchodné a portové
zariadenia a kongresové centrum.
Rozsiahla výstavba v tejto èasti mesta je
súèasou odváneho projektu Nový
Lamaè, ktorý dostal poehnanie aj od
bratislavského magistrátu. Vedecko-technologický park v lamaèskej èasti Rázsochy
by mal slúi pre spoloènosti orientované
na pièkové technológie. Projekt ráta aj s
vybudovaním nízkopodlaných 4- a 5poschodových domov v obytnom súbore
Zeèák - Kamenáre - Rázsochy a v èasti Zelená hora s výstavbou rodinných domov.
S výstavbou nemocnice na Rázsochách
sa zaèalo ete pred rokom 1989. Potom
sa práce na výstavbe na nieko¾ko rokov
zastavili. Ako alternatíva vyuitia objektu sa ako najperspektívnejia javila
monos prebudova nemocnicu na
vedecko-technologický park. Nové rieenie musí ete odobri vláda.
(brn)
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Bratislavu 19. augusta opä navtívil
rakúsky a uhorský panovník Franz Josef I.
STARÉ MESTO
V sobotu 19. augusta 2000 zorganizovala mestská èas Bratislava - Staré
Mesto ïalí z ve¾kých kultúrnych
happeningov tohtoroèného Kultúrneho leta. Podujatie Cisárove narodeniny sa uskutoènilo takmer na deò
presne 170 rokov od narodenia cisára
Frantika Jozefa I. a 110 rokov od
otvorenia mosta Frantika Jozefa v
Bratislave.
V rámci podujatia návtevníci centra
Bratislavy videli prehliadku 2. cisárskokrá¾ovského peieho pluku Alexander
I., cár ruský, ktorý do polovice minulého storoèia sídlil práve v Preporku.
Organizátori ïalej pripravili mimoriadnu módnu prehliadku secesného obleèenia a dobovej spodnej bielizne v podaní
brnianskeho Spolku elegantních dam.
Zberatelia podpisov si prili na svoje pri
autogramiáde Jeho cisárskeho a
krá¾ovského Apotolského Velièenstva
Frantika Jozefa I, ktorého impersonátor pricestoval priamo z Viedne. Pri
príleitosti jeho návtevy dokonca vylo
aj mimoriadne èíslo novín, v ktorých
okrem klebiet z cisárskeho dvora
uverejnili staré recepty a prastaré vtipy
z èias c. a k. monarchie. O dobovú
kulisu sa postaral bratislavský C. a K.
dychový komorný orchester, ktorého
promenádny koncert celú akciu odtartoval i ukonèil.
Skutoèný cisár Frantiek Jozef I.
navtívil Preporok pri príleitosti
otvorenia prvého pevného mosta cez
Dunaj 30. decembra 1890. Pod¾a
riadite¾a Archeologického múzea Slovenského národného múzea v Bratislave
Dr. tefana Holèíka, z pôvodného mosta
dnes zostali len jeho nájazdové èasti,
pretoe bol na konci druhej svetovej
vojny znièený a jeho strednú èas
nahradila nová kontrukcia, ktorá mala
odlinú siluetu ako pôvodná. Most
navrhol ininier Francois de Sales Cathry
a staval ho miestny podnikate¾, mestský
hlavný ininier Anton Sendlein. Most
dostal meno po cisárovi a krá¾ovi
Frantikovi Jozefovi, èo bolo uvedené na
bronzových tabuliach pri nájazdoch na
most. Za pouitie mosta sa vyberalo
mýto, ktoré slúilo na jeho údrbu. Pre
mýtnikov boli na oboch stranách mosta
vybudované zvlátne pavilóny. Most je
jedinou autentickou pamiatkou v
Bratislave na túto legendárnu postavu
stredoeurópskych dejín.
(miv)
FOTO - Vladimír Miauer

Dopravná polícia
s novým sídlom

STARÉ MESTO
V septembri sa mení sídlo Dopravného
inpektorátu Okresného riadite¾stva
Policajného zboru v Bratislave 1. Ako
nás informoval jeho riadite¾ ¼ubo
Kuril, dopravný inpektorát okresu
Bratislava 1 sa sahuje zo Sasinkovej
na Lermontovovu ulicu 1.
To znamená, e od 18. septembra budú
priestupky proti bezpeènosti a plynulosti
cestnej premávky v správnom, rozkaznom a blokovom konaní obyvate¾ov
okresu Bratislava 1 (Staré Mesto) prerokovávané na Lermontovovej ulici 1, na
druhom poschodí.
(stn)

V Starom Meste
v tomto roku
viac poiarov

STARÉ MESTO
V bratislavskom Starom Meste (okres
Bratislava 1) bolo v prvom polroku
2000 61 poiarov. Priame kody boli
pri týchto poiaroch vyèíslené na 2
milióny 60 tisíc korún, zranené boli tri
osoby. V porovnaní s rovnakým
období roku 1999, keï bolo 24
poiarov, ide o prudký nárast poètu
poiarov a výky vzniknutej kody.
Medzi najväèie poiare v okrese
Bratislava 1 v tomto roku patrí poiar vo
dvore na Hviezdoslavovom námestí 21,
kde vo februári horela vonkajia èas klimatizácie a vznikla koda za 800 tisíc
korún. Ïalej to bol májový poiar bytu
na Svetlej ulici, kde bola zranená jedna
osoba, èi poiar v akumulátorni ZEZ na
Èulenovej ulici, kde bola koda zhruba
700 tisíc korún. Pri poiari porastu na
Okánikovej ulici boli v júni zranené dve
osoby. V januári a marci ilo prevane o
poiare odpadu v opustených domoch a
pivniciach, kde sa zdriavali a prespávali
narkomani alebo bezdomovci. V apríli a
júni prevládali poiare trávnatých porastov a kontajnerov.
V porovnaní s rovnakým obdobím roku
1999 dolo k nárastu poiarov spôsobených nedbanlivosou a neopatrnosou obèanov - najmä fajèením a
manipuláciou s otvoreným ohòom.
Naopak poklesol poèet úmyselne
zaloených poiarov.
(wl)

Kúpite v novinových stánkoch

èíslo 10/2000

Trávu kosi nebudem!

rozhovor s bratislavským tenistom Dominikom Hrbatým

Graffiti - nechcené posolstvo
reportá o fenoméne bratislavských múrov

Bratislavské cédeèkárne

na nákupoch po niektorých predajniach hudobných CD

Dorian Gray

o kapele, ktorá patrí k hudobnému ivotu Bratislavy

kola sa zaèína pätnásteho
o pripravovanej premiére muzikálu Pomáda

Hurá do prírody!

nieko¾ko tipov na výlety do okolia Bratislavy

SAPA
52 x 60 mm

Sydney

Metropol na návteve v olympijskom meste

Bedeker gurmána

preh¾ad vybraných retaurácií, kaviarní, klubov a pubov

Èo sa deje

Program bratislavských divadiel, kín, koncertov, výstav,
klubov, pubov, diskoték od 1. do 17. septembra

...a zábava nikdy nekonèí

Kompetentní
ani polícia
si to nevíma
LIST ÈITATE¼A
Vetci sa teíme na novú úpravu
Námestia SNP v Starom Meste. Je vak
jasné, e len zaèiatok prác je vzdialený
ete na nieko¾ko rokov. V súèasnosti je
na námestí nieko¾ko funkène nedorieených miest, z ktorých vyniká
práve rieenie priechodu pre chodcov
(asi najfrekventovanejieho v hlavnom
meste) v mieste pred ¼udovou bankou
a McDonaldom od Starej trnice.
Priechod pre chodcov je u nieko¾ko mesiacov kadodenne blokovaný parkujúcimi vozidlami, ktoré si len okrajovo (skôr
vôbec nie) víma polícia a takisto nikto z
kompetentných doteraz neurobil nápravu.
Napriek tomu, e osobne na tento stav
upozoròujem od 5. mája zodpovedného
pracovníka oddelenia dopravy Magistrátu
hl. mesta Bratislavy Ing. Meaníka a jeho
pracovníkov, do dneného dòa sa stretávam skutoène len s výhovorkami z ich
strany. A tak naïalej sa husto (na priechode!) parkujúcimi vozidlami predierajú
stovky, poèas dòa iste i tisíce naich spoluobèanov, matiek s koèíkmi èi zahranièných turistov... Za tyri mesiace zodpovedné oddelenie magistrátu nebolo
schopné vykona nápravu, hoci kritickú
situáciu na tomto mieste nepopiera.
Z poh¾adu obèana by staèilo priechod
znovu vyznaèi a políciou miesto pravidelne kontrolova. Som presvedèený,
e také miesto, ako je najfrekventovanejia kriovatka v meste, by malo by
pravidelne kontrolované mestskou políciou. Na upozoròovanie a pokutovanie
nedisciplinovaných a bezoh¾adných
vodièov vak je potrebná aj vô¾a a zmysel pre poriadok u policajtov, ktorí sa
skutoène èasto zaoberajú nepodstatnými
priestupkami. Ani doèasné intalovanie
kaviarenského posedenia pred ¼udovou
bankou situáciu neriei, pretoe predmetné miesto je pre chodcov, teda pre tých,
pre ktorých je urèené, naïalej nepriechodné. Aj v mene ostatných spoluobèanov chcem veri, e tento problém
bude v doh¾adnom èase vyrieený a v
budúcnosti sa budú logické podnety
obèanov riei pohotovejie a nie po
dlhých mesiacoch a prípadnom medializovaní v tlaèi.
Juraj Chrenka, Bratislava

Nedokonalé
prístreky MHD
AD: U 10 ROKOV MESTO...
Tak sa koneène dozvedám, kto nám to
tie prístreky na zastávakch vytvára.
Tak JCDecaux, Francúzsko. Prístreky sú pekné, ale neúèelné!
Z praktického h¾adiska, ako by tam
iadne prístreky neboli. Nespåòajú svoj
úèel. Sú plytké a tak na vás prí, aj keï
ste pod sklom. Nedajboe, aby fúkal
vietor, vtedy na vás ¾ahá a ste mokrý od
pliec po päty. A predstavte si na zastávke
väèie mnostvo ¾udí. ancu majú len tí,
èo sú vzadu.
Zita Búová, Vajnory
~ ~ ~
Prístreky MHD sú naozaj pekné, èisté,
udriavané. Len niektoré majú jednu
chybu - plagáty sú umiestnené na
nesprávnej strane. ¼avá strana má by
prieh¾adná, aby bolo vidno prichádzajúce autobusy. Na pravej strane má by
reklama. Konkrétne takýto prístreok s
nesprávne umiestnenou reklamou je na
Záhradníckej ulici pred ortopédiou.
Nemohli by ste sa postara o nápravu?
Margita Tagelhofferová, Ruinov
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Projekt Zelené mesto bol opä úspený
STARÉ MESTO
V polovici augusta sa skonèil tohtoroèný
projekt mestskej èasti Staré Mesto a
spoloènosti Tabak, s. r. o., známy ako
ZELENÉ MESTO. Poèas iestich
týdòov bolo na území Starého Mesta
vysadených 1713 sadeníc, upravilo sa 42
kilometrov chodníkov a komunikácií,
zozbieralo sa 51 ton komunálneho
odpadu.
Projekt Zelené mesto sa zaèal 3. júla v
troch dvojtýdòových turnusoch sa na
òom zúèastnilo 84 tudentov, ktorí èistili a
oivovali ivotné prostredie centrálnej
mestskej èasti v 22 lokalitách, vrátane 10
vnútroblokových priestorov. Za ten èas sa
podarilo urobi nieko¾ko ve¾mi významných úprav staromestskej zelene.
Prispelo sa k ochrane ohrozenej rastliny vzácnej panevädze letnej. Táto zákonom

chránená rastlina sa na Slovensku vyskytuje len v jedinej lokalite - na
bratislavskom hradnom vrchu. Celkovo
sa vysadilo 1713 sadeníc, z toho bolo 501
kusov drevín a 500 sadeníc breètanu
Hedera helix. Na ikovej ulici bolo vo
dvoch radoch okolo oporného múru
vysadených 500 sadeníc popínavého
pavinièa, aby múr postupne zazelenili. Na
hradnom vrchu boli vysadené dve lipy
malolisté a 210 sadeníc popínavky. Na
Langsfeldovej ulici a Dobinského ulici
zlikvdovali èierne skládky, z ktorých
odviezli spolu vye 21,5 tony komunálneho odpadu. Len z vnútroblokov bolo v
Starom Meste zlikvidovaných 24 ton
komunálneho odpadu. Na zelené priestranstvá naviezli celkom 30 tisíc litrov
mulèovacej kôry. Boli ponatierané lavièky a kovové obruby na Hradnom vrchu,

v Slubekovej záhrade, v predzáhradke
Grösslingová - Klemensova a na ancovej ulici. Boli upravené mnohé lokality,
ako sú napríklad chránená oblas Horský
park a Bôrik, Staroturský chodník, Strmá
cesta, Nábreie arm. gen. L. Svobodu,
Rázusovo nábreie, Palárikova, Klemensova, ancova a Grösslingová ulica a
mnohé ïalie.
Projekt Zelené mesto vznikol s cie¾om
zlepi ivotné prostriede v centre Bratislavy a súèasne vytvori u jeho obyvate¾ov pozitívny vzah k svojmu okoliu.
Ako uviedol starosta Starého Mesta
Andrej Ïurkovský, ohlasy obyvate¾ov
Starého Mesta, ale aj ïalích bratislavských èastí potvrdili, e aj v tomto
roku Zelené mesto splnilo svoje
poslanie.
(brn)

Takto to vyzeralo na Palisádach pred Zeleným mestom a takto po jeho realizácii.

FOTO - omnipublic

Kde sú sochy z Grassalkovichovej záhrady?
LIST ÈITATE¼A
Záhradu parku prezidentského paláca
po stránke sadovníckej skutoène pekne
a zaujímavo upravili. Narobili tam
nové záhony, zatrávnené a kvetinové
plochy, pekné stromové aleje. V parku
intalovali mnoho plastík, aj keï, ia¾,
niektoré z nich z estetického h¾adiska
ve¾mi nevynikajú. No prosím, proti
gustu iaden diputát.
ia¾, pôvodne boli v parku umiestnené

aj dve kultúrno-historické vzácne pamiatky, ktoré vak akoby ibnutím
zázraèného prútika z parku zmizli. Ilo o
bustu bratislavského rodáka, hudobného
skladate¾a a virtuóza Jána Nepomuka
Hummela, ktorý má v Bratislave aj svoje
múzeum. Sochu zhotovil nemenej
slávny ïalí bratislavský rodák Viktor
Tillgner, neskôr riadite¾ Akadémie
umení vo Viedni.
Ïalia vzácna plastika, ktorá z parku zmi-

zla, bola pitná fontána s gréckou vázou od
dnes u neznámeho autora. Tak isto
fontána s rybou. Teraz mám jednu otázku,
ale nie je to iba moja otázka, kam sa tieto
vzácne diela podeli? Budú niekde na
vidite¾nom mieste intalované, zmiznú v
depozitách niektorého múzea, alebo boli
èi budú znièené? Lebo aj také veci sa v
Bratislave v minulosti stávali. Dá niekto
na tieto otázky zodpovednú odpoveï?
Igor Janota, Staré Mesto

V Modrom dome varia lepie ako doma
Máloktorá bratislavská mestská èas
sa môe pochváli tým, e svojim
návtevníkom ponúka posedenie v
prostredí typickom pre danú lokalitu.
Vo Vajnoroch takúto monos máte.
Na hlavnej ulici tiahnucej sa cez celú
obec, sme nali dokonca dve typicky
vajnorské retaurácie. Vybrali sme si
Modrý dom. Pravdu povediac, na túto
retauráciu sme dostali tip od naej
èitate¾ky, ktorá ju prednedávnom
navtívila a bola zvedavá, ako
dopadne v naom hodnotení.
Nenápadný domèek v domoradí sa
neve¾mi líi od ostatných a vyniká len
svojou modrou fasádou. Za bránou vo
dvore je letná terasa, ktorá ponúka príjemné posedenie najmä v letných mesiacoch. Kto chce vidie, ako vyzerá pravý
vajnorský dom, mal by sa usadi vo
vnútri. Zariadenie retaurácie vychádza
z tradície, na stene visí vajnorský
¾udový kroj, výivky, mobiliár je
vyrobený z prírodného dreva.
Prestieranie na stoloch je èisté, príbory
sú z jednej sady, rovnako aj poháre.
koda, e tu nevenujú viac pozornosti aj
èistote kútov, v ktorých sme videli ve¾ké

Bedeker gurmána
pavuèiny. Obsluha je na bratislavské
pomery mierne nadpriemerná, nenechá
vás zbytoène èaka, jedlo servíruje tak,
ako sa má, dokonca bez zaváhania
dokáe opísa ponúkané jedlá. Vyèíta
jej mono len jedno pochybenie, keï
nám zabudla prinies objednaný alát,
na èo sme ju museli upozorni
Tie sú v Modrom dome takmer domáce.
Gazdovský tanier, ktorý sme si objednali
ako studené predjedlo bol taký, ako by
ste si ho mono ani sami nepripravili.
Úh¾adne nakrájaná a naukladaná domáca
klobása, slanina, údený syr, cibu¾a,
horèica a chren,. Z polievok sme ochutnali domácu kapustovú s klobásou a
fazu¾ovú s údeným mäsom a rezancami,
obe ako od mamy. Na plnenej loki s
hydinovou patétou bolo pozna, e je
ohrievaná v mikrovlnke, ale chutila
dobre, takisto ako vypráaná unková
rolka s nivou, ktorú sme si dali ako teplé
predjedlo. To najlepie nás vak ete len
èakalo v podobe hlavného chodu.
Morèacie prsia zapekané s nivou,

Tatranská svieèková zo svieèkovice so
smotanou a èuèoriedkami boli výborné.
Rovnako ako peciality Vajnorský vrkoè,
èo bola zapletená prírodná bravèová
panenka so zemiakovou plackou. Nad
týmito jedlami vak èneli medajlónky
Vajnorský dom, èo boli tyri kúsky
bravèovej panenky s hydinovou patétou
a údeným syrom poloené na zemiakových dolkách s ve¾kou kopou
dusenej zeleniny a takým istým kopcom
èerstvej zeleninovej oblohy. Na tej v
Modrom dome skutoène neetrili ani pri
ostatných porciách. Po výdatnej veèeri
nám u nezostalo miesto na niektorý z
múènikov, medzi ktorými nechýbajú
palacinky ani omloi haluky. Na jedálnom lístku je aj bohatý výber
bezmäsitých pokrmov, jedlá z rýb,
hydiny a pokia¾ dostanete chu na kaèku,
hus èi husaciu peèienku s jablkami,
neobídete skrátka, len si ju musíte objedna 48 hodín vopred.
Z Modrého domu sme odchádzali spokojní, take nevyluèujeme, e ju niekedy
v blízkom èase prídeme ochutna.
Hodnotenie: 0000
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek

Napísali ste nám
Som Bratislavèan, ale ijem u dvanás
rokov na Novom Zélande. Kadý rok sa
na pár týdòov vraciam domov a sledujem takto vývoj môjho rodného mesta v
odstupoch. Mono preto je kadá zmena
v meste pre mòa markantnejia. Sledujem
z màtvychvstanie historickej Bratislavy,
ale súèasne aj zánik záhradného mesta v
kopcoch nad ním. Sledujem zánik
výh¾adov na mesto, ako ste písali v
poslednom èísle. Èudujem sa, ako je to
moné. U nás vo Wellingtone neexistuje,
aby niekto postavil vyí dom na pobreí
a tak obmedzil krásny výh¾ad na more.
Bohaté spoloènosti by to rady urobili.
Neexistuje vak, aby sa im to povolilo. To
by tu bola asi revolúcia. Tam, kde je krásny výh¾ad, je automaticky chránený pred
zastavaním. Naopak pre majite¾ov
okolitých nehnute¾ností je výh¾ad impulzom na to, aby pri verejnom vyhliadkovom mieste otvorili retauráciu, bufet
alebo záhradnú kaviarnièku. Nie
namiesto, ale popri. V meste Christchurch, v rámci dohody o zachovaní
európskeho rázu v centre mesta, sa nedá,
aby niekto postavil dom vyí, ako je
miestna katedrála. Urobme aj v Bratislave
dohodu o udraní pozoruhodných hodnôt
mesta, napríklad aj
spomínaných
výh¾adov, pokým nie je neskoro.
Martin Lacina,
Wellington, Nový Zéland
~ ~ ~
Pred autobusovou stanicou Mlynske nivy,
na zastávke autobusu èíslo 21 je pod
dvoma stromami celé smetisko (ohradené
na ochranu stromov kamennými kockami!) Pôsobí to ve¾mi zle (oproti honosná
budova VÚB) na nás Bratislavèanov a
urèite aj na návtevníkov náho mesta.
Ak by ste mohli prísluných zodpovedných upozorni na tento jav, budeme
Vám ja, ale iste aj iní, ve¾mi vïaèní.
Eugénia B., Bratislava
~ ~ ~
Po viacroèných skúsenostiach s organizovaním denných táborov, usporiadalo
MKC, Gatanová 19 aj prvý 12-dòový
tábor pre deti v Terchovskej doline v
rekreaènom stredisku Bránica v termíne
od 3.7.-14.7. Vetky deti, vrátane mojej
dcéry, boli unesené bohatosou
pripraveného programu. Poèas pobytu
nechýbali celodenné výlety, turistika,
karneval, súae, portové hry. Únavný
veèer zakonèili svorne na diskotéke. Na
ve¾ké prekvapenie detí, ukonèenie
celého pobytu bolo ve¾mi netradièné.
Usporiadatelia zorganizovali uprostred
leta Vianoce s ozdobeným stromèekom,
prskavkami a darèekmi. Letný tábor
zanechal hlboké spomienky u mojej
dcéry a do takej miery, e sa rozhodla
naïalej trávi prázdniny v dennom
tábore organizovanom MKC. Touto cestou by som chcela poïakova MKC na
Gatanovej ulici 19 za stopercentne zorganizovaný letný tábor pre nae deti a
dúfam, e podobné tábory sa budú organizova aj v budúcnosti.
Elena Sabolová, Bratislava

BERTO mäsiari
52 x 60 mm

Ako sa vyhnú
pokutám
za rýchlos
BRATISLAVA
Neznámy autor na internete zverejnil miesta, kde bratislavskí
motoristi môu najèastejie prís do
kontaktu s prísluníkmi Policajného
zboru. Po úprave týchto informácií
zverejòujeme prvú èas výpoètu
miest, kde policajti zvyknú mera
rýchlos.
n BÚDKOVÁ CESTA: Smerom od Èerveného kría dolu na Patrónku v slepej
ulici za odboèkou do hotela Sureco.
n HORSKÝ PARK: Na obratisku liniek
MHD è. 120 a 67.
PRASKÁ ULICA (nad Hlavnou stanicou): Smerom na Brno pri odboèke na
Hlavnú stanicu.
n NÁBREIE ARM. GEN. L. SVOBODU: Medzi Lafranconi a PKO.
n LANDEREROVA ULICA: Pri
výjazde z parkoviska pri Presscentre.
n BAJKALSKÁ ULICA: Smerom z
Petralky za múrom pri konci podjazdu.
n RUINOVSKÁ ULICA: Smerom do
centra aj z centra, meracie auto smerom z
centra stojí pod mostom Bajkalská.
n ROÒAVSKÁ ULICA: V oboch smeroch neïaleko Zlatých pieskov, ale aj pred
benzínovou pumpou OMV.
n RAÈIANSKA ULICA: Na úseku za
Vinosadmi, za kríkmi pri odboèke k
Palme alebo k Dopravnému podniku, na
oboch stranách, ale najmä v smere z centra, ako aj pri vysokokolských internátoch na odstavnom pruhu ved¾a elektrièkovej trate pred nástupiom.
n VAJNORSKÁ ULICA: Na úseku z
Roòavskej ulice v smere do centra, ako aj
pri budove Mediaprint Kapa.
n KARLOVA VES: Pod nadjazdom v
smere od elektrièkového depa do Karlovej
Vsi, pri schádzaní z Dlhých dielov po
trase autobusu MHD è. 62, hneï pred
prvou zastávkou u v Karlovej Vsi za billboardom, oproti odboèke na Ulicu Pod
lúèkami.
(ver)

Sprísnený reim na korze vyvolal rôzne
reakcie vodièov, situácia sa vak zlepila
STARÉ MESTO
Od polovice júla sprísnila mestská
èas Bratislava - Staré Mesto podmienky dopravného reimu v peej
zóne. Naïalej zostalo v platnosti
veobecne záväzné nariadenie z roku
1996 o peej zóne. Zmeny sa týkajú
najmä organizaèného zabezpeèenia
vjazdu a výjazdu z peej zóny. Zatia¾
èo na vjazde na rozhraní Rigeleho
ulice a Hviezdoslavovho námestia asistuje mestskej polícii súkromná
bezpeènostná sluba, vjazd a výjazd
cez Frantikánsku ulicu po jej
vydládení kontroluje v urèenom èase
hydraulický ståpik. Dodriavanie pravidiel sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vidite¾ne zlepilo, k
absolútnej spokojnosti vak ete zostáva ïaleko.
Ako sa dalo oèakáva, sprísnený reim
sa stretol s dvojakými reakciami. Tí
Bratislavèania, ktorí od samosprávy
mestskej èasti Staré Mesto iadali ráznejí postup pri dodriavaní pravidiel o
peej zóne, prísnejie podmienky privítali. Naopak, tí vodièi, ktorí boli doteraz
zvyknutí na jazdenie po peej zóne v
ktorúko¾vek dennú a noènú hodinu, prejavujú s postupom mestskej èasti nevô¾u.
Niektorí sa dokonca dostali do otvoreného konfliktu so slubou na vjazde do
peej zóny.
Pripomeòme, e pod¾a veobecne záväzného nariadenia je vjazd a výjazd vozidiel do peej zóny moný iba v èase od
22.00 h do 9.00 h. Týka sa to najmä vozidiel, ktoré zabezpeèujú zásobovanie prevádzok. Mimo tohto èasu je vjazd a

výjazd vozidiel do peej zóny povolený
len vozidlám zastupite¾ských úradov a
vodièom so zdravotne akým alebo
telesným postihnutím s oznaèením vozidla O1 a O2.
Poèas dòa môu do zóny vstúpi aj
vozidlá obyvate¾ov s trvalým pobytom v
peej zóne, ak preukáu monos
garáovania alebo státia na iných
plochách ako verejných komunikáciách.
Pre podnikate¾ov platia obdobné podmienky. Ak má v peej zóne odkúpený
nebytový priestor, má nárok na jedno
parkovacie miesto vo dvore s tým, e na
oprávnení pre vjazd budú uvedené viaceré
evidenèné èísla vozidiel. Ak má nebytový
priestor v prenájme a je dostatok parkovacích miest vo dvore, má nárok na jedno
oprávnenie. Súhlasi s tým vak musí
správca nehnute¾nosti. Nárok na vydanie
oprávnenia majú aj invalidní obèania s
trvalým pobytom v peej zóne po predloení preukazu ZP. Starím obèanom
nad 60 rokov s trvalým pobytom v peej
zóne vydá mestská èas jednorazové
oprávnenie po jeho objektívnom zdôvodnení (napr. návteva lekára). Peòaný
ústav môe vlastni jedno oprávnenie s
viacerými evidenènými èíslami alebo dve
oprávnenia s jedným evidenèným èíslom
vozidla, ale s èasovým obmedzením vjazdu a výjazdu do zóny na jednu hodinu.
Pamätalo sa aj na usporiadate¾ov poèetných kultúrnych podujatí v historickom
jadre. Nárok majú na prenosnú kartu po
preukázaní sa registráciou akcie.
Oprávnenia na vjazd a výjazd do peej
zóny vydáva úsek správnych èinností
miestneho úradu na Vajanského nábreí 3.

Britská medzinárodná kola

MKC na kolskej 14
otvára kurzy
- kondièno-relaxaèné cvièenie, karate,
joga, kalanetika, cvièenie pre eny, aerobik, bodystyling, cvièenie pre deti,
cvièenia na chrbticu
- taneèné krúky (4-5 r., 6-8 r., 10-14 r.)
- dramatické krúky (6-10 r., 13-17 r.)
- výtvarné krúky, fotografovanie
- jazykové kurzy angliètiny, nemèiny,
talianèiny, francúztiny, panielèiny,
gréètiny, japonèiny, latinèiny, èíntiny
PREDPOLUDNÍM / POPOLUDNÍ
Informácie na èísle 5249-6848
Zápis: september 2000
pondelok, streda, piatok
9.00-13.00 / 14.00-16.00
utorok, tvrtok
10.00-13.00 / 14.00-18.00

Výnimku z uvedených ustanovení môe
udeli len starosta mestskej èasti Staré
Mesto.
Bratislavské vnútorné mesto je v porovnaní s inými slovenskými mestami pecifické. Zatia¾ èo napr. Hlavnú ulicu v
Koiciach v tvare oovkového námestia
mono zásobova zo zadných súbených
ulièiek, nepravidelný románsky pôdorys
historického jadra v Bratislave spôsobuje
komplikácie pri zásobovaní a iných vjazdoch áut. Ak má ma peia zóna nejaký
zmysel, je potrebné dôsledne stava na
zásobovaní v istých hodinách, disciplíne a
dôsledných sankciách proti poruovaniu
pravidiel. Tie od polovice júla na vjazdoch
pomáha kontrolova mestskej polícii aj
súkromná bezpeènostná sluba. Imidu to
celkom neprospieva, ale pokia¾ bude zo
strany niektorých vodièov vládnu
bezoh¾adnos a arogancia silných, bude
musie vjazd do historického jadra naèas
pripomína vstup do pevnosti. Následná
represia by mala by pre políciu prioritou,
inak sa nedoèkáme toho, e na korze nebude ani jedno auto a nestane sa skutoènou peou zónou.
Posledné týdne ukázali, e tvrdí prístup
mestskej èasti voèi motorizovaným
návtevníkom peej zóny sa pozitívne
prejavil na poklese poètu áut, ktoré
obaujú chodcov. ia¾, problémom
zostávajú motocyklisti, ktorých pevné
zábrany nezastavia a tak èasto v denných, ale najmä noèných hodinách
nebezpeènou jazdou ohrozujú návtevníkov korza. Rieením by mohla by
nepretritá prítomnos policajných hliadok priamo na uliciach korza.
(miv)
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Stavby musia
by oznaèené

STARÉ MESTO
Sèítanie obyvate¾ov, domov a bytov v
roku 2001 sa nezadrate¾ne blíi.
Prípravy naò zaèali aj na Miestnom
úrade Bratislava - Staré Mesto. V tejto
súvislosti pracovníci úseku správnych
èinností zistili, e mnohé stavby v centrálnej mestskej oblasti nie sú
oznaèené orientaènými alebo súpisnými èíslami. Absencia týchto èísiel
sauje orientáciu na uliciach nielen
obyvate¾om a návtevníkom Bratislavy, ale aj pracovníkom pôt pri
doruèovaní zásielok, pracovníkom
rýchlej zdravotnej pomoci alebo poiarnikom.
Pritom oznaèi stavbu súpisným aj
orientaèným èíslom je povinný kadý
vlastník zo zákona, ak vchod do stavby
vyúsuje do ulice, ktorá je pomenovaná. O vzore tabuliek a spôsobe èíslovania rozhoduje obec. Miestny úrad sa
preto rozhodol spreh¾adni orientáciu
na uliciach zabezpeèením výroby tabuliek s orientaènými a súpisnými èíslami. Preto vyzýva vetkých vlastníkov
stavieb v Starom Meste, ktorí nemajú
stavbu oznaèenú, aby do 30. septembra
2000 navtívili stavebno-technické
oddelenie na Vajanského nábreí 3
alebo zavolali na telefónne èíslo 59246-334. Vyrobené tabu¾ky s orientaènými a súpisnými èíslami iadate¾om
odpredajú za nadobúdaciu cenu od
výrobcu.
(miv)

Projekt
Som Staromean
je na internete

STARÉ MESTO
Obèianske zdruenie Za zdravú
Patrónku v spolupráci s mestskou
èasou Bratislava - Staré Mesto
pripravilo zaèiatkom leta projekt
Som Staromean. Projekt sa uskutoènil s podporou Know How fondu
Ve¾vyslanectva Spojeného krá¾ovstva
Ve¾kej Británie a Severného Írska.
Súèasou projektu je broúrka o
úradoch v Starom Meste, ktorú dostal
kadý obyvate¾ centrálnej mestskej èasti
Bratislavy zadarmo spolu s posledným
predprázdninovým èíslom Staromestských novín. V broúrke sú vetky informácie o fungovaní jednotlivých úradov
samosprávy a tátnej správy, ale najmä o
právach a zákonných monostiach
obèanov pri komunikácii s úradníkmi, o
povinnostiach úradov, ich truktúre a
kompetenciách.
Autori broúrky veria, e sa im podarí
u¾ahèi stretávanie sa obèanov s úradmi
v Starom Meste. Ich hlavným cie¾om
bolo dosiahnu, aby si obèania pri komunikácii s úradmi boli dostatoène vedomí
nielen svojich práv a moností, ale aj
povinností a kompetencií úradov.
Broúrku mono v súèasnosti nájs aj v
elektronickej podobe na internetovej
adrese www.staromestan.sk Akéko¾vek
názory, pripomienky a podnety autori
projektu oèakávajú v sídle obèianskeho
zdruenia Za zdravú Patrónku na
Brnianskej 25 alebo na mailovej adrese
ozzzp@nextra.sk.
(miv)

CALIFORNIA TÝL ATNÍKOV
... to nie sú typové drevené atníkové skrine.

CALIFORNIA TÝL ATNÍKOV

... to sú iné priestory, monosti ktoré inde nenájdete.
navye BEZ CENOVÉHO ROZDIELU
jediný dodávame HLINÍKOVÉ DVERE, ZRKADLOVÚ VÝPLÒ

!

!

LUBOCO

tel. 64 360 224 0903 725 257

Dodávka do 5 dní

Opletalova 100, Devínska Nová Ves
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Jubilejné
stretnutie
skautov
KARLOVA VES
Od 14. do 16. septembra budú v karloveskom Líèom údolí u 10. bratislavské skautské dni. Organizuje ich Bratislavská skautská rada ako stretnutie
asi 1000 detí a mladých ¾udí z Bratislavy, ostatných èastí Slovenska i
okolitých krajín.
Cie¾om skautských dní je predstavi
mestským deom a mladým ¾uïom
skauting s novou tvárou, monosti aktivít
v prírode, umoni im nadviaza nové
kontakty a priate¾stvá, vymeni si
skúsenosti zo svojej èinnosti. Pre deti
bude pripravená bohatá ponuka najmä
pohybových aktivít - hier, portových
súaí, ale aj kultúrnych a spoloèenských
udalostí.
V piatok 15. 9. budú po celý deò workshopy a hry, na ktorých sa môu zúèastni skauti, ako aj iroká verejnos. Tu si
môe kadý mladý èlovek na vlastnej
koi vyskúa napríklad lezenie po
umelej stene, fotografovanie a následne
vyvolanie svojich fotografií, jazdu na
koòoch, prácu s hlinou, bodypainting,
prekákový beh s 2000-litrovým ruksakom Treksport a mnoho iných zaujímavých aktivít. Vo veèerných hodinách
sa uskutoèní country & folk koncert,
kde zlatým klincom bude èeská skupina
alman a spol.
V sobotu 16. 9. budú portové turnaje èi
u v klasických portoch, ako je futbal,
volejbal, basketbal, alebo v portoch
alternatívnych, ako je ringo, ultimate,
lakros a mnoho iných. Viac informácií o
podujatí získate na internetovej stránke
www.bsd2000.sk.
(brn)

GRIF, s.r.o.

PUNTO
z¾avy a 25 000,- Sk

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

Ïalie informácie? Staèí zavola!

Jednotka na renovácie v Európe
Bajkalská 25, BA, tel.: 5823 3280
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(posledných 7 kusov)

ancova 112 - pri Trnici
Tel.: 554 10 424, 642 82 554
non stop 0905 616 950
www.autoskola.asa.sk
- platba na splátky
- kvalitný výcvik

BRAVA
z¾avy a 25 000,- Sk

216 000,- Sk

ADRESA:
Panónska 5, 851 04 Bratislava
Tel.:
6383 7791, 6383 7824
Fax:
6382 3174
E-mail: www.fiat-grif.sk
fiat-grif@ba.telecom.sk

predaj, leasing a poistenie vozidiel l servis vozidiel l predaj náhradných dielov l predaj a
montá autoalarmov l predaj autodoplnkov l TOP asistenèné sluby 2 roky

Súkromná základná umelecká kola,
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rokov

èinnosti

1. pracovisko: Grösslingová 48, budova Z, pravé krídlo budovy 1. poschodie, è. dv. 13
prihlasovanie: 4. - 8. 9. , od 14.00 - 18.00 hod., potom u len kadý piatok od 15.00 - 17.00 hod.
2. pracovisko: Kremnická 26, Petralka - za odboèkou na Berg 1. ulica vpravo
prihlasovanie: kadý deò od 14.00 - 18.00 hod.
otvára odbory: l hudobný - spev - flauta - klavír - dych. nástroje - gitara
l muzikálové túdio
! NOVINKA !
l hra na syntetizátore ! NOVINKA !
l výtvarný - veobecný - zamerania na rôzne techniky
l taneèný - ¾udové - moderné - balet
l prípravy na talentové skúky vo vetkých odboroch

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

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

CINDERELLA

Tel.:6383 0290, 6381 2551, 6381 2566, 0903 318 845

FAMILY SERVICE, s.r.o.

Súkromné gymnázium, Kremnická 26, Bratislava - Petralka
10 rokov tradícia - stovky absolventov
Otvára kurzy pre verejnos:

! BEZKONKURENÈNÉ CENY !

ponúkame klientom spo¾ahlivé

GAZDINKY a GUVERNANTKY
do domácností v Bratislave a okolí
Individuálne douèujeme
cudzie jazyky a kolské predmety

Príprava na príjmacie pohovory zo SJ a MAT(aj samostatne)
na osemroèné a tvorroèné gymnáziá a ostatné stredné koly
l kurzy jazykov ANJ, NEJ, PJ, FRJ, RUJ (deti, dospelí, zaèiatoèníci, pokroèilí)
l kurzy PC na mieru - pod¾a poiadaviek klienta (program pod¾a poiadaviek, INTERNET)
Zápisy - celý september od 14.00 - 18.00 hod.
l

Tel.: 5556 3732, 0903 785 387
www.cinderella.sk, info@cinderella.sk

Tel.:6383 0290, 6381 2551, 6381 2566, 0903 318 845

H¼ADÁME GAZDINKY
P R E N A  I C H K L I E N TO V
Dôchodkyne alebo eny
s monosou práce
doobeda, z Bratislavy a
okolia, volajte firmu
DOMESTICA SR
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PLASTOVÉ OKNÁ
DODÁVKA A MONTÁ

typ SLOVAKTUAL trojkomorový
so stredovým tesnením
izotermické dvojsklo k=1,1 !!!
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KOOPERATIVA

poisovòa, akciová spoloènos

GRIF, s.r.o.

Ruinov má
novú cyklotrasu
RUINOV
V Ruinove v pondelok 28. augusta
sprístupnili novú cyklotrasu, prvú
vybudovanú v tomto roku. Trasu od
trkoveckého jazera po Prístavný
most si hneï v prvý deò vyskúalo
nieko¾ko záujemcov spolu s dvoma
policajtmi na bicykloch.
Novú cyklotrasu vybudovali za jeden
mesiac za viac ako pol milióna korún.
Spolu s òou opravili aj chodníky v jej
blízkosti a odstránili rôzne prekáky.
Do konca tohto roku by mala v
Ruinove pribudnú ïalia cyklistická
trasa, ktorá bude spája trkovecké
jazero s Vrakuòou. Financie na výstavbu cyklistických chodníkov vyèlenila ruinovská mestská èas v rámci
starostlivosti o zdravé ivotné prostredie obyvate¾ov.
(brn)

koncesionár FIAT

VÁEÒ JE NAÍM MOTOROM

AUTOKOLA ASA

Mariánska ulica 8
Tel.: 5296 3486
Fax: 5296 3460

VÝROBA
NÁBYTKU
NA MIERU POD¼A VAICH PREDSTÁV
kuch. linky, predsieòové a veiakové
zostavy, kancelárie, tudentské izby,
od vymerania u zákazníka a po montá
PREDAJ VSTAVANÝCH SPOTREBIÈOV
A NÁBYTKOVÝCH POLOTOVAROV

l

l

úchytky, pánty, stol. nohy, drezy, kovania, zámky
l

PREDAJ AJ NA SPLÁTKY

l

Ul. 29. augusta 36 A
DREKOR s.r.o.
Po - Pia: 900 - 1600 h.
Tel./fax: 07/52 733 135, 0905 159 239

AUTOKOLA PROFIT
l

Kurzy skupiny B Kondièné jazdy
Pravidelné poúèanie vodièov
l

l

Krasòany, Hagarova 9, 831 51 Bratislava (koneè. autob. 75)

Tel.: 4488 5003 - non stop

Kvalita za rozumnú cenu!
Advokátska kancelária h¾adá pre
svojho klienta pozemok v BA vhodný
na výstavbu, za úèelom jeho odkúpenia.
Podmienky: rozloha 1500 - 3000 m2,
kontaktná vzdialenos od centra
Bratislavy, výhodné dopravné spojenie, väzba na ininierske siete, cena
dohodou.
Ponuky zasielajte prosím na adresu:
JUDr. Zoltán Ludik, AK Detvai Ludik
Malý Udvaros, Cukrová 14, 813 39 BA,
fax: 5292 6002, tel.: 5292 6015, 5292
3628.

Máte nieko¾ko dní v týdni trochu vo¾ného èasu?
Chceli by ste si zarobi sluné mesaèné vreckové?
UPC Slovensko, s.r.o., najväèí káblový operátor
v Európe a poskytovate¾ sluieb v oblasti zábavy,
roziruje svoj predajný team o nových kolegov,
na ved¾ají pracovný pomer (dohoda, ivnos).
Potrebné informácie Vám poskytneme
na telefónnom èísle 07/ 594 18 757, 07/ 594 18 824.

Urobte zmeny
v organizácii
Kultúrneho leta

LIST ÈITATE¼A
Ve¾mi som sa poteila, keï som nala v
ponuke Kultúrneho leta na deò: 28. 7.
hru Lenky Lagronovej Tereza v natudovaní nitrianskeho Divadla A. Bagara.
Vedela som tie o záujme o túto hru
medzi mojimi známymi, priate¾mi, kde
som ju spropagovala. A zaèalo sa moje
pátranie.
Preèo pátranie? Nu, pretoe na plagáte
bolo iba napísané, e hra bude na nádvorí
VMU na Ventúrskej ul. è. 3. Avak kde
mono zakúpi vstupenky po 90 korún,
som nenala. Zavolala som teda do BIS o
radu. Odporuèili ma na predpredaj lístkov
PKO na Hviezdoslavovom námestí. Tam
som telefonicky zistila, e akcie Kultúrneho leta nie sú v ich správe. Odporuèili
mi informova sa na BIS. Opä som teda
volala tam. Iná pracovníèka ako predtým
mi povedala, aby som sa spýtala v
Mestskom kultúrnom stredisku na
Urulínskej ulici 11. Zavolala som teda
tam. Skutoène, u nich bolo moné lístky na
spomínané predstavenie zakúpi, èo som i
spravila.
Pretoe z plagátu bolo jasné, e predstavenie bude vonku a poèasíèko nám aj toto
leto vyvádza ako na jeseò, spýtala som sa,
èo bude v prípade daïa. Nu, pravdepodobne hra nebude a lístky sa spätne preplatia u nich, v MKS na Urulínskej.
Piatoèný veèer 28. 7. bol mimoriadne
nepekný. Lialo ako z krhly. Dúfala som, e
situáciu zachráni nejaký iator, strieka
na neve¾kom nádvorí VMU, alebo predstavenie presahuju kdesi dnu do budovy
VMU, kde je i divadelná sála. ia¾, pred
zaèiatkom náho predstavenia sme si
mohli pozrie iba sahovanie kulís spä do
auta nitrianskeho divadla. Zároveò sa
dozvedie, e lístky si moeme da preplati iba v pondelok 31. 7., kde sme ich
zakúpili. Tí z nádejných divákov, ktorí si
mysleli, e lístky dostanú kúpi na mieste,
keïe nenali oznam kde, si oddýchli.
Nemusia chodi v pondelok do mesta èi v
opaènom prípade prís o peniaze. A kto
odchádzal cez víkend na dovolenku?
Musel si kohosi na túto transakciu nájs.
Bola by som rada, keby sa dali urobi isté
zmeny v organizácii Kultúrneho leta, hoci
si ve¾mi váim, e tieto aktivity v meste sú
a z roka na rok gradujú. Na plagáte
Kultúrneho leta by sa iadalo ma aj informáciu, kde mono zakúpi lístky na
platené predstavenia èi akcie. Taktie treba
poèíta s dadivým kolotoèom leta.
Platené akcie by sa mohli, pre istotu, usporadúva pod strechou - aspoò iatrom.
Viem, e je to otázka peòazí a sponzorov,
ale staèí vidie sklamanie moných
divákov, èo napriek daïu prili, dúfajúc
vidie toto ojedinelé predstavenie.... Hoci i
pod dádnikom èi v pripláti. Taktie, mi
prichádza na um, ak sa predstavenie
neuskutoèní, nemôu sa peniaze vráti na
tvári miesta? Preèo i toto, ako zlatý klinec,
musí ís obk¾ukou?
Margareta Binderová, Vrakuòa

eban v horárni
STARÉ MESTO
V rámci nede¾ných Koncertov pod
stromami vystúpi v prvý septembrový
nede¾ný podveèer 3. septembra v
Horárni Horský park hudobník
Andrej eban s priate¾mi.
Koncert sa zaène o pol piatej. Vstupné je
¾ubovo¾né. Hudobné vystúpenie bude toti benefièným podujatím, ktorého finanèný výaok podporí verejnoprospené
aktivity Nadácie Horský park.
(kp)

O práci a vzdelávaní

Nový projekt
u¾ahèuje
komunikáciu
Appel Counselling je úspená personálno-poradenská spoloènos pôsobiaca
na trhu u iesty rok, ktorá vak nespí
na vavrínoch. Sme spoloènos, ktorá
chce udáva krok a nové trendy na
scéne personalistiky. Práve z týchto
dôvodov a v rámci spolupráce s medzinárodným zdruením personálnych
spoloèností AIMS, uvádzame na trh
ná nový produkt 24.
Èo to je 24? Je to nová bonusová
sluba, ktorá urýchli proces vyh¾adávania
a výberu zamestnancov a zároveò
poskytne klientovi ete väèí komfort. Je
to sluba, ktorá sa v krátkom èase stane
trendom v oblasti rýchleho a efektívneho
vyh¾adávania vhodných kandidátov
najmä na niie manaérske pozície.
Èo je obsahom tejto sluby? Pri jej realizácii vyuívame médium 21. storoèia,
ktoré obrovskou rýchlosou oslovuje stále
viac a viac ¾udí - internet. Na naej
webovej stránke máme umiestnený formulár, kde si ná klient t. j. firma môe
zada svoje poiadavky na pracovníka,
ktorého h¾adá a odosla ich na nau emailovú adresu a to vetko len jedným
kliknutím myi! Po vyplnení formulára
klient dostane do 24 hodín správu od naej
spoloènosti o poète ¾udí v naej báze dát,
ktorí spåòajú ním zadané podmienky. Na
základe informácie sa môe rozhodnú, èi
chce spolupracova s naou spoloènosou
a v prípade záujmu nás kontaktova na
naich telefónnych èíslach.
Aké sú výhody tejto novej sluby? Nu, v
prvom rade cena. Táto sluba je bezplatná! Klienta jej pouívanie nestojí niè.
Druhou obrovskou výhodou je nezáväznos. Vyplnením dotazníka a prijatím
naej správy sa firma k nièomu nezaväzuje. Ïalia spolupráca závisí len od vôle
klienta. Pevne vak veríme, e klienta
zaujmeme ve¾kosou a najmä kvalitou
naej bázy dát, ktorá ponúka ve¾ké
mnostvo schopných a zaujímavých ¾udí.
Ïalou ve¾kou výhodou je rýchlos.
Firma dostane nau správu o výsledku
vyh¾adávania v naej báze dát do 24
hodín. Je to obrovská výhoda, najmä ak je
firma v èasovej tiesni a potrebuje nájs
vhodných ¾udí ve¾mi rýchlo. A v
neposlednom rade naa sluba prináa
pohodlie. Klient vôbec nemusí opusti
svoju firmu, dokonca ani zdvihnú telefón. Jediné, èo potrebuje, je vyplni krátky
formulár a uvies poiadavky na zamestnanca. Môe to urobi za 5 minút.
Veríme, e táto nová sluba u¾ahèí komunikáciu medzi naou spoloènosou a naimi klientmi a zároveò svojimi výhodami
osloví aj manaérov, ktorí doteraz váhali,
èi vyui nae sluby, alebo si nenali na
to èas. Bliie informácie aj samotnú realizáciu sluby 24 nájdete na naej internetovej stránke www.counselling.sk.
~ ~ ~
VZDELÁVANIE
Asistentka - sekretárka - vizitka éfa
Dátum: 28. - 30. september 2000
Zameranie tréningu: cie¾om tréningového programu je zefektívni prácu asistentky v oblastiach ako organizácia práce a
pracovného èasu, reprezentácia firmy,
efektívna komunikácia, pravidlá spoloèenského protokolu, spoloèenská etiketa,
biznis garderóba.
~ ~ ~
Kontakt:APPEL COUNSELLING
tel./fax: 07-5541 0783
www.counselling.sk

Interistov èaká Roda Kerkrade, Slovan
privíta na Tehelnom poli Dinamo Záhreb
Úvod futbalovej sezóny sa u dávno
neviae ku koncu augusta èi zaèiatku
septembra, najnovie sa hrá futbal
takmer celé leto a preto neèudo, e
zaèiatkom septembra sa pre mnohé
kluby stávajú európske poháre iba
minulosou a smutnou spomienkou
(slovanisti by o tom mohli rozpráva viï Famagusta...). Tohtoroèné leto
vak bolo o nieèo príjemnejie.
Bratislavský Inter sa síce v Lige majstrov
neprebojoval cez druhé predkolo, kde bol
nad jeho sily francúzsky Lyon, ale
vyradenie neznamenalo koniec úèinkovania v európskom pohári. Ná majster
sa dostal do Pohára UEFA a jeho
najbliím súperom bude holandská
Roda Kerkrade, ôsmy tím minuloroènej
holandskej ligy, ktorý sa do pohára dostal
vïaka víazstvu v národnom pohári (vo
finále zvíazil nad Nijmegenom 2:0). "Je
to prijate¾ný súper, o ktorom sa

pokúsime získa èo najviac poznatkov,"
povedal bezprostredne po rebe tréner
Jozef Bubenko. "Zo vetkých súperov,
ktorí boli v naom koi, to bolo asi
najprijate¾nejie mustvo. Verím, e
chlapci u nazbierali dostatok
pohárových skúseností a ak podajú v
oboch stretnutiach svoje maximum,
môeme sa pokúsi zabojova o postup,"
dodal kormidelník lto-èiernych.
Takmer bezproblémový postup majú za
sebou aj futbalisti bratislavského
Slovana, ktorí v predkole Pohára UEFA
vyradil Lokomotiv Tbilisi celkovým
skóre 4:0 a v 1. kola ich èaká vari najpopulárnejí chorvátsky tím Dinamo Záhreb.
"Osobne som veril, e sa nám ujde
Mníchov 1860," s úsmevom komentoval
reb predseda správnej rady ¼udovít
Zlocha, ktorý sa soobne zúèastnil na
monackom rebovaní. "Chorvátsky futbal je silný, videli sme to aj poèas

prípravného duelu oboch reprezentácií.
Je vak v silách súèasného Slovana, aby
sa pobil o postup," verí ¼udovít Zlocha.
Pripomíname, e tretí slovenský zástupca, 1. FC Koice, sa v rovnakom kole tej
istej súae stretne s rakúskym GAK
Graz.
Slovan hrá úvodné stretnutie doma (14.
septembra), Inter zaèína v ten istý deò
vonku, odvety sú na programe 28. septembra. Práve v deò rebu sa tréneri
Jozef Bubenko a Stanislav Jarábek
dozvedeli aj koneènú nomináciu olympionikov do Sydney, èo v prípade mustvá
z Pasienkov znamená, e v pohároch sa
musí zaobís bez Èiovského a
Czinegeho, slovanistom zase budú
chýba Sedlák s Meszároom. Pikantéria
na záver, len tri dni po prvých dueloch 1.
kola Pohára UEFA je na programe
bratislavské derby Slovan - Inter...
Michal Minïa

Futbalové
odchody
a príchody

13

Horúce futbalové leto znamenalo pre
bratislavské kluby rôzne príchody aj
odchody. Vari najdôleitejí sa
odohral na Tehelnom poli, odkia¾
odiiel do anglického Sunderlandu
stopér Stanislav Varga a belasí tak v
priebehu roka prili po Tomaschekovi, Königovi a Majoroovi o
ïalieho futbalistu s reprezentaènou
visaèkou.
Bratislavský Inter sa poèas leta rozlúèil
s Petrom Némethom, ktorý síce zruil
zásnuby s gréckou Skoda Xanthi, no
svoje áno povedal Baníku Ostrava.
Keï sme u spomínali Majoroa, v
èase naej uzávierky mu nevylo
angamán v anglickom Preston North
End a zaèínalo sa uvaova o jeho
návrate domov, napríklad naspä do
Slovana alebo do Petralky, v ktorej
drese sa medzitým objavil ¼ubomír
Luhový. Tomu nevyiel prestup do
Púchova ani Ruomberka, take
Artmedia je tretím pokusom o návrat
do Mars superligy a prekonanie
stogólovej hranice. Koncom augusta
mu do nej chýbali tyri góly.
Teoreticky je preto moné, e v derby
proti Slovanu (10. septembra) vybehne
Artmedia s útokom Majoro Luhový...

Hádzanári opä
v spoloènej lige

Szilárd Németh (v bielom) sa stal v úvode novej sezóny kultovou postavou slovenského futbalu. Nezaobídu sa bez neho
olympionici, reprezentaèné áèko, Inter, u aby UEFA èi FIFA povolila klonovanie futbalistov...
FOTO - P. Pospíil

Slovenský spotrebite¾ je príli dôverèivý
Z èasu na èas sa v rámci poradenstva
vyskytnú prípady, keï jednoducho
nevieme poradi niè lepieho ako tzv.
súdnu cestu. Priznám sa, radím
spotrebite¾om vymáhanie ich práv
prostredníctvom súdu ve¾mi nerada.
Predovetkým to toti znamená ïalie
náklady pre sklamaného spotrebite¾a a v
koneènom dôsledku nie je vôbec isté, e
súd vyhrá. Preèo? Nu jednou z naich
národných vlastností je aj príliná
dôverèivos.
Jednoducho si mnohí ani po viacroèných
negatívnych prípadoch publikovaných v
tlaèi èi prezentovaných televíziou a rozhlasom nevedia predstavi, e sa môe
nieèo také sta aj im. A tak naïalej zveria
svoje dlhoroèné úspory pochybným
s¾ubotechnám, nevenujú dostatoèný èas a
pozornos zmluvám, ktoré podpisujú,
uspokoja sa s ústnymi prís¾ubmi poskytovate¾ov sluieb. A èo je najhorie, èasto sa
dajú vmanipulova do èasovej tiesne aj pri
preberaní objednaných zákazok èi opráv.
Neveríte?
Ako poradi spotrebite¾ovi, ktorý si na
výstave objedná nábytok za 60.000 Sk,

Zákazník je pán
preberie ho zabalený, odíde na dovolenku a a po návrate zistí, e mu
dodali inú farbu poahu, alebo e vypracovanie je lendriánske. Zákon o
ochrane spotrebite¾ov síce deklaruje, e
akos a zmluvne dojednaná cena je pre
podnikate¾a záväzná - ale pozor! Aj
spotrebite¾ má povinnosti. V konkrétnom prípade asi ako bude dokazova,
e výrobok stál zabalený nieko¾ko
týdòov, kým sa vrátil z dovolenky.
Mono náhly prípad hospitalizácie súd
uznal. Nedôsledné, vlastne iadne,
prezretie výrobku pri prebratí zákazky?
Ani v prípade pokodenia spotrebite¾a
pri zámene zákazky napr. opravy
perkov s drahokamom èi uitia kouchu
z prineseného materiálu by som si netrúfala predpoveda úspenos súdneho
rozhodnutia.
Ja osobne verím predovetkým spotrebite¾ovi, ktorý k nám príde po radu. No
súd rozhoduje na základe dôkazov, a tie ja
skúma nemôem. Verím zákazníèke,

ktorá si dala prei ¾ahuèký kvalitný
kouch a dostala spä metrákový kouch,
ktorý vzh¾adom na vek u ani neunesie.
Ako vak dokáe pred súdom kvalitu
kouiny? Ruku na srdce, kto si pred
opravou dá urobi znalecký posudok?
Priznám sa, ani ja nie. No vykonaní zámeny u niet ako vec dokáza.
Èasto si vybavujem slová svojho otca,
ktorý povedal: Nikdy nedaj perk s
kameòom do rúk neznámeho. Aj v
najlepích rodinách sa stávalo, e
namiesto perál èi briliantov sa záhadne
objavili falzifikáty. Môj otec zomrel v
roku 1959, take u vtedy boli ¾udia
poctiví, ale aj preibaní. Iba ich hádam
nebolo to¾ko. A hlavne, keï sa niekomu preukázal podvod, bol vylúèený zo
slunej spoloènosti. Ako sa hovorí:
pes od neho koku nevzal. U nás sa
ia¾, trh akosi pridlho èistí. Zlodeja
voláme ikovným a odobra ivnos?
To je na základe súèasnej legislatívy
takmer nemoné. Preto sa spotrebite¾
musí nauèi dáva si pozor!
Marta Èerná,
Fórum spotrebite¾ov

Hoci potichuèky sa hovorí o rôznych
portoch a rôznych formách spoloèných súaí, v praxi sa zatia¾ s výnimkou cyklistiky neobjavila iadna
èesko-slovenská súa. A v tomto
roku sa spojili obidva hádzanárske
zväzy a dali dohromady spoloènú
Èesko-slovenskú súa v hádzanej
muov.
Úvodné kolo odohrali posledný augustový víkend, ale u pred ním sa objavilo mnostvo komentárov a názorov na
tému, èo to vlastne prinesie. Dva druhy
názorov sa líili od ich odosielate¾ov.
Zatia¾, èo zástupcovia èeských klubov,
niektorí nahlas, iní skôr náznakmi,
nedávajú spoloènej lige ve¾ké nádeje,
vetci iesti slovenskí úèstníci sú
spoloènou súaou nadení. Neèudo,
slovenská muská hádzaná je výrazne
za èeskou, take nae drustvá sa môu
popri èeských len a len pouèi. O
kvalite èeskej muskej hádzanej sa
môeme presvedèi aj v naom meste,
KP je v poltucte klubov, ktoré budú
obhajova bývalé dobré meno muskej
hádzanej.

Slovanisti zbroja
do novej sezóny
U v utorok 12. septembra sa otvoria
zimné tadióny a zaène sa nový roèník
slovenskej hokejovej Extraligy.
Posledné augustové dni sa preto
vyuívali na dopåòanie kádrov a runo
bolo aj v sídle belasých.
Dvojroèné zmluvy s opciou na ïaliu
sezónu podpísali s bratislavským
Slovanom jeho bývalí hráèi Michal
Hudec a Jozef Mrena, ktorí vlani pôsobili v niích zámorských súaiach.
Slovanistický káder doplnil aj ruský
hokejista Rodin, ten pre zmenu podpísal zmluvu na jeden rok a uzavrel tak
svoje mesaèné skúanie u majstra
Slovenska.
(mm)

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA LAURINSKEJ ULICI sa do administratívnych priestorov poboèky Istrobanky vlámal neznámy páchate¾, ktorý
spôsobil kodu za 79 000 korún. Páchate¾
pouil páèidlá a sekáèe a pokodil strený
poklop a podh¾ad a vstupné a bezpeènostné dvere. Z uzamknutého stola 37-roènej
zamestnankyne bankovej poboèky odcudzil 700 DEM, 1000 ATS, kúpno - predajné zmluvy, výpisy z katastra a rôzne osobné veci. Majite¾ke tak spôsobil kodu 18
290 korún.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA SLOVNAFTSKEJ ULICI lúpene
prepadol ozbrojený neznámy páchate¾
maskovaný kuklou na hlave 22-roèného
pracovníka èerpacej stanice Jet Conoco.
Páchate¾, ktorému hrozí za tento skutok a
12-roèný trest odòatia slobody, si z èerpacej stanice odniesol necelých 7000
korún. Maskovaný mu prepadol 22roèného zamestnanca èerpadla z Bratislavy vo chvíli, keï nasadal do svojho
súkromného automobilu. Namieril naò
zbraò a vyzval ho, aby mu dal igelitovú
taku, v ktorej sa nachádzali osobné doklady prepadnutého mua, 3200 korún a
peòaenka so 600 korunami. Páchate¾ sa
so skromným lupom neuspokojil a iadal
pracovníka èerpadla, aby mu vydal trbu,
prièom mu neustále mieril zbraòou na
hrudník. V pokladni èerpacej stanice vak
lupiè naiel len 3160 korún, ktoré si vzal a
peo odiiel smerom na Malé pálenisko.
RAÈA
NA RAÈIANSKEJ ULICI prejavil nevídanú drzos a vynaliezavos neznámy
páchate¾, ktorý sa vlámal do retaurácie
Hell Raiser Bar. Nevybral si vak dvere
ani okno, ale do retaurácie vnikol cez
stenu, do ktorej vybúral otvor. Z retaurácie si odniesol ohòovzdornú skriòu s takmer 100 000 korunami, ako aj CD-prehrávaè, zosilòovaè a registraènú pokladnicu.
Páchate¾ spôsobil kodu 247 000 korún.
KARLOVA VES
NA ULICI HANY MELIÈKOVEJ
neznámy páchate¾ pomocou hor¾aviny
podpálil tri vozidlá - Fiat Punto, Seat
Cordoba a kodu Felicia. Fiat patrí 68roènému Bratislavèanovi a koda na òom
sa vyplhala na 240 000 korún. Prípadná
oprava Seatu vyjde jeho 46-roèného majite¾a na 270 000 korún. Felícia je majetkom bratislavskej firmy Porta, ktorej poiar spôsobil asi 60-tisícovú kodu. Horiace vozidlá uhasili mestskí poiarnici.
PETRALKA
PRI MALOM DRADIAKU spozorovala hliadka bratislavských policajtov
v kríkoch podozrivo zaparkované vozidlo
taxisluby Line. Po príchode policajtov sa
ena na sedadle spolujazdca snaila pred
mumi zákona èosi ukry pod rohoku.
Policajti pri prehliadke nali injekènú
striekaèku s hnedou tekutinou, ktorú
odoslali na expertízu. 25-roènú Bratislavèanku po vypoèutí prepustili.
NA JUNGMANNOVEJ ULICI sa 24roèný Patrik F. z Bratislavy z cudzieho
vozidla pokúsil ukradnú autorádio.
Policajta, ktorý sa ho snail zadra,
napadol a nepekne poranil. 30-roèný
bratislavský policajt bude práceneschopný 10 a 14 dní. Agresívneho Patrika F.
stíhajú pre útok na verejného èinite¾a a bol
podaný aj návrh na vzatie do väzby.
NOVÉ MESTO
NA STAREJ VAJNORSKEJ CESTE
sa do nákladnej Avie vlámali neznámi
zlodeji. Do odstaveného auta sa lúpeníci
dostali po odstránení visacej zámky na
dverách úloného priestoru. Po vlámaní z
vozidla ukradli zvárací agregát, karbobrúsku a vàtaèku, ktoré teraz u ich bývalý
majite¾ ohodnotil na takmer jeden milión
korún.
(ver)
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Námestie
s obnovenou
funkciou

Spomienky
preporského
rodáka Manderlu

Pamätníci histórie
U pri formovaní mesta a stavbe jeho
hradieb v 13. storoèí sa poèítalo s
rozsiahlym nezastavaným priestorom,
ktorý mal slúi ako trhovisko a
miesto zhromadení obyvate¾ov
mesta. Priestranstvo vybrali tak, aby
bolo ¾ahko prístupné od vetkých tyroch mestských brán, aby bolo na
rovine a aby sa dal ¾ahko zabezpeèi
zdroj pitnej vody.
Parcely okolo priestranstva získali najbohatí meania. Skoro pravidelný
tvoruholníkový pôdorys bol novinkou
na pláne mesta, kde dovtedy vznikali
ulice a priestranstvá ivelne, najèastejie
urèované existenciou vodných tokov.
Parcely okolo trného námestia boli u v
14. storoèí zastavané. Objekty na nich
vak a do prvej svetovej vojny prestavovali a prispôsobovali, take dnes mono
na prvý poh¾ad vidie stredovekú stavbu
len v objekte Starej radnice. Aj domy na

junej strane námestia vak pod fasádami
18. a 19. storoèia obsahujú pôvodné stredoveké murivo.
Prestavbami úplne zanikli stredoveké
objekty na východnej strane námestia.
Dnený rad domov tu vznikol v rozpätí
rokov 1870 a 1910 na miestach stredovekých metianskych domov, ktoré u
poznáme len z kresieb a fotografií. Ete v
stredoveku zanikli aj dva objekty v
nároiach námestia pri Sedlárskej ulici a
ulici vedúcej k Rybárskej bráne. Ich
stopy odkryl archeologický výskum.
Námestie slúilo ako trhovisko,

popravisko, zailo korunovaèné slávnosti
a iné návtevy panovníkov. V 18. storoèí
jeho plochu èiastoène zabrali na postavenie stránice. V 19. storoèí sa trhovisko
presunulo za hradby mesta a nevyuité
námestie na konci storoèia prestavali na
park. Ten po sto rokoch existencie spustol.
Preto bolo naèase obnovi pôvodnú
funkciu námestia. Realizovanie projektu
nebolo ¾ahkou úlohou. Za nieko¾ko rokov
vak staronová tvár námestia oila a dnes
ju obyvatelia mesta, ale najmä návtevníci
hodnotia ve¾mi pozitívne. tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

Vojnová populácia musela zosilnie
Húfy prváèikov sa valili cez nau ulicu,
odkedy sa na prvý september pamätám. Mòa zaviedli rodièia a na Nedbalovu ulicu k urulínkam. Hneï na zaèiatku kolského roku nastalo pre
prvákov zopár technických problémov
neprekonate¾ného charakteru.
V triedach bola podlaha natretá èiernym
olejom. Pred vyuèovaním sme si celá trieda na pokyn Mater Bernardy k¾akli a
pomodlili sme sa. Lene - podaktoré deti
mali biele panèuchy! Staèilo si k¾aknú
raz a panèuchy sa mohli zahodi... Cirkev
spozornela. Rodièov mohla naolejovaná
dláka v kole sv. urulínok pobúri. Istý
èas sme preto dostávali podloky, ale tie
neboli spo¾ahlivé. Pri modlitbe sme sa
drgali (podaktorí bezboníci pouívali aj
hokejové bodyèeky) - take napokon sme
sa kadé ráno modlili postojaèky. Trvalo
to len rok-dva, potom u prváci zaèínali
chodi do koly v období kasárenského
komunizmu.
Na zaèiatku vyuèovania podal slubukonajúci týdenník Strakala uèite¾ke
Pikulíkovej hlásenie a potom sme s plným
nasadením zaspievali Pieseò práce. (Z
celej hymnickej piesne s pamätám len

Chlapci z Dunajskej ulice
ver, ktorý znel: ó, práca matka pokroku, ktorý sme spievali s chlapcami naplno v úprave: ó, práca matka rozkroku o èom nevedel nikto len nás pár zainteresovaných spoluiakov, ktorí sme
poèas spievania umierali od smiechu.
Uèite¾ka Pikulíková vak spievala s
takým zanietením, e si nás nevimla.
Inak neviem, èo by sa nám stalo.
Dnení prváèikovia sa majú dobre.
Nemusia nosi matrózske aty s èapicou.
Ku krátkym nohaviciam sme museli ma
biele panèuchy. Nie panèucháèe, panèuchy.
Aj chlapci nosili po matrózskou blúzou
panèuchový pás! Boli to pre nás, prvákov
okolo roku 1946-47 ve¾mi kruné èasy.
Buïte radi, e ste u chlapèenské panèuchové pásy nezaili. Ráno sme museli
uteka do mliekarne a z obrovskej konvy si
da naèapova litrovou naberaèkou mlieko
do konvièky. To by ete nebolo také zlé. No
matky nás nútili na raòajky pi bielu kávu.
Na povrchu bielej kávy sa z mlieka vytvorila koka. Brrr. Doteraz sa mi zviera alúdok. Ani nehovorím o tom , e nás v kole

nútili pi rybí tuk. Vojnová populácia
musela zosilnie. Boli sme deng¾aví a tak
nám vymysleli rybí tuk. No povedzte
úprimne, èo sme my - chlapci z Dunajskej
ulice - z toho náho detstva mali?
Etee nám na zaèiatku kolského roka
premietli v kine nejaký bojový ruský film.
Videli sme nezabudnute¾né diela O tom
Volali ho Suché Bátor, Pád Berlína, aj
Bitku v tuneli. Pretoe sme na zaèiatku
kolského roka neprestávali by mimoriadne deng¾aví, vymysleli pre nás iakov
koly v prírode. Týkalo sa to hlavne
bratislavských detí. Tak, ako sa cez vojnu
chodili na nae horniaky rekreova
nemecké deti - tak sme sa po vojne dostali
na rad my. V Liptovskom Hrádku nás
bolo v septembri ako psov! Z rôznych
bratislavských kôl sme chodili do koly v
prírode pod vedením prísneho uèite¾a
Kopeèeka, ktorý u vizáou pripomínal
velite¾a koncentraèného tábora. Pamätám
sa, e mi kvôli nedisciplinovanosti aj
jednu uvalil. Zrejme aby som sa zbavil
deng¾avosti. Musím po rokoch poveda,
e nás -chlapcov z Dunajskej ulice - vtedy
dospelí znaène zocelili.
Július Satinský

BRATISLAVA
Dunajská ulica bola ete v druhej polovici 19. storoèia pomerne krátka. Siahala
od dneného Námestia SNP pribline po
Klemensovu ulicu. Viedla k nieko¾kým
cintorínom, k Dunaju, do polí.
V 80. rokoch postavila stavebná firma
Kittler und Gratzl pravdepodobne pod¾a
projektu Ferdinada Kittlera na nároí
Dunajskej a Klemensovej (pôvodne
Kempelenovej) ulice výstavný dom. Hoci
dom na prvý poh¾ad pripomínal obydlie
¾achtica, obsahoval od roku 1910 na
prízemí na svoje èasy nebývalo ve¾kú a
moderne zariadenú údenársku dielòu. Dom
po roku 1910 obýval jeho majite¾, mäsiar a
údenár Rudolf Manderla so svojou rodinou. Nádvorie obkolesovala pavlaè. Boli
tam aj priestory na ubytovanie personálu a
sluobníctva. Dom patril rodine Manderlovcov a do roku 1945. Potom zail
obdobie úpadku. Len nedávno, po 50
rokoch, keï bol dom u doslova ruinou, sa
uskutoènila jeho ve¾kolepá oprava, vlastne
prestavba na sídlo banky.
V dome sa v roku 1919 narodil Fritz
Manderla. Po roku 1945 musel ako obèan
nemeckej národnosti opusti Èeskoslovenskú republiku. Osudy svojej rodiny a
svoj ivot opísal v knihe pod názvom
Autobiographie s podtitulom Chronik der
Pressburger FleischwarenfabrikantenFamilie Manderla. Kniha vyla v roku
1998 ako publikácia Slovenského národného múzea - Múzea kultúry Karpatských Nemcov v sérii Acta CarpathoGermanica. V nasledujúcich èíslach
novín budeme prináa vybrané kapitoly
zo spomienok preporského rodáka Fritza
Manderlu, ktorý ije v zdraví vo veku 82
rokov vo Viedni.
tefan Holèík

Spomienkový album
Na hradisko nad Dunajom a neskorí
hrad, ktorý dal meno aj pod ním
vznikajúcemu mestu - Pressburg viedlo od praveku nieko¾ko prístupových ciest. Jedna pirálovým
spôsobom obkolesovala kopec, iná
prudím stúpaním umoòovala výstup
do opevnenia na mieste ulice, ktorá
dnes nesie meno spisovate¾a Pavla
Beblavého (1847 - 1910).
Horná èas ulice je dnes vïaka nedôslednosti a neinformovanosti pracovníkov
bývalého národného výboru nesprávne
oznaèená tabu¾kou Zámocké schody.
Ulica Zámocké schody sa vak v skutoènosti konèí objektom dnenej retaurácie
Arkádia. Domy Beblavého (predtým
Petõfiho) ulice stáli pôvodne a po gotickú
hradnú bránu, ktorú maïarskí nacionalisti
na konci 19. storoèia pomenovali Korvínovou, ktorá vak vznikla u v èase panovania
uhorského krá¾a a rímskeho cisára
Zigmunda Luxemburského (+ 1434).
Parková úprava svahov hradného kopca
v 80. rokoch znamenala aj výstavbu
moderného oporného múra na mieste,
kde predtým stáli domy z 18. a 19.
storoèia. Vznikol chodník, ktorý mal
vies k bate Luginsland, ale dnes ho
pouívajú bezoh¾adne majitelia áut ako
prístupovú cestu k domom nad Kostolom
svätého Mikuláa. Na zaèiatku chodníka
je v múre vybudovaná nika, v ktorej mala
stá pitná fontána. Nedávno sa v nej
objavil kontajner na smeti firmy OLO. Je
náramnou okrasou mesta, èo s podivom
kontatujú najmä návtevníci Bratislavského hradu z cudziny. Musíme si naozaj
zvyknú na vetko?
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer
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Divadlo a.ha.
chystá horor

Kam za kultúrou?

Divadlo a.ha. sa chystá na svoju jubilejnú desiatu sezónu (a piatu v
priestoroch na kolskej ulici 14), v
ktorej bude jeho prvou premiérou hra
Huberta Henryho Daviesa Mäkký.
Podtitul - melancholický horor, s¾ubuje
predstavenie o úsilí èinorodého èloveka
prekonáva nevábivé vlastnosti mäkkýa.
V réii tefana Korenèiho stvárnia hlavné
úlohy Jana Strnisková a Peter imun,
kvarteto úèinkujúcich doplnia Martin
Horòák a Renáta Rundová. Novinkou v
novej sezóne budú dva hracie divadelné
dni, keï k tradiènému pondelku pribudne
piatok, a, samozrejme, nede¾a je
vyhradená detským predstaveniam.

Dve novinky
v Galérii mesta
Bratislavy

Z ponuky Galérie mesta Bratislavy
vyberáme dve novinky - Spoloèný
menovate¾ a výstavu Karola Pichlera
Cantate.
Výstava Spoloèný menovate¾, ktorá sa
zaèína v Mirbachovom paláci na
Frantikánskom námestí 5. septembra,
predstavuje slovenské umenie 20.
storoèia, kde fenomén èloveka je prezentovaný jednak ako hlavná postava, a
tie sekundárne cez dôsledky svojej prítomnosti a èinnosti. Kurátorkou je Jana
Gerová v spolupráci s Jánom
Abelovským.
Karol Pichler je slovenský výtvarník,
ijúci v zahranièí, a jeho výstava Cantate,
ktorá sa zaèala u 30. augusta v Pálffyho
paláci na Panskej ulici, je zaloená na
rôznych významoch slov a je vlastne
akýmsi výtvarným rébusom. Kurátorom
výstavy je Peter Michaloviè.

PKO bude i
muzikálom
Pomáda

V piatok 15. septembra bude ma v
Parku kultúry a oddychu premiéru
americký muzikál Pomáda, populárny
aj zo svojej filmovej verzie.
Reisérom je Jindøich imek z Èeska,
známy u nás svojím úspeným dielom
Mrázik. Tím tvorcov dopåòajú choreograf
Richard Hes, autor scény Alexander
Babraj a hudobný reisér Július Selèan.
Hlavnými diváckymi ahákmi budú Iveta
Bartoová, Katarína Hasprová, Zuzana
Mauréry, Dano Junas èi Robo Opatovský.
Hoci premiéra je u beznádejne
vypredaná, predpredaj na ïalie predstavenia pokraèuje v pokladnici PKO na
Hviezdoslavovom námestí èi v hypermarkete Carrefour na Panónskej ceste a v
predajni Mega music production na
Laurinskej ulici.
(rh)

Radovan Vagaè v predstavení One Hit Wonder.

FOTO - Ctibor Bachratý

BDT po úspechu v kótsku chystá Fausta
Toto týlové teleso sa musí vráti a
osta dlhie, konèí sa recenzia v
Glasgow Herald, vystihujúca nevedný úspech Bratislavského divadla
tanca (BDT) na nedávnom Fringe
Festivale v Edinburghu. V kótsku
sme pod názvom Akty XY hrali dve
diela - One Hit Wonder v choreografii
slovensko-panielskej dvojice Peter
Mika a O¾ga Cobosová a po prestávke
duet Two and T od Amerièana Billa
Younga. Hrali sme vdy veèer o desiatej hodine v St. John's Hall, presnejie v èasti kostola, hovorí manaérka
divadla Mária Szöllösová.
Edinburský festival sa odohráva na takmer 200 miestach, a tak za deò videlo
mesto stovky predstavení. Pravda, skutoènos, e je k dispozícii spomínaných

okolo dvesto miest, neznamená ete, e
to bolo dvesto divadiel, pokraèuje
Mária Szöllösová. Väèinou to boli
naaranované priestory, no museli sme sa
prispôsobi. Na Slovensku hrávame len v
divadlách, v takom malom priestore nai
taneèníci urèite nevystupovali. No po
tomto úspechu máme na budúci rok nielen pozvanie na festival, ale aj prís¾ub, e
budeme hra v riadnom divadelnom
priestore. A navye aj pozvania na festivaly v Gruzínsku a Indii.
Bratislavské divadlo tanca za tri roky
svojej existencie u neodmyslite¾ne
patrí k tomu najlepiemu, èím sa naa
metropola i Slovensko môe v oblasti
umenia a kultúry prezentova. Po triumfe v kótsku vak u opä ije prácou, koncom mesiaca sa zaène oficiálna

sezóna, v ktorej je najbliou premiérou
Faust. Je to tanec o slobode, tanec proti
drogám, pribliuje chystaný titul M.
Szöllösová. Pri jeho príprave budeme
vychádza aj z diskusií so iakmi základných a stredných kôl, a potom,
samozrejme, budeme Fausta hráva aj
pre koly, i v predpoludòajích hodinách. Na naej domovskej scéne, v
Dome kultúry Zrkadlový háj, poloili
novú podlahu, èo je pre taneèníkov
ve¾mi podstatná informácia. Ïalou
novinkou je, e vstupenky si bude
mono kúpi u aj v predpredaji PKO na
Hviezdoslavovom námestí a asi aj v
Bratislavskej informaènej slube.
Chceme sa s propagáciou presunú viac
do centra a u¾ahèi cestu divákovi do
náho divadla.
René Horváth

PRVÁ KOMUNÁLNA BANKA
166 x 130 mm

n V Dome odborov (Istropolis) uvádza
Gedur Musical Production 12. a 13. septembra o 19.00 h americkú muzikálovú
komédiu Dana Goggiana Mníky.
n Transparence je názov výstavy v
Pálffyho paláci GMB, ktorú pripravil
Francúzsky intitút. Prezentácia diel
sklárov Francúzska a Slovenska má
vernisá 7. septembra.
n Divadlo Aréna - Medzinárodný intitút
pohybového divadla zaèína sezónu
inscenáciou Carmen v dòoch 7., 8. a 9.
septembra. Zaèiatky sú o 19.06 h.
n V CC Centre na Jiráskovej ulici 3 vystúpi 13. septembra v rámci dezového
veèera Anna Lauvergnacová z Talianska a
domáci hudobníci Gabriel Joná, Marián
evèík a Juraj Kalasz.
n Divadlo Astorka-Korzo 90 po návrate
z Fringe Festivalu v Edinburghu zaèína
sezónu 13. septembra o 19.00 h hrou Ö.
von Horvatha Historky z Viedenského
lesa.
n Siedmeho septembra o 18.00 h je v
Rakúskom kultúrnom centre na Zelenej
ulici 7 vernisá výstavy Gerdy Fasselovej
Podoby eny (plastiky a grafiky).
n Èinohra SND zaèína prvé jesenné
predstavenie v Divadle P. O. Hviezdoslava 12. septembra Shakespearovou Búrkou a na druhý deò hrá Tajovského
enský zákon. Na Malej scéne SND je 12.
septembra na programe Palárkovo Inkognito a 13. potom Klimáèkovi Demokrati.
V oboch divadlách sa zaèína o 19.00 h.
n V Galérii Michalský dvor na
Michalskej ulici 3 je v týchto dòoch sprístupnená výstava grafík èeského výtvarníka Adolfa Borna.
n Opera SND uvádza 9. septembra
Verdiho Nabucco, 11. je na programe
Massenetov Werther a 12. Donizettiho
Nápoj lásky. Zaèiatky sú o 19.00 h.
n V Galérii Marat Art na Panskej ulici 6
je do 20. septembra intalovaná výstava
Bohumila Baèu Ma¾ba.
n Legendárny slovenský muzikál Cyrano
z predmestia, ktorý sa na javisko vrátil po
vye dvadsiatich rokoch, uvedie Dom
kultúry Ruinov 13. septembra.
n Galéria Ardan na Lermontovovej
ulici 14 ponúka výstavu Kvetinové
zátiie v tvorbe maliarok Kvety
Gandlovej, Soni Herényiovej, Silvie
Fridrichovej, Magdalény Lehotskej a
Renáty Vlachovej, ako aj výstavu
Strieborný perk Marty Filovej.
n Andy Warhol a priatelia - výstava svetoznámeho popartového priekopníka,
amerického umelca, ktorého rodièia
pochádzajú zo Slovenska, je do 1. októbra
v Galérii SPP v Dome plynárov na
Drevenej ulici 4.
n V Galérii Priestor na Somolického ulici
1/B bude 13. septembra o 18.00 h vernisá
výstavy Duana Zahoranského 300 000
000 rokov. Kurátorom je Juraj Èarný.
n Music club Domu kultúry Lúky na
Víg¾askej ulici 1 uvádza 8. septembra o
19.00 h v rámci alternatívy Slovenska II
Maokove dobrodrustvá a Revíznu
achtu.
(rh)

Program kultúrnych podujatí
v Bratislave prináa...

najbliie vyjdú 14. 9.

Kúpite v novinových stánkoch.
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