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Princ Charles
na prechádzku
v Starom Meste

Na železničnej
stanici opravujú
prvé nástupište

BRATISLAVA
Hlavné mesto Slovenska navštívilo v
uplynulých desiatich rokoch viacero
členov najvýznamnejších európskych
kráľovských rodín. Prvým európskym
monarchom, ktorý sa do Bratislavy
vráti po druhý raz, sa však stane Jeho
kráľovská výsosť princ Charles z Walesu, ktorý Bratislavu naposledy
navštívil 8. mája 1991 s nebohou manželkou princeznou Dianou.
Princ Charles priletí na Slovensko v stredu 1. novembra a väčšinu prvého dňa svojej dvojdňovej návštevy strávi na strednom Slovensku. Ani obyvatelia Bratislavy
však nebudú o stretnutie s následníkom
britského trónu ukrátení. V stredu 2.
novembra medzi desiatou a jedenástou
hodinou dopoludnia je v programe
návštevy plánovaná pešia prechádzka
bratislavským Starým Mestom. Jeho
kráľovskú výsosť bude sprevádzať starosta Starého Mesta Andrej Ďurkovský.
Spoločne sa prejdú Hlavným námestím,
Michalskou ulicou, Kapitulskou ulicou,
pozrú si zvony v Konkatedrále sv. Martina, aby sa Panskou ulicou a Sedlárskou
ulicou vrátili k Starej radnici. Bratislavčania budú môcť princa pozdraviť všade
na tejto trase, ako aj na Primaciálnom
námestí, kde ho privíta primátor Bratislavy Jozef Moravčík.
(miv)

STARÉ MESTO
Na bratislavskej Hlavnej stanici sa
siedmeho septembra začala rekonštrukcia prvého nástupišťa. Ako nás
informoval riaditeľ odboru práce s
verejnosťou a hovorca Železníc SR
Miloš Čikovský, rekonštrukcia, ktorá
si vyžiada náklady 27 miliónov korún,
potrvá do konca decembra.
V priebehu opravy takmer na 300 metrov
dlhom nástupišťi nahradia starú dlažbu
novou, tzv. zámkovou (na ploche 1828 m2)
a zároveň sa zrekonštruuje aj kanalizácia.
Súčasťou prác je aj výmena strešnej
konštrukcie a jej nosných stĺpov a úplná
obnova koľaje pri nástupišti. Počas celej
rekonštrukcie je prvé nástupište vylúčené z
prevádzky. Na otázku, či pri rekonštrukcii
nedôjde k zničeniu historicky cenných
architektonických prvkov stanice, M.
Čikovský odpovedal záporne. Ako
uviedol, tak ako každá iná stavba i rekonštrukcia nástupišťa prešla riadnym
schvaľovacím konaním, a preto je poškodenie historicky cenných architektonických prvkov vylúčené.
(ver)

Zmeny v MHD
počas sviatkov
BRATISLAVA
V súvislosti s nadchádzajúcim Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou
zosnulých bude kvôli zvýšeným
prepravným nárokom na bratislavské
cintoríny od 28. októbra až do 1.
novembra upravená premávka
mestskej hromadnej dopravy v Bratislave.
V sobotu 28. októbra bude mimoriadne
premávať linka č. 31 v čase zhruba od 11.
do 18. hod. V nedeľu 29. októbra bude
linka č. 31 premávať v upravenom čase
premávky - taktiež asi od 11. do 18. hod.
V stredu 1. novembra linka č. 31 nebude
premávať. Linka č. 39 bude posilnená,
bude premávať so skrátenými intervalmi
medzi spojmi (asi 5 min). Linka č. 221
bude premávať približne od 10. do 18. hod
z Hlavnej stanice k Cintorínu Ružinov a
späť. Linka č. 222 bude premávať asi od
9.30 do 18.hod z Rajskej ulice k Cintorínu
Ružinov a späť. Všetky ostatné linky budú
1. novembra premávať ako v nedeľu.
Počas jesenných školských prázdnin v
dňoch 30. a 31. októbra nebudú premávať linky č. 22, 55, 181, linky školskej
dopravy a školské spoje vyznačené na
cestovných poriadkoch. Ostatné linky
budú premávať ako v pracovných
dňoch.
(brn)

Električky už nebudú jazdiť ponad hrobku bratislavských rabínov, ale novou trasou viac vľavo.

FOTO Slavo Polanský

Električky pôjdu z tunela po novej trase
BRATISLAVA
V polovici septembra sa začali stavebné
práce prestavby električkovej trate na
križovatke Tunel - Nábrežie arm. gen.
L. Svobodu. Rekonštrukcia súvisí so
záchranou podzemnej hrobky bratislavského rabína Chatama Sofera. Ide
o prekládku a rekonštrukciu električkovej trate, úpravu vozoviek a chodníkov, ako aj prekládku viacerých
inžinierskych sietí. Stavebné práce by
mali byť ukončené do konca novembra.
Následkom týchto prác je uzavretá vozovka na Nábreží L. Svobodu smerom od
Nového mosta k PKO. Cestná premávka
je presmerovaná do protismerného jazdného pásu. Električky číslo 1, 4, 12 premá-

vajú po svojich pôvodných trasách. Na
obchádzkové trasy sú presmerované linky
číslo 5 a 9. Zastávka električiek Tunel pre
linky 5 a 9 bola obojsmerne zrušená a po
dokončení stavby už nebude obnovená.
Náhradu spojenia z Kapucínskej ulice tvoria autobusové linky číslo 31 a 39. Prekládku električkovej trate realizuje
Dopravný podnik Bratislavy z rozpočtu
mesta. Následná rekonštrukcia hrobky
rabínov bude financovaná domácimi a
svetovými židovskými organizáciami, na
vyčistenie a zakonzervovanie náhrobkov
ministerstvo kultúry vyčlenilo príspevok
400 000 korún z fondu Pro Slovakia.
Podzemné mauzóleum tvorí 23 hrobov a
41 náhrobných kameňov na ploche 8x8

metrov. Ide o pozostatok židovského cintorína, ktorý sa tu kedysi rozprestieral a
neskôr bol zničený. Okrem pozostatkov
Chatama Sofera v ňom sú uchované aj
pozostatky prapredkov filozofa Karola
Marxa či básnika Heinricha Heineho. V
roku 1923 sa pri návšteve Bratislavy v
hrobke pomodlil Albert Einstein, vlani sa
tam zastavila Hillary Clintonová.
Chatam Sofer (vlastným menom Moše
Schreiber) sa narodil 24. septembra 1762
vo Frankfurte nad Mohanom. Zomrel 3.
októbra 1839 v Bratislave. Podľa židovského kalendára pripadlo výročie Soferovej smrti tento rok na 24. októbra, keď jeho
hrobku navštívilo asi 700 ortodoxných
Židov z celého sveta.
(ado)

Dôstojnejšie miesto odpočinku rabínov
Prekládka električkovej trate pri tuneli
by mala byť dokončená do 24. novembra. Na dôvody, prečo bolo nutné k
tomu pristúpiť, sme sa spýtali predsedu
Bratislavskej židovskej náboženskej
obce Petra SALNERA.
- Chatam Sofer je najväčšou osobnosťou
slovenského a pravdepodobne aj európskeho židovstva 19. a 20. storočia. Židovský cintorín, ktorý sa pôvodne rozprestieral až po Dunaj, bol úpravou brehov a
neskôr výstavbou tunela úplne zničený a
zostali z neho len hroby Chatama Sofera
a ďalších rabínov. Ponad zvyšok cintorína, ponad tieto hroby boli položené koľajnice. Dlhé roky bolo našim cieľom a
túžbou, aby Chatam Sofer a ostatní rabíni
dostali dôstojnejšie miesto posledného
odpočinku. Je to určitým spôsobom aj
reakcia na vojnové udalosti, na to, že cintorín bol vlastne celý zlikvidovaný a
pozostatky mŕtvych boli exhumované, čo
je pre Židov veľmi nepríjemná vec. Chcel
by som sa preto poďakovať kompetent-

Náš rozhovor
ným za pochopenie. Ak by nedošlo k
prekládke električkových koľajníc, v
priebehu niekoľkých rokov by bola väčšina hrobov, ktoré sú z pieskovca, následkom otrasov zničených.
Uvažujete aj s rekonštrukciou hrobky?
- Áno. Nemôžeme to však robiť bezprostredne po ukončení prekládky, čo nás
veľmi mrzí. Dôvodov je viacero. Jednak
sa s prekládkou začalo neskôr, ako sme
plánovali, jednak sme menili projekty
našej časti, aby absolútne zodpovedali
religióznym požiadavkám. A najmä
prichádza zima, preto začneme až v
marci. Chceme, aby to bolo hotové odo
dneška do roka a do dňa, teda koncom
októbra.
Plánujete hrobku Chatama Sofera po
rekonštrukcii sprístupniť aj verejnosti?
- Prístupná verejnosti bola aj doteraz.

Nemala síce úradné hodiny od-do, ale ak
si záujemcovia o návštevu hrobky
dohodli na židovskej náboženskej obci
termín návštevy, prišiel tam sprievodca a
pustil ich dnu. Teraz to vzhľadom na
rekonštrukciu neplatí, ale po dokončení
chceme, aby bola hrobka opäť prístupná
verejnosti. Akou formou to bude, to dnes
ešte nevieme. Vychádzame z toho, že toto
miesto má celobratislavský charakter má význam pre tunajšiu židovskú komunitu aj pre mesto Bratislava. Máme preto
záujem, aby obyvatelia Bratislavy mali
možnosť oboznámiť sa s týmto miestom
a jeho významom. Mal by tu vzniknúť
dôstojný pamätník Chatama Sofera a
ostatných rabínov, za ktorý sa Bratislava
nebude musieť hanbiť. Bude ďalšou vstupenkou Slovenska do vyspelej Európy a
významným pútnickým miestom, kde by
sa každoročne v septembri pri príležitosti
narodenín Chatama Sofera mali konať
spomienkové stretnutia.
Zhováral sa Slavo Š. Polanský

Cesty v Starom
Meste nebude
čistiť VEPOS
STARÉ MESTO
Po prvý raz od roku 1996 nebude
počas nadchádzajúcej zimy zimnú
údržbu všetkých komunikácií a verejných priestranstiev na území Starého
Mesta zabezpečovať staromestský
podnik verejnoprospešných služieb
VEPOS. Primátor Jozef Moravčík sa
rozhodol nepredĺžiť platnosť pôvodnej zmluvy so Starým Mestom o zabezpečení celoročného čistenia komunikácií I. a II. triedy. Za udržiavanie
zjazdnosti hlavných ciest v centre
mesta bude teda počas tejto zimy zodpovedný magistrát.
Pre VEPOS sa napriek tomu začína stav
bdelosti od 15. novembra a potrvá do
konca marca, ak počasie nebude chcieť
inak. Zimná údržba bude v Starom Meste
zabezpečená najmä mechanickým odhŕňaním snehu. Chemický posyp použijú len
minimálne, najmä v kopcovitých terénoch
a v prípade poľadovice. Na rozdiel od
magistrátu, ktorý tohto roku z dôvodu
šetrenia finančnými prostriedkami
obmedzuje intervaly čistenia, pre VEPOS
zostávajú v platnosti minuloročné normy.
Podľa nich zásah sa musí začať v pracovnej dobe do 2 hodín od vyhlásenia niektorého z troch stupňov aktivity, v noci a v
dňoch pracovného pokoja do 6 hodín. Čistenie musí skončiť do 24 hodín po spáde
snehu. Za schodnosť chodníkov zodpovedajú majitelia, nájomcovia alebo užívatelia priľahlých nehnuteľností. (miv)

Silvestrovská
oslava bude
opä ve¾kolepá
STARÉ MESTO
Mestská èas Staré Mesto po minuloroènom ve¾kom silvestrovskom programe v uliciach historického jadra
pripravuje jeho tohtoroènú reprízu.
Potvrdil nám to starosta Starého Mesta
Andrej Ïurkovský, ktorý ete v januári
vyhlásil, e po takom vydarenom projekte si jednoducho Staré Mesto
nemôe dovoli v òom nepokraèova.
Podarila sa nám spoloène vtedy ve¾ká
vec, v ktorú málokto veril: po mnohých
rokoch rozpaèitých silvestrovských nocí
sme doslova vzkriesili tradíciu spoloèných osláv príchodu nového roku v uliciach hlavného mesta. Dokázali sme naò v
priebehu celého dòa priláka okolo 70
tisíc návtevníkov, ktorí sa navye perfektne a pritom veselo správali, povedal
Andrej Ïurkovský.
Pre vetkých, ktorým sa minulý rok oslava páèila, máme dobrú správu: u
nieko¾ko mesiacov v tichosti, ale o to
intenzívnejie mestská èas Staré Mesto
pripravuje Silvester 2000, ktorý bude
vstupom Bratislavy do nového tisícroèia.
Prípravný tím pracuje na získavaní sponzorov, bez ktorých by sa podujatie nemohlo uskutoèni. Pri koncipovaní dramaturgie programu sa organizátori spo¾ahli
na osvedèených partnerov - obèianske
zdruenie Hlava 98 èi agentúra ArtLines.
A èo bude tvori program silvestrovských
osláv? To starosta A. Ïurkovský nechcel
prezradi. Urèite uznáte, e by v tejto
chvíli nebolo vhodné prezrádza celý program, jeho hlavných úèinkujúcich, alebo
dokonca spôsob, akým na Hlavnom
námestí vstúpime do nového roku.
Program vak opä chceme rozdeli do
viacerých zón zábavy, pri ktorých budeme
pamäta na strednú generáciu, ako aj na
fanúikov uliènej diskotéky. Ve¾kú úlohu
zohrá tie klzisko na Hviezdoslavovom
námestí, ktoré bude dvakrát také ve¾ké
ako minulý rok, povedal starosta. (brn)

Malý bazén je
v prevádzke
NOVÉ MESTO
Správa telovýchovných a rekreaèných
zariadení mesta Bratislavy sprístupòuje od 28. októbra malý bazén plavárne
na Pasienkoch.
Od soboty zaène 25-m výuèbový bazén
Bratislavèanom ponúka monos kúpania v sobotu od 11. do 19. hodiny a v nede¾u od 10. do 18. hodiny. Na Pasienkoch
je okrem malého aj ve¾ký 50-m bazén,
ktorý je verejnosti prístupný denne ráno
od iestej do pol deviatej a veèer medzi
19.30 a 22.00. Zapláva sa dá aj medzi
tým, avak kadý deò v inom èase, preto
sa o presných hodinách musíte informova v pokladni plavárne.
(brn)

Ve¾ké upratovanie
PETRALKA
Mestská èas Petralka aj tento rok
pripravila jesenné èistenie verejných
priestranstiev a sídliskových priestorov. Poèas tyroch etáp budú na 15
miestach umiestnené kontajnery, kam
budú môc obyvatelia vynáa ve¾korozmerný odpad.
Od 30.10. do 11.11. budú kontajnery na
Hrobákovej, Osuského, Gessayovej, Bradáèovej, Mlynarovièovej, Ambroseho,
Furdekovej, Nám. Hranièiarov, Lachovej,
Mamateyovej, Bulíkovej, Sklodowskej
ulici.
(brn)
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Budova NBS bude osvetlená menej ako dnes
STARÉ MESTO
Èlánok o novej budove Národnej
banky Slovenska, ktorý sme uverejnili
v predchádzajúcom vydaní novín,
vyvolal neoèakávane silnú reakciu
èitate¾ov, bývajúcich najmä v blízkom
okolí tejto, na bratislavské pomery,
monumentálnej stavby.
Nová bratislavská dominanta sa pre
mnohých stala tàòom v oku najmä pre
jej noèné osvetlenie, keï sa svieti na
vetkých 33 poschodiach. Jedni sa
saujú najmä na to, e ich silné svetlo
ruí pri spánku, druhým zas nedá
spáva otázka, kto to noèné svietenie
zaplatí. Ako nám povedal hovorca
Národnej banky Slovenska Ján Onda,
informácia, ktorá odznela v niektorých
médiách, e ide o skúobnú prevádzku

osvetlenia, nie je pravdivá. Hlavnou
príèinou svietenia je nepretritá 24hodinová pracovná prevádzka na
dokonèovaní, resp. zariaïovaní budovy. Práve v týchto dòoch sa do novostavby NBS sahuje nábytok do
kancelárií na vetkých poschodiach.
Len èo sa so zariaïovaním skonèí, nebude dôvod, aby sa v kanceláriách celú
noc svietilo. Pod¾a J. Ondu je vak
samozrejmé, e ani po dokonèení a
uvedení budovy do normálnej prevádzky nezostane tmavá. Jej vonkajie
osvetlenie bude rieené formou iluminácie - okrasného nasvietenia.
V súvislosti s dokonèením stavby
výkovej budovy NBS sme sa dozvedeli aj ïaliu zaujímavú informáciu.
Dom, ktorý stojí na rohu Mýtnej a

Jeden takýto minibus maïarskej výroby stojí pribline 3,7 milióna korún.

kolskej ulice pred vchodom do banky,
budúci rok asanujú. Národná banka ho
kúpila od pôvodného majite¾a a v
súèasnosti sa èaká do 1. januára 2001
na ukonèenie platnosti nájomných
zmlúv, ktoré predchádzajúci majite¾
uzavrel s firmami, ktoré majú v budove
kancelárie. Ako nám povedal Ján Onda,
Národná banka chce vytvori priestor,
aby mesto mohlo riei dopravnú situáciu v tejto èasti mesta. Predstava NBS
je postavi tu komunikáciu, ktorá
umoní odboèi zo kolskej ulice na
Mýtnu, èo súèasné dopravné znaèenie
zakazuje. Okolie novostavby sa upravuje priebene, ve¾ká èas chodníkov
je u pokrytá zámkovou dlabou, vysadené sú stromy a postupne pribudne
ïalia zeleò.
(mer)

FOTO - DPB

Objavia sa v Bratislave nové minibusy?
BRATISLAVA
Dopravný podnik Bratislava mal v
uplynulých dòoch odskúa nový
minibus, ktorý by perspektívne mohol
vyuíva v menej dostupných èastiach
Bratislavy. Takými sú napríklad oblas
Mudroòovej, Kalvárie a pod Slavínom
(ulice ulekova - Timravina - Stará
vinárska - Búdkova) v Starom Meste,
oblas Kramárov (Bárdoova ulica) v
Novom Meste a oblas Potoènej ulice v
mestskej èasti Raèa.
Nový IKARUS E91 patrí do generácie
najmeních vozidiel MHD. Jeho kapacita
je 19 miest na sedenie, celkom sa doò
vojde asi 50 cestujúcich. Je dlhý len 7,8

metrov, èo ho predurèuje na dopravnú
obsluhu území s vnútromestskými komunikáciami a so zvlneným reliéfom, kde sa
bené autobusy s dåkou nad 11 metrov
nedokáu bezpeène otáèa. Ostatné autobusy bratislavskej MHD toti merajú 1115 metrov, kåbové dokonca 18 metrov.
Nové minibusy sú koncipované ako moderné nízkopodlané vozidlá s výkou
podlahy iba 35 centimetrov, èo podstatne
u¾ahèuje cestujúcim nástup a výstup. Z
tohto dôvodu minibus vyhovuje poiadavkám pre bezbariérový nástup a výstup
osôb so zníenou pohyblivosou.
Dopravný podnik Bratislavy má ponuku
na nákup dvoch takýchto vozidiel,

ktorých cena je predbene 150 tisíc dolárov za obe vozidlá. To je v prepoète asi 3,7
milióna korún za jedno vozidlo. DPB na
ich kúpu nemá v súèasnosti prostriedky,
preto sa spolieha na príspevok mestských
èastí, v ktorých by minibusy boli
vyuite¾né. Starostovia Starého Mesta a
Raèe Andrej Ïurkovský a Pavol Bielik by
takéto minibusy privítali. Zatia¾ nie jasné,
èi sa v rozpoètoch mestských èastí nájdu
prostriedky na ich nákup.
Prípadná kúpa týchto minibusov je po
posúdení ich výhodnosti reálna najskôr v
budúcom roku. Mesto a mestské èasti tak
pri príprave budúcoroèných rozpoètov
budú zvaova aj túto monos. (brn)

Jesenné upratovanie Bratislavèania vítajú
V týchto dòoch sa v celej Bratislave
organizuje jesenné upratovanie, v
rámci ktorého niektoré mestské èasti
svojim obyvate¾om poskytujú bezplatný odvoz odpadu, ktorý vzniká pri èistení spoloèných priestorov a pivníc.
Zaujímalo nás, ako túto slubu vnímajú bratislavskí chodci.
Milan V., montér: Myslím si, e kadému to príde vhod. Veï za leto sa toho
bordelu nazbiera v kadom dome a-a.
Preto je dobré, e sa toho obyvatelia môu
zbavi.
Roman R., podnikate¾: Je to síce fajn,
ale problémom je malá kapacita kontajnerov, ktoré mesto poskytuje na odvoz
smetí. Staèí ak máte na ulici alebo v dome
jedného chytráka, ktorý si rekontruoval
byt a hneï je spoloèný kontajner plný

Èo hovorí ulica
jeho odpadu. Myslím si, e na takýto
stavebný odpad by to nemalo by
vyuívané.
Amália Z., uèite¾ka: Je to fajn, ale
nechápe, preèo sa takéto kontajnery dávajú stále na tie isté ulice. Obyvatelia ostatných sú takto diskriminovaní a musia
svoje smeti nosi aj nieko¾ko blokov.
Katarína M., tudentka: Ja som si niè
také nevimla. Neviem ani èi sa robia
nejaké akcie na upratovanie okolia domov.
Na to sú predsa verejnoprospené práce,
tak nech to robia tí, èo nemajú robotu.
Henrich D., dôchodca: Nie je to u to, èo
to bývalo. Je ale dobré, e aj v dnenej
dobe dokáe mesto pre ¾udí nieèo urobi a

pomôc im zbavi sa odpadu. Vdy je lepie, ak sa to odvezie takto, ako keby to
mali ¾udia vyhadzova na ulicu a medzi
kríky. Ja síce ve¾a takého odpadu nemám,
ale susedia to vyuívajú.
Margita W., úradníèka: Myslím si, e to
je dobrý nápad. Je to na jar a aj na jeseò a
kadému sa to hodí, ak sa môe zbavi
odpadu z domácnosti alebo z pivníc. Vak
si to platíme na daniach. Chceli sme toti
nejaký odpad necha odviez v lete, ale za
to by sme museli plati navye. Tak sme s
tým radej vydrali do jesene a teraz sa
toho zbavíme. Tak to robia vetci.
Viera H., lekárka: Ja takúto monos
vítam. Je to sutoène nieèo, èo ocenia vetci ¾udia. Pri jesennom upratovaní máte
toti zrazu to¾ko zbytoèných vecí, ktorých
sa takto môete zbavi.
(pol)

Garáe v centre
zlepia dopravné
podmienky
NÁMESTIE SNP
Pouívanie osobného auta je jednou z
najvýraznejích zmien, ktoré prinieslo
20. storoèie. Autá sa stali súèasou náho
kadodenného ivota.
Existuje ve¾a èinností, pri ktorých automobily zohrávajú nezastupite¾nú úlohu.
Na druhej strane, existuje ve¾a mestských
priestorov, kde je jazda autom neiaduca,
napr. tam, kde vozidlá neslúia na
dopravnú obsluhu. Vzh¾adom na nedostatok priestoru najmä v centrách miest, kde
sa pohybuje väèí poèet vozidiel a predpokladá sa ich odstavenie, neustále sa
prehlbuje konflikt medzi reálnou kapacitou a potrebami.
Najvhodnejím rieením pri regulácii automobilovej dopravy je kvalitná prevádzka
verejnej hromadnej dopravy, s krátkou
lehotou jazdy do centra a dostatoènou
kapacitou. Tento stav je vak pre Bratislavu, ia¾, stále len perspektívou. Samospráva preto musí dobudova potrebné
kapacity statickej dopravy, ktoré budú slúi na parkovanie obyvate¾ov a návtevníkov centra mesta, ako aj opodstatnené
potreby prevádzok úradov a organizácií.
K rieeniu akútneho nedostatku parkovacích moností v centre Bratislavy by
malo prispie aj vybudovanie podzemných
parkovacích garáí v hornej èasti Námestia
SNP s kapacitou max. 500 miest. Tento
priestor je dopravne napojený na trasu
Hodovo námestie - Suché Mýto. Pod
Hurbanovým námestím je moné vybudova ïalích 300 miest, najmä pre potreby
strednodobého a dlhodobého státia zamestnancov organizácií a obyvate¾ov.
Súèasný dopyt po parkovacích miestach v
centre Bratislavy je výrazne vyí ako
ponuka a v najbliom období bude ete
vzrasta. Kapacita parkovísk a garáí je
vak limitovaná kapacitou vjazdu a najmä
výjazdu vozidiel z napájacieho bodu na
kriovatke Suché Mýto - Hodovo
námestie.
Výhodou garáí v centre mesta so strednou
kapacitou 300 - 500 miest je najmä pohodlie pri parkovaní vozidiel, dobrá dostupnos k cie¾u, eliminácia vplyvov poèasia,
zníenie hluku a exhalátov z jazdy vozidiel
na povrchu a monos dlhodobého parkovania. Navrhované parkovacie miesta v
spojení s obchodno-spoloèenským komplexom posilnia ivotaschopnos celého
projektu revitalizácie Námestia SNP a
dokáu zmierni hlavné nevýhody podzemných garáí, t. j. vysoké stavebné náklady a dlhé obdobie návratnosti.
Nová parkovacia politika mestskej èasti
Bratislava - Staré Mesto poèíta s vybudovaním nových garáí nielen pod Námestím SNP, ale aj v lokalitách pitálska
ulica, Dunajská ulica a Kollárovo námestie. K zlepeniu dopravných podmienok v centre Bratislavy pomôu vtedy, ak ich budú môc plnohodnotne
vyuíva nielen uívatelia bankových a
administratívnych objektov, ale aj obyvatelia a návtevníci nových predajní a
zariadení sluieb èi turisti.
Ing. Ján Morávek, CSc.,
Bratislavská parkovacia sluba

Millenium Tower pripomenie prelom tisícroèí
NOVÉ MESTO
Otvorenie Polus City Centra, naplánované na 22. novembra, sa nezadrate¾ne
blíi. Asi 1000 pracovníkov intenzívne
pripravuje prvý nákupno-zábavný komplex na Slovensku na uvedenie do prevádzky. Spolu s nákupným centrom
úspene napreduje aj výstavba 18poschodovej administratívnej budovy,
ktorá bude ukonèená v marci budúceho
roka. Táto budova dostala symbolické
meno Millenium Tower, ktoré bude dlhé
roky vetkým pripomína, e ju stavali
na prelome tisícroèí.
Ako sme sa mohli poèas akcie pre médiá
presvedèi aj na vlastné oèi, vzh¾ad interiéru u pred otvorením ve¾a prezrádza o
vnútornom týle celého komplexu. Od
hlavného vchodu - Rotundy - sa návtevníci budú môc vybra tromi smermi
(ulièkami), a to na prvom i druhom pos-

chodí. Pre lepiu orientáciu bude kadá
ulièka ladená v inej farbe: napravo od
vchodu bude dominova modrá, v strede
èervená a na¾avo zelená.
V obrovskom nákupno-zábavnom centre
vládne nepredstavite¾ný pracovný ruch.
Takmer kadý z celkového poètu 130 nájomcov u zaèal s prípravou svojho obchodného priestoru. Niektorí nájomcovia
u montujú regály a do hypermarketu
Carrefour, ktorý je ete väèí ako Carrefour v Petralke, u naváajú tovar. V Polus City Centre dostanú príleitos aj maloobchodníci, ktorí si nemôu prenaja
celú obchodnú plochu alebo ich tovar je
sezónny a prenájom na celý rok by nebol
efektívny. Pre nich je pripravený program
peciálnych prenájmov, ktorý spoèíva v
prenájme pohyblivých obchodných jednotiek (tzv. vozíkov) v rámci PCC.
Okrem hypermarketu Carrefour Bratislav-

èania v Polus City Centre nájdu obchody s
elektronikou, portovým a módnym
tovarom, ale aj ïalie predajne a sluby.
Spoloènos Ster Century v ôsmich pièkovo vybavených kinosálach kadý deò bude
núka irokú paletu filmov zo slovenskej i
zahraniènej produkcie. Nebudú chýba ani
retaurácie, cukrárne a kaviarne, ako aj
es prevádzok rýchleho obèerstvenia
Food Court. Vyrieená je aj otázka parkovania - v podzemí bude 1150 parkovacích
miest a na streche ïalích 600. Parkovanie
bude bezplatné.
Nezanedbate¾ným prínosom tohto kolosu,
ktorý má ambíciu sta sa novým centrom
Bratislavy, je vytvorenie nových pracovných miest. Ako uviedol Richard M. Hay,
zástupca investorskej firmy TriGránit
Development Corporation, odhaduje sa, e
po otvorení tu nájde prácu 850 a 1150
¾udí.
(lau)

Merania iarenia potvrdili obavy ¾udí
IRB
5,2 x 25 cm

STARÉ MESTO
V júli a auguste sa uskutoènila obèianska petícia proti umiestneniu nového
vysielacieho stoiaru jedného súkromného rádia na Murmanskej výine v
Bratislave. Proti umiestneniu vysielaèa medzi obytné budovy sa podpísalo 1353 obèanov.
Nadácia Horský park na poiadanie obèianskej iniciatívy Kalvária-Slavín, organizátora petície, sa obrátila na pecialistu
- tvorcu Slovenskej technickej normy v
danom obore - Jozefa Lagu, aby obavy
¾udí objektivizoval meraním elektro-

magnetického po¾a v oblasti Murmanskej výiny (v okolí ulice Francúzskych
partizánov).
Meranie skutoèných parametrov elektromagnetického po¾a bolo umonené tým,
e rádio Expres zaèalo - bez náleitostí
poadovaných platnou vyhlákou vysiela zo starého stoiara, nachádzajúceho sa na území Ekoiuventy. merania
jednoznaène preukázali, e vysielanie
spôsobuje v okolí vysielaèa elektromagnetické iarenie ohrozujúce ¾udské
zdravie, ktorého úroveò presahuje platnú
vyhláku. Hodnota povoleného iarenia

je 2V/m. Merania objektívne preukázali,
e iarenie v okolí vysielaèa dosahuje 5,1
V/m (v mieste bydliska kurièa Ekoiuventy) a v ïalích obytných domoch na ul. F.
partizánov, na Baránku a na Majakovského ulici presahuje povolenú hodnotu.
Výsledky objektívneho merania (ktoré si
nezávisle objednalo u hygienika SR aj
rádio Expres a dozvedelo sa pribline
rovnaké výsledky) potvrdzujú pôvodný
názor obèanov, e vysielaèe nemono
umiestòova do obývaných území.
Kamil Procházka,
Nadácia Horský park

Bezpeènostné opatrenia sa opä zopakujú

Kúpite v novinových stánkoch

èíslo 14/2000

Jazzový pionier
rozhovor s legendou slovenského jazzu Petrom LIPOM

Pánsky klub
Metropol na diskrétnej návteve erotického salónu

Mafiánska komédia
premiéra pôvodnej hry divadla GUnaGU

Ako predís pokutám
preh¾ad miest, kde by motoristi mali by ostraití

Kaviareò U Garpa
Gurmán hodnotí ïaliu bratislavskú kaviareò

Korèu¾ovanie
o pár dni sa v Bratislave zaèína korèuliarska sezóna

Budape
Metropol na návteve v maïarskej metropole

Èo sa deje
Program bratislavských divadiel, kín, koncertov, výstav,
klubov, pubov, diskoték od 30. 10. do 12. 11. 2000

...a zábava nikdy nekonèí

STARÉ MESTO
Za mimoriadnych bezpeènostných
opatrení sa 24. októbra v Ústave na
výkon väzby v Justiènom paláci zaèalo
verejné zasadnutie senátu Najvyieho
súdu SR vo veci obalovaného Mikuláa Èernáka a spol.
Poèas verejného zasadnutia s proklamovaným bossom podsvetia boli uzavreté tri pri¾ahlé ulice - Justièná,
oltésovej a Chorvátska. Na týchto uliciach nesmeli parkova nijaké motorové
vozidlá. Z Karadièovej ulice mohli na
Chorvátsku prís len vozidlá oznaèené
ako zásobovanie. Polícia obyvate¾ov
dotknutých ulíc vopred upozornila, aby
pri sebe nosili osobné doklady. Na uliciach hliadkovali policajti ozbrojení
samopalmi a brokovnicami, dianie v

okolí Justièného paláca sledoval aj
krúiaci poliacjaný vrtu¾ník.
Senát Najvyieho súdu má rozhodnú o
odvolaní Èernáka a spol. proti rozsudku
Krajského súdu v Banskej Bystrici, ktorý
ho 28. januára tohto roku odsúdil za
vradu Poliaka Grzegorza Szymaneka a
vydieranie podnikate¾ov Vladimíra R. a
dnes u nebohého Mariána K. na 15 rokov
odòatia slobody. Nepodmieneèné tresty
od dvoch do desiatich rokov krajský súd
uloil aj ostatným obalovaným. Ide o
Miloa K., Jána K. a Vasi¾a I., ktorí sú
podobne ako Èernák vo väzbe a Jozefa .,
Andreja A. a manelov Darinu a Pavla K.,
ktorí sú stíhaní na slobode. Obalovaných
bolo pôvodne devä, ale Jaromíra
Imrieka v apríli tohto roku zastrelili v
Povaskej Bystrici.

Keïe Èernákov obhajca Daniel Mauk
bol práceneschopný (problémy s krvným
tlakom), obhajca obalovaného Vasi¾a I.
utrpel kuriózny úraz (spadol v kancelárii
Najvyieho súdu a narazil si chrbát) a
obhajca obalovaného Andreja A. ete
nemal natudovaný spis, konanie verejného zasadnutia nebolo moné. Preto
predseda senátu Peter Krajèoviè odroèil
verejné zasadnutie na dni 8. a 10. a 13. a
15. novembra. Mono oèakáva, e v týchto dòoch budú v okolí Justièného paláca
plati podobné dopravné obmedzenia a
bezpeènostné opatrenia ako 24. októbra.
Trom obalovaným, vrátane M. Èernáka,
uplynie 20. decembra maximálna trojroèná zákonná lehota väzby. Ak dovtedy
súd nerozhodne, budú ich musie prepusti na slobodu.
(lau)

Bratislave chýba útulok pre bezdomovcov
STARÉ MESTO
Kadému bezdomovcovi, ktorý o to
poiada, alebo sa len jednoducho
nebráni prija pomoc, mestská èas
Staré Mesto poskytuje primárnu
starostlivos. Pod¾a informácie Sone
Doèolomanskej, vedúcej referátu podporných sluieb staromestského miestneho úradu, v priebehu tohto roku
mestská èas vyrieila 12 prípadov,
väèinou v spolupráci s obèianskym
zdruením Domov pre kadého na
Ivánskej ceste, ktoré v súèasnosti prevádzkuje jediný celomestský útulok
pre ¾udí bez domova.
Naposledy sociálne oddelenie miestneho
úradu nalo pre jednu bezdomovkyòu
miesto v Domove dôchodcov na Podjavorinskej ulici. Niektoré iné prípady
Staré Mesto vyrieilo umiestnením do
ubytovne na Kopèianskej ulici, ktorú
samo prevádzkuje (napr. obete domáceho násilia, ktoré sa ocitli bez domova).
Vo veobecnosti vak platí, e k bezdomovcom je aké sa dosta a pomoc

väèinou odmietajú. Preto Miestny úrad
Bratislava - Staré Mesto spolupracuje s
neziskovými organizáciami Odyseus a
Prima. Sú to mladí streetworkeri, ktorí si
vypracovali kontakt na bezdomovecké
komunity a dokáu ich ¾udsky oslovi.
Jednou z najznámejích lokalít, kde sa
bezdomovci poèas celého roka zdrujú,
je ako prístupné územie pod hradným
kopcom. Pod¾a naich informácií tu ijú
v poslednom èase dve pribline pätnásèlenné komunity bezdomovcov.
Toto prostredie pozná aj Magdaléna
Krugová, vedúca sociálneho oddelenia
miestneho úradu, ktorá sa pred necelými
dvomi rokmi pokúsila s tamojou komunitou nadviaza kontakt. V tom èase
nebol medzi nimi ani jeden èlovek s
posledným známym trvalým bydliskom
alebo miestom narodenia v Bratislave Starom Meste. Vôbec, medzi vetkými
bezdomovcami a obrajúcimi v
Bratislave je len jediný zo Starého
Mesta, asi jedna tretina pochádza z
Bratislavy a viac ako 60 percent k nám

prilo z iných krajov Slovenska, hovorí
M. Krugová.
Aj z tohto dôvodu mestská èas Staré
Mesto chce riei tento problém na svojom území v spolupráci s ostatnými mestskými èasami, magistrátom, ale aj s
mestskou a tátnou políciou, Migraèným
úradom Ministerstva vnútra SR a mimovládnymi neziskovými a charitatívnymi organizáciami. Zatia¾ sa k spolupráci
prihlásila Bratislavská katolícka charita,
ktorá v spolupráci s miestnym úradom zabezpeèuje záujemcom výdaj stravy a
monos základnej hygieny dvakrát
týdne, ako aj Maltézska pomoc.
V septembri 1999 schválilo staromestské
miestne zastupite¾stvo projekt výstavby
útulku s monosou prenocovania, základných hygienických úkonov a výdaja stravy
s kapacitou 120 - 150 miest. Problematiku
resocializácie bezdomovcov by tie výrazne posunulo dopredu zriadenie azylového domu pre tých bezdomovcov, ktorí si
u nali zamestnanie, ale nemajú monos
sami si nájs ubytovanie.
(miv)

Zastupite¾stvo
bude rokova
aj o zóne 30
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STARÉ MESTO
Do konca roku 2000 bude ma samospráva mestskej èasti Staré Mesto ete
dve zasadnutia svojich najvyích
volených orgánov. Najskôr sa na svojom rokovaní zila v utorok 24. októbra t. r. miestna rada, o týdeò
neskôr 31. októbra budú rokova aj
poslanci miestneho zastupite¾stva.
Poslanci sa budú zaobera tromi územnoplánovacími dokumentáciami. Na schválenie je predloená urbanistická túdia pre
Námestie slobody, aktualizácia územného
plánu v zóne Slavín v súvislosti s výstavbou budovy ve¾vyslanectva Po¾skej
republiky a urbanisticko-architektonická
túdia Krá¾ovské údolie - Bôrik.
Ïalej bude miestne zastupite¾stvo rokova o návrhu harmonogramu realizácie
opatrení novej parkovacej politiky pre
centrum mesta. Realizácia opatrení v
budúcom roku si vyiada náklady vo
výke 8,1 mil. Sk z rozpoètu mestskej
èasti, predovetkým na projekt zavedenia
tzv. zóny 30 (max. povolená jazdná rýchlos 30 km/h), úvodnú túdiu integrovaného parkovacieho systému a
najmä na zriadenie a technické vybavenie desaèlennej skupiny v rámci mestskej polície na kontrolu parkovania.
Poslancom sa tie predkladá informácia o
plnení rozpoètu mestskej èasti v prvých
troch tvrrokoch 2000. Výdavky mestskej
èasti dosiahli v tomto období 276,9 mil. Sk
pri schodku 13,3 mil. Sk. Z kapitoly rozpoètu dotácie sú pripravené nové návrhy na
poskytnutie ïalích takmer 150 tisíc korún
neziskovým organizáciám pôsobiacim v
oblasti charity, sociálnej starostlivosti, umenia a ivotného prostredia. Podnik VEPOS
zase predloil plán zimnej sluby na komunikáciách a ostatných verejných priestranstvách Starého Mesta na obdobie
november 2000 - marec 2001.
(miv)

Nové zvony
sú vystavené
BRATISLAVA
Do 12. novembra je v Èeskom centre na
Námestí SNP prístupná výstava zvonov
zvonárskej dielne rodiny Dytrychovej v
Brodeku pri Pøerove.
Vystavených je takmer dvesto rôznych
zvonov, z toho 15 kostolných zvonov o
hmotnosti od 20 do 220 kilogramov. Ïalej
tu je vystavená kolekcia 28 civilných
zvonèekov pre rôzne ivotné príleitosti a
150 druhov vianoèných, firemných, klubových, lodných, mestských, farských,
domových a suvenírových zvonèekov.
Zvonárska dielòa rodiny Dytrychovej
vznikla v roku 1950 a odvtedy vyrobila
sedemtisíc znaèkových zvonov, ktoré
pravidelne znejú v rôznych mestách
Európy, Ameriky, Afriky, Ázie a Austrálie.
Naposledy to boli zvony pre bratislavský
Dóm sv. Martina, ktoré do Bratislavy
doviezli 16. októbra. Slávnostná vysviacka
nových zvonov konkatedrály bude 11.
novembra, o dva dni neskôr ich zaènú
umiestòova do zvonice Dómu k legendárnemu zvonu Wederin. Zvony sú
zatia¾ vystavené v Dóme sv. Martina, kde
si môu Bratislavèania pozrie. Zvony boli
v roku 1914 po zaèiatku Prvej svetovej
vojny roztavené a pouité na odlievanie
diel. Do Dómu sv. Martina sa vracajú po
86 rokoch aj zásluhou susedných tátov Rakúska, Maïarska, Ukrajiny, Po¾ska a
Èeskej republiky. Nové zvony sú darmi
týchto tátov a ich hlavných miest
Slovensku a Bratislave.
(ado)

Kto kontroluje
parkovanie
v peej zóne?
Ad. DO PEEJ ZÓNY...
Pripadá mi to ako v Kocúrkove.
Mestská polícia kontroluje autá na
vjazde do peej zóny, sú tam èasto aj
tyria a dobre sa zabávajú, lebo kadé
auto sa, samozrejme, preukáe povolením vjazdu. Nikto, ako je deò dlhý
vak nekontroluje v peej zóne, e tieto
autá tam parkujú, èo je v rozpore s
prísluným predpisom.
Príklad za vetky. Na Zelenej ulici parkuje cez deò a kadú noc auto PZ BLC 9844 a prekáa chodcom. Má povolenie
vjazdu, veï ho má za oknom, ale nemá
povolenie na parkovanie, nu preèo ho
policajti nedajú odtiahnu. Pred Irish Pub
sú zaparkované vdy najmenej dva autá a
zas nikto niè. Preèo v týchto uliciach nie
je permanentne vyèlenená hliadka polície, ktorá okamite zakroèí proti parkujúcim autám. Teda hlavný problém nie je
vjazd, ale nedovolené parkovanie, pán
starosta. Dokedy ete?
Ivan Krika, Ruinov

V Lesnej kole sa
bude zdravo vari
STARÉ MESTO
Vo tvrtok 26. októbra sa v Lesnej
kole Horárne Horský park zaèal cyklus prednáok Rozumná príprava
zdravých jedál, s predvádzaním prípravy a degustáciou. Ako rýchlo,
chutne a lacno a s minimom energie
pripravi zdravé jedlá predvedie
známy pecialista Jaroslav Píl.
Orechové mastenie bude témou najbliej prednáky 9. novembra, ktorá sa
bude týka olejov, ivoèínych tukov,
margarínov a vôbec zdravého mastenia
jedál. Nasledujúci tvrtok 16. novembra
sa môete dozvedie o zdravom dochucovaní jedál, o stopových prvkoch a ich
význame a odpoveda si tak na otázku v
názve tejto prednáky, èi je so¾ naozaj
nad zlato?
Kadá prednáka bude spojená s
ukákami prípravy originálnych odporúèaných pokrmov a ich degustáciou.
Vstupné je 60 korún a v cene sú nielen
suroviny na prípravu jedál, ktoré úèastníci skonzumujú, ale aj recepty predvádzaných jedál. Prednáky budú vdy v
èase od 17. do cca. 19. hodiny. (kamp)

V mladom veku sa stal vedúcim obchodu
Po skonèení koly (maturita na internátnom gymnáziu - Tereziánska akadémia
vo Viedni v roku 1934 pozn. M. O.) a uèenia som sa naplno zaradil do náho podniku, ktorý sa v roku 1936 zmenil na
rodinnú akciovú spoloènos. Môj otec
mal 40 %, brat 30 % a ja tie 30-percentnú úèas na spoloènosti. Otec bol
generálnym riadite¾om, brat výrobným
riadite¾om a ja obchodným riadite¾om.
Tieto tituly sme vak nikdy nepouívali.
Na zaèiatku svojho pôsobenia som pracoval v kancelárii a do úètovníctva ma
zaúèal pán Schmidt. Potom som sa v
avionskej filiálke musel zoznámi s
predajom. Ostrohy som si vyslúil nápaditým aranovaním výkladu, ktorý nám
mal priláka zákazníkov.
Problémy som mal len so slovenským
nápisom, a tak som o pomoc pri tylizovaní
poiadal jedného Slováka. No len èo bol
nápis hotový a upevnený vo výklade,
objavil sa akýsi Èech a pozastavil sa nad
pravopisom. Zmenil som text. O chví¾u sa
objavil Slovák a tvrdil, e na Slovensku má
by nápis po slovensky, a nie po èesky.

Bratislava kedysi...
Znova som text zmenil, hoci mi to pripadalo hlúpe, e z nápisu zostalo u iba heslo.
Neoèakávane sa vak prihodila udalos,
ktorá zásadne ovplyvnila môj ivot.
Obchodný vedúci náho hlavného
obchodu vo výkovom dome na námestí
váne ochorel a musel odís do penzie. Zo
dòa na deò som sa tak vo ve¾mi mladom
veku stal vedúcim obchodu. Nepadlo mi
to ¾ahko, veï s výnimkou uèníc a uèòov
boli vetci ostatní starí ako ja. Vïaka
schopnosti vi sa, porozumeniu a s trokou diplomacie som dokázal ve¾ký
vekový rozdiel prekona. Podarilo sa mi
podnieti ctiiadostivos a súaivos, a
tak som mohol organizova súae o cenu
za najkrají výklad. Aj ja som sa zúèastòoval, ale mimo konkurencie. Moja stará
elektrická detská eleznica dostala zabra.
Jazdila vo výklade po improvizovanej
dovolenkovej krajinke so stanmi,
táborovým ohòom, ruksakmi s údenárskymi výrobkami a konzervami. Aj vagóny

zapojené za lokomotívou boli naloené
víkendovým proviantom. Úspech bol
obrovský. Aj keï prevaná väèina divákov pred výkladom boli deti, za nimi stáli
ich matky a otcovia, ktorých sme chceli
podnieti na kúpu tohto tovaru.
Väèie akosti som vak mal s racionalizaènými opatreniami. Starí pracovníci sa
riadili heslom: èo bolo dobré pädesiat
rokov, musí by dobré aj naïalej.
Ja som sa vak nedokázal pozera, ako
popoludní, keï bolo menej zákazníkov,
stálo v oddelení údenín sedem predavaèiek, z ktorých tyri nemali èo robi.
Stiahol som ich z predajne a dal som im
iné práce, umýva chladnièky alebo pulty,
alebo urobi prípravné práce na nárazové
hodiny predaja. A keï pochopili, e
vïaka tomu boli skôr hotové s upratovaním a mohli ís skôr domov, nadchli sa
touto inováciou.
Staral som sa aj o uèòov, chodil som s
nimi na plaváreò, organizoval cyklistické
preteky s cenami pre prvých troch.
Z knihy Fritza Manderlu Autobiographie
preloila Marianna Oravcová

V retaurácii Roland vládne neochota
Café Roland na Hlavnom námestí
pozná azda kadý Bratislavèan, no
urèite menej známa je retaurácia v
jeho suterénnych priestoroch. Priznáme sa, e keï sme sa rozhodli
navtívi a ohodnoti tento podnik v
samom srdci historického jadra, oèakávali sme, e ná hodnotiaci verdikt
bude aspoò tvorhviezdièkový. Súdili
sme tak pod¾a interiéru, ktorý v
Bratislave patrí k tým najvkusnejím.
No zo tyroch hviezdièiek nakoniec
zostali len dve a aj to len a len vïaka
estetickému prostrediu retaurácie.
Poïme vak pekne po poriadku.
Po príchode do retaurácie nás bez pozdravu oslovil prekvapený èaník otázkou,
èi budeme veèera. Po kladnej odpovedi
nám na stôl poloil jedálno-nápojové lístky a odiiel. Ponuka jedál u Rolanda, ktorý sa vydáva za retauráciu je mimoriadne
chudobná a èasto by nemohla konkurova
ani lepím kaviaròam, kde sa dá najes. Tu
je to dohromady 25 jedál aj s polievkami a
alátmi, ak nerátame ve¾ký výber zákuskov, èo je skôr doména tunajej kaviarne.
Ako sme u spomenuli, retaurácia sa môe popýi svojim vkusným interiérom, to
isté vak neplatí pre jej prevádzkovate¾a,
pretoe zariadenie bolo súèasou ve¾kej
rekontrukcie, ktorú robila poisovòa

Bedeker gurmána
Kooperativa, majite¾ tohto objektu.
Interiéru dominujú èierne kazetové obklady na stenách doplnené zrkadlami a
dobovými lampami. Na zemi je rozprestretý zelený koberec so vzorom kolesa, ktoré je akýmsi logom budovy a ktoré
nájdete aj v iných èastiach kaviarne a retaurácie. Nepatriène na nás zapôsobilo
predelenie priestoru bielymi vertikálnymi
alúziami, ktoré patria skôr do kancelárie
Èlovek by èakal, e v takom príjemnom
prostredí sa musí príjemne cíti, no opak
je pravdou. Z obmedzenej ponuky jedál
sme si vybrali slepaèiu polievku Ujházy a
drobkovú polievku s halukami. Obe sa
nám zdali príli podobné, a sme zaèali
kuchára upodozrieva, e vývar je rovnaký a vymenil v òom len rezance za
haluky. Chuovo nièím nevynikali,
jednoducho boli jedlé. Ako hlavný chod,
pretoe predjedál sme sa pre ich neexistenciu museli zriec, sme si objednali
bravèový steak s pikantnou omáèkou
Puszta a hovädzie turnédos, èo je vlastne
svieèková na grile. Steak bol prepeèený
tak akurát, ale èaník sa ani neunúval
opýta, aký ho chceme a pikantná omáèka
nebola nièím iným ako ostrým keèupom.

TELERVIS - KEOVKA
223 x 80 mm

Zeleninová obloha pozostávala s dvoch
koliesok paradajky a miniatúrneho alátového lístku. Na záver, namiesto múènika sme chceli ochutna loke plnené
husacími drobkami, ktoré boli súèasou
peciálnej husacej ponuky. Chceli, pretoe
to, èo sme dostali na tanieri sa nedalo
krája a tak sme neochutnali ani sústo.
Kuchár zjavne nechal polotovarové loke
dlhie prihria v mikrovlnke a tie stvrdli
na nepokrájajúcu podovu. Vrátili sme
ich, poïakovali sa, zaplatili a odili.
Èaníka samozrejme nenapadlo pozdravi, veï naèo by zdravil hostí, ktorým
èosi vadilo.
Na záver nám predsa len nedá, aby sme
výèitku neadresovali aj prevádzkárovi retaurácie. Pokia¾ chce, aby hostia boli s
návtevou spokojní a do podniku sa opä
vrátili, mal by viac dba na výber personálu. Obsluha, ktorá neovláda základné pravidlá slunosti, nemá v retaurácii èo h¾ada. Nainec je mono zvyknutý prehliadnu velièo, ale zahranièný návtevníci,
ktorým je aj pod¾a miestnych prehnaných
cien predovetkým urèená, by nemuseli
by takí tolerantní. Potom sa natíska otázka, èi by si taký lukratívny priestor v centre mesta nezaslúil lepieho gazdu.
Nae hodnotenie: 00
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
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Napísali ste nám
Plne sa stotoòujem s príspevkom Miroslava . z Karlovej Vsi, ktorý reagoval na
rozmáhajúci sa alkoholizmus v tejto, pod¾a
môjho názoru vari najkrajej bratislavskej
tvrti. Je naozaj smutné, e nádherné
prostredie na východnom úpätí Devínskej
kobyly, ktoré by Bratislave, a Karloveanom zvlá, mohla závidie nejedna
európska metropola, devastujú duchovne
obmedzení jedinci, ktorým je kultúra bývania a príjemné prostredie absolútne
¾ahostajné. Nie kadý má na to, aby býval
vo vile, s peknou záhradou, ktorú pred vandalmi chráni plot. Dlhé Diely by vak
vzh¾adom na blízkos lesa a výkové prevýenie, ktoré ponúka zaujímavé poh¾ady
a scenérie, mohli by ukákovým
sídliskom, kde by sa aj ¾udia bývajúci v
panelákoch mohli cíti takmer ako vo
vilovej tvrti. Chcelo by to skutoène len
trochu viac starostlivosti o vlastné okolie a
pokia¾ nechcem alebo nemôem nièím
prispie k jeho skráleniu, tak by som
aspoò nemal nièi a devastova to pekné,
èo ete zostalo uetrené od primitívneho
vandalizmu. Som vzdialený od ilúzií, e
dohováraním sa podarí prevychova jedincov vyznávajúcich slabomyse¾nú hiphopovú kultúru, èmárajúcich stupídne graffiti a ignorujúcich odpadkové koe. Ich
nièite¾ská agresivita je toti priamo úmerná
ich pocitu vlastnej bezvýznamnosti. Zaráa
ma vak neschopnos poriadkovej èi
mestskej a neviem aké druhy polície ete
máme a platíme z naich daní. Aj keï zo
zásady neparkujem na trávnatých plochách
èi na chodníkoch a nikdy by som neriskoval, aby som niekoho svojím autom
ohrozil, u trikrát sa mi stalo, e ma za
smiene priestupky nekompromisne pokutovali. Samozrejme aj prehliadnutie nejakej
znaèky je priestupok, i keï som nespôsobil
iadnu kodu na cudzom majetku èi na
zdraví iného. Ete ani raz som vak nevidel,
aby policajti podobne nekompromisne
zakroèili voèi vandalom, ktorí skutoène
nièia hodnoty a znepríjemòujú ivot ostatným obèanom, prièom z ich správania je
zrejmé, e nejakí policajti, to je to posledné
èoho by sa mali obáva.
Gabriel G., Karlova Ves
~ ~ ~
Dostali sme do potovej schránky
prospekt Carrefour - platnos od 12. 10.
2000 do 22. 10. 2000. Zaujal nás posilòovací stroj Total Gym XM SS 1861 v cene
4.899,- Sk. Veèer, okolo osemnástej
hodine v deò uvedenia akcie, sme ho ili s
manelkou kúpi. Stroj sme vak nenali.
Od predavaèa z oddelenia portových
potrieb sme dostali informáciu, e dodávate¾ meká, a e tento tovar dostanú ete
v tento veèer (12. 10. 2000) a e na druhý
deò ráno bude v predaji. Tak sme sa
rozhodli - kúpime ho zajtra. Na druhý deò
ráno manelka ila kúpi vytúený Total
Gym. Prekvapenie, ktoré ju v Carrefour
èakalo, bolo znaèné - stroj opä nemali na
predaj. A ani predavaèi neboli ochotní
diskutova o tom, èo sa deje. Manelka
teda poiadala predavaèku, aby zavolala
vedúceho; ten vak bol vraj práve na
porade... Nave¾a sa manelka dozvedela,
e dostali do skladu tento stroj, ale len pätnás kusov a tie si hneï zakúpili zamestnanci OD Carrefour. Ak potrebuje
Carrefour naláka do svojich priestorov
klientov takýmto lacným a pokútnym
trikom, tak potom ïakujeme ve¾mi pekne.
Alexander Vavro, Bratislava
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O vzdelávaní

Prioritnou je
spolupráca
v informatike
V piatok 6. 10. 2000 sa vo Viedni konalo stretnutie èlenských krajín západoeurópskeho regiónu medzinárodného zdruenia AIMS (International
Management Search) personálnoporadenských spoloèností zameraných na vyh¾adávanie a výber
manaérov a pecialistov.
Na tretnutí sa zúèastnil aj Appel
Counselling, ktorý tak nadviazal na
minuloroèný úspech, keï mu udelili
titul Member of the Year 1999, ako
jedinej spoloènosti v histórii zdruenia s
pomedzi 33 èlenských krajín, za mimoriadne výsledky v oblasti marketingu a
medzinárodnej obchodnej spolupráce.
Tento rok appeláci tie nezahá¾ajú a
stoja za úspenými projektmi vyh¾adávania manaérov v spolupráci s
partnerskými firmami v AIMS: Phoenix
personalberatung v Rakúsku, Rhode&Partner v Nemecku a Management
Partners v Èesku. Vysoká odborná úroveò konzultantov a vynikajúci preh¾ad o
manaéroch na slovenskom trhu bol
urèite tie dôvodom pozva na toto
západoeurópske integraèné stretnutie
spoloènos Appel Counselling, regionálne patriacu do východoeurópskeho
regiónu.
Na tohtoroènom jesennom viedenskom stretnutí boli do zdruenia asociované dve nové poradenské firmy, z
USA a z Ruska, prièom za riadneho
èlena bola prijatá spoloènos z USA a
poradenskej firme z Ruska bol zatia¾
pridelený status asociovaného èlena
na jeden rok.
Boli vytýèené nové trendy medzinárodnej spolupráce najmä v oblasti automobilového priemyslu, èo je pre Slovensko s tradiène kvalifikovaným personálom v tejto oblasti urèite pozitívna
informácia. aiskovými partnermi
budú, samozrejme, firmy z Nemecka,
ktoré u v minulých rokoch investovali
na Slovensku do výrobných podnikov
vyrábajúcich komponenty pre automobilový priemysel.
Najdôleitejou oblasou spolupráce
vak naïalej zostáva oblas informatiky
a telekomunikácií.
~ ~ ~
Taktiky a stratégie predaja
Dátum: 9. - 11. 11. 2000
Zameranie tréningu: prehåbenie a rozvoj zruèností potrebných pri príprave a
realizácii obchodných rokovaní a pri
uzatváraní dohôd
Motivácia a kouèing
Dátum: 23. - 25. 11. 2000
Zameranie tréningu: cie¾om tréningu je
prehåbi vedomosti a zruènosti manaérov v oblasti kouèovania, efektívneho
vedenia tímu, schopnosti motivova
¾udí a nasmerova ich k poadovanému
cie¾u
Asertivita ako nástroj
efektívnej komunikácie
Dátum: 7. - 8. 12. 2000
Zameranie tréningu: porozumie pravidlám medzi¾udskej komunikácie,
poskytnú orientáciu v kadodenných
situáciách pri komunikácii smerom von
i medzi sebou
Kontakt: APPEL COUNSELLING
tel./fax: 07/5541 0783
www.counselling.sk

Radej da príleitos mladým, ako vyhodi
peniaze na hviezdu, ktorá vypadne v 1. kole
Napriek tomu, e námu mestu sa
vyhli najväèie hviezdy tenisového
enského nebíèka, fanúikovia bieleho
portu si tento týdeò mohli a do
nedele aj môu prís na svoje. V hale
C Incheby sa v nede¾u 29. októbra
konèí 2. roèník turnaja WTA Tour
EuroTel Slovak Indoor 2000 s dotáciou 110 tisíc dolárov, na ktorom sa
predstavilo to najlepie, èím disponuje
slovenský enský tenis plus nieko¾ko
zaujímavých hráèok zo zahranièia.
Medzi pôvodne prihlásenými síce
chýbala plánovaná jednotka a minuloroèná finalistka Kim Clijstersová z
Belgicka, ale usporiadatelia verili, e
dôstojne ju zastúpia Francúzka Sidotová,
prípadne dvojica naich najvyie
postavených dievèat Nagyová - Habudová. Generálny sekretár STZ a riadite¾ turnaja Igor Moka mal vak v
talóne aj ïalie esá: Vo¾né karty dostali

Èeky Hantuchová s Bedáòovou a obe
naznaèili v poslednom období ve¾ké
zlepenie. Celkove oèakávam ve¾mi
vyrovnaný turnaj, v podstate vetky
hráèky sa pohybujú medzi prvou stovkou. Len pre zaujímavos, rozpoèet turnaja je 10 miliónov korún, vstupné sa
poèas jednotlivých dní vyplhalo na 150
korún za sobotu a nede¾u. A èo sa týka
spomínaných hviezd, Igor Moka
prizvukuje: Nie je naou politikou da
ve¾ké peniaze hviezde a riskova, e v 1.
kole vypadne... Radej dáme príleitos
mladým dievèatám.
Ete jedna dôleitá správa z tenisu.
Minulý týdeò sa rozhodlo aj o povrchu,
na ktorom nastúpime v 1. kole Davisovho pohára proti Rusom. Hra sa
bude v tej istej hale a z trojice navrhovaných povrchov sa naim reprezentantom zdal najvhodnejí Green-set Trophy.
Jediným mením zádrhlom bol de-

finitívny súhlas Karola Kuèeru, ale
keïe Dominik Hrbatý s ním povrch u
podrobne prebral na turnaji v Tokiu, v
podstate ilo len o formalitu. Priaznivci
tenisu sa teda od 9. do 11. februára 2000
majú na èo tei. Do Bratislavy príde
jedno z najkvalitnejích svetových
drustiev s hviezdami Safinom (dokonca
ho navrhli medzi kandidátov na najlepieho svetového portovca z kategórie
loptových hier) a Kafe¾nikovom. Prvý
vyhral tento rok US Open, druhý získal
zlatú olympijskú medailu v Sydney,
take kapacita h¾adiska 3000 divákov by
mala praska vo víkoch. Ceny vstupeniek sa oproti poslednému ve¾kému
duelu so védskom spred dvoch rokov
nezmenili, na piatok zostane 300 a na víkend 600 korún. Èo sa týka náho kádra,
trojica je jasná - Kuèera, Hrbatý,
Krolák, tvrtého urèí nehrajúci kapitán
Miloslav Meèíø neskôr.
(mm)

Na dostihovke
závereèná!
Keïe nede¾a 22. októbra patrila viedenskému Stredoeurópskemu poháru
s názvom Breeder´s Cup 2000, domáca
rozlúèka s dostihmi sa presunula na
najbliiu nede¾u - 29. októbra.
Na programe je v poradí 25. dostihový
deò s ponukou deviatich dostihov a
plánovaným vrcholom bude Cena vytrvalcov, 3+, rovina I. kategórie, na 2800
metrov s dotáciou 140 tisíc korún.
Nede¾a opä ponúka kompletný dostihový program s rovinami, prútenými prekákami a klusákmi, kto si teda chce
posledný raz v tomto roku vychutna
napätie, prípadne si stavi, má príleitos. Program víkendových dostihov sa
zaèína u o 13. hodine.
(mm)

Adidas je doma
Na svete je ve¾a portových znaèiek,
mnohé z nich sú vynikajúce, mnohé
kvalitné, ale Adidas je iba jeden,
odznelo okrem iného na slávnostnom
otvorení prvej znaèkovej predajne
znaèky Adidas v Bratislave.
Na predajnej ploche 230 m2 nájdete klasický sortiment portových potrieb pre
pièkových portovcov i rekreaèných, o
vau spokojnos sa postará estnás
zamestnancov a okrem adidasu sa predstavuje aj znaèka Salomon, ktorú Adidas
Slovakia, s.r.o., od tohto roku oficiálne
distribuuje. Kto si teda chce nájs nieèo
nové u pred zimnou sezónou, môe sa
vybra na Dunajskú ulicu è. 4, kde na
prízemí i na prvom poschodí nájdete
vetko, èo sa týka troch pásikov. (mm)

port Pro
expanduje

Priaznivci Kariny Habudovej verili, e na turnaji zostane a do závereèného dòa...

FOTO - Peter Pospíil

Za odloené veci zákazníkov ruèí prevádzka
Ná èitate¾ poprosil o radu, pretoe sa
mu stala krivda a nikto ho nechce
pochopi. Ete aj vlastná rodina tvrdí,
e nemal svoj kabát necha bez
dozoru. O èo ide?
Iste aj vy poznáte tabu¾ky s nápisom:
Odkladajte v atni!, Taky odlote tu!,
Do ordinácie vchádzajte bez kabátov!
Dos èasto sú súèasne aj upozornenia:
Za odloené veci neruèíme. Nu a ná
èitate¾ uposlúchol jednu z týchto výziev
a po návrate k atni bol jeho kabát fuè.
Pri návteve vedúceho prísluného pracoviska mu vysvetlili, e za odloené
veci neruèia a celý prípad môe riei
iba ak vlastnou poistnou zmluvou na
odcudzenie veci. Ná èitate¾ vak
poistku nemá a obrátil sa na nás.
Nebudem vymý¾a a pridrím sa
Obèianskeho zákonníka, ktorý v § 433
hovorí o zodpovednosti za kodu spôsobenú na vnesených alebo odloených
veciach. V tomto paragrafe je vysvetlenie, èo sú to veci vnesené: Vnesené veci
sú veci, ktoré boli prinesené do
priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloenie vecí, alebo
ktoré boli za tým úèelom odovzdané pre-

Zákazník je pán
vádzkovate¾ovi alebo niektorému z pracovníkov prevádzkovate¾a. V tom istom
paragrafe je aj ïalie vysvetlenie: Ak je
s prevádzkou niektorej èinnosti spravidla spojené odkladanie veci, zodpovedá
ten, kto ju vykonáva, za kodu na veciach odloených na mieste na to
urèenom alebo na mieste, kde sa obvykle odkladajú, okrem ak by ku kode
dolo aj inak. Nakoniec paragraf 433
jasne hovorí, e zodpovednosti sa
nemono zbavi jednostranným vyhlásením ani dohodou. A ja ete dodávam, e táto zodpovednos je objektívna, bez zrete¾a na zavinenie. To¾ko
suchopárna reè zákona.
Preloené do normálnej reèi spotrebite¾a
to znamená, e ná èitate¾ veru
oprávnene iada náhradu za svoj stratený
kabát. Odloil ho toti presne pod¾a
spomínaného paragrafu na miesto, ktoré
bolo vyhradené na uloenie vecí, t. j. do
atne. Zodpovednosti sa teda majite¾ prevádzky nemôe zbavi, ak sa odvoláva
na svoju tabu¾ku o neruèení. Chyba

lávky je iba v naom ako vymáhate¾nom práve. Ak sa toti spotrebite¾ nedohodne s prevádzkovate¾om na náhrade
kody, musí poui súdnu cestu. A
dôkazná povinnos je prirodzene na òom
a on musí aj splni vetky náleitosti spojené s podaním aloby. Nikto to zaòho
pod¾a náho zákona a ochrane spotrebite¾ovi urobi nemôe. Iste cítite, e
je to akási rada-nerada. No v prípade
drahého kabátu, nebodaj kouiny sa
zaiste oplatí na súd ís. A èo z dnenej
témy vyplýva pre väèinu spotrebite¾ov?
Ak máte príli atraktívne zvrky, radej
ich anonymne neodkladajte. A týka sa to
aj taiek s drahým obsahom v samoobsluhách. Radej sa dohodnite s pokladníèkou (ak u máte podobný nákup) a
preventívne jej ukáte taku pred nákupom, ak chce aj po òom. A kouchy za
nieko¾ko desatisíc korún pre istotu
nenoste na miesta, kde si ich nemôete
da na kolená. Mohli by ste toti natrafi
na podnikate¾a, ktorý do úschovy v atni
exkluzívne veci nezoberie. A na to má
právo. Veï viete, ná spotrebite¾ je takmer vdy v menine.
Marta Èerná,
Fórum spotrebite¾ov

Zaèiatkom októbra otvorila sie
predajní so portovým tovarom port
Pro v obchodnom centre Danubia v
Petralke svoju dvanástu predajòu.
Patrí do kategórie Factory Outlet, t. j.
predajne s cenovo výhodným tovarom. Ïaliu predajòu otvoria pred
Vianocami v bratislavskom Polus City
Centre.
port Pro sa zameriava najmä na predaj
portovej znaèkovej obuvi a textilu
znaèiek ako Nike, Adidas, O´Neill a Fila.
Ve¾ký dôraz sa v predajniach port Pro
kladie na vybavenie interiéru, aby atmosféra zodpovedala vysokej kvalite predávaného tovaru. Tovar je starostlivo a vo
vetkých predajniach rovnako rozmiestnený tak, aby sa v òom zákazník mohol
èo najlepie orientova.
(pm)

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA GORKÉHO ULICI v Jalta Bare
váne zranil 25-roèný nemecký obèan
Afrim Z. dvoch pracovníkov, ktorí ho po
predchádzajúcom konflikte chceli vyvies
von. Vytiahol na nich nô, prièom 29roènému zamestnancovi spôsobil zranenie
s práceneschopnosou tri a tyri týdne a
jeho 20-roèný kolega bude práceneschopný desa dní. Vyetrovate¾ ho obvinil z
trestného èinu ublíenia na zdraví a na
príkaz sudcu Okresného súdu Bratislava I.
bol vzatý do väzby.
NA IDOVSKEJ ULICI pri U-klube
policajná hliadka kontrolovala 26-roèného
Mareka R. z Bratislavy. Nali uòho 17
skladaèiek s metamfetamínom a 2,531 kg
konope. Policajný vyetrovate¾ ho obvinil
z trestného èinu nedovolenej výroby a
drania omamných a psychotropných
látok a na príkaz sudcu ho vzali do väzby.
NA GORAZDOVEJ ULICI sa zatia¾
neznámy páchate¾ vlámal do rezidencie
po¾ského diplomata a ukradol z nej valuty
v hodnote asi 25-tis. Sk. Do domu sa dostal
cez pivnièné okno.
PETRALKA
DO NEMOCNICE NA ANTOLSKEJ
ULICI priviezli dvaja mui 30-roèného
Olega N. so strelným poranením brunej
dutiny. Ihneï ho operovali a u je mimo
nebezpeèenstva ohrozenia ivota. Pod¾a
vyjadrenia tohto obèana ruskej národnosti
mu zranenie mali spôsobi dvaja Rusi,
ktorí ho navye okradli o 20 000 korún a
hodinky.
RUINOV
NA KULÍKOVEJ ULICI neznámy
páchate¾ úmyselne podpálil nákladnú
Aviu. Po uhasení sa na lonej ploche nali
zvyky hor¾aviny. Majite¾ovi, 49-roènému
Bratislavèanovi, spôsobil podpa¾aè kodu
vo výke 80-tis. Sk.
NA TRNAVSKEJ ULICI rafinovane
okradli talianskeho obèana. Priiel oznámi na OO PZ v Ruinove, e okolo obeda
zistil, e na svojom aute znaèky Honda má
defekt. Bolo zrejmé, e bol urobený
naschvál. Kým vymieòal koleso, zlodeji
mu zo zadného sedadla ukradli kufrík s
870-tis. Sk.
NA MARTINSKEJ ULICI neznámy
páchate¾ úmyselne podpálil Audi 80, ktoré
patrí 60-roènému Bratislavèanovi. Majite¾
auta utrpel kodu vo výke 180-tis. korún.
NOVÉ MESTO
NA VAJNORSKEJ ULICI zmizol z
neuzamknutého zaparkovaného Mercedesu Benz kufrík s revolverom znaèky ZHR
291 so 150 nábojmi Short Club. Zbraò
patrí 33-roènému majite¾ovi z Bratislavy,
ktorý ju má v legálnej drbe. Krádeou
utrpel 20-tisícovú kodu.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA BOREKOVEJ ULICI zasahovali
policajti po tom, èo tu majite¾a pohostinstva napadli traja mui vo veku 15 a 30
rokov s rovnakým priezviskom a bydliskom. Zbili ho, zdemolovali zariadenie, porozbíjali poháre a ich zlosti neula ani registraèná pokladnica. Policajti ich zadrali
a predviedli na policajné oddelenie.
RAÈA
NA ULICI NA PÁNTOCH v ubytovni
SOU sa dostal 19-roèný Erik P. z Levíc do
konfliktu s 21-roènou Evou B., u ktorej si
krátko predtým na Vajnorskej ulici objednal poskytnutie sexuálnych sluieb. Zatia¾
èo kòaka lásky poadovala vyplatenie
peòazí za svoje sluby vopred, sexuchtivý
mladík bol ochotný zaplati a potom. Eva
B. nakoniec vytiahla pito¾ kalibru 8 mm,
namierila ju na Erika P. a prinútila ho, aby
jej dal 1000 korún. Potom odila. Erik P.
policajtom tvrdil, e mu iadne sexuálne
sluby neposkytla, Eva B. po zadraní
tvrdila pravý opak. Vyetrovate¾ ju obvinil
z trestného èinu lúpee.
(lau)

Wachtlerovci
boli váenou
rodinou

Múzejka má
naïalej svoju
perspektívu

Pamätníci histórie
Vo viacerých èíslach novín sme u
spomenuli meno rodiny Wachtlerovcov.
Boli to váení obèania náho mesta, ale
dnes si u ani v deò pamiatky zosnulých
sotva na nich niekto spomenie.
V druhej polovici 18.storoèia bol mimoriadne úspený obchodník Josef Wachtler
nemeckého pôvodu, ktorý medzi prvými
pochopil výhody manufaktúrnej výroby.
Zisky z nej mu umonili postavi si rozsiahly palác, ktorý sa neskôr stal sídlom
poty. V roku 1801 sa stal èlenom
mestskej rady Bernhard Wachtler, ktorý
bol neskôr povýený do ¾achtického
stavu a pred priezvisko si zaèal písa
von. Vyznamenal sa najmä ako velite¾
metianskej milície s titulom major.
Poèas obliehania mesta Napoleonovou
armádou v júli 1809 zachraòovala metianska milícia pod jeho vedením obèanov
a ich majetok z horiacich domov. On sám
odovzdával vyznamenania svojim podriadeným poèas slávnosti 30. 9. 1810. Keï
zomrel (v roku 1827 sa stal majorom milície jeho nástupca), pochovali ho do rodinného hrobu na Ondrejskom cintoríne, nad
ktorým neskôr vybudovali klasicistickú
kaplnku. Jeho erb sa zachoval na
náhrobku za kaplnkou, ale aj na dome, v
ktorom il, a ktorý je dnes sídlom rakúskeho ve¾vyslanectva. Poslednou èlenkou
rodiny bola Eleonóra von Wachtler, ktorá

vak nie je pochovaná na Ondrejskom
cintoríne, ale v skromnom hrobe na evanjelickom cintoríne pri Kozej bráne.
Narodila sa v roku 1863. Ve¾mi mladú ju
vydali za bratranca Johanna von Beess
und Chrostin, ktorého matka bola jej
tetou (Stephanie von Wachtler). Manelstvo sa nevydarilo a bolo úradne rozvedené. Jej druhým manelom bol gróf
Hugo Moritz von Saint-Genois, ktorý
vak zomrel po necelých troch rokoch
manelstva vo veku 32 rokov. Ako rozvedená katolíèka sa sotva mohla druhý raz
vydáva. Preto prestúpili aj ona aj gróf
pred svadbou na evanjelickú vieru. Keï
gróf v roku 1891 zomrel vo vile
Eleonorenhof, (dnes areál vysokokolského internátu v Horskom parku)
pochovali ho na evanjelickom cintoríne.
Vdova s malou dcérou ila striedavo vo
vile a v rodièovskom paláci na Ventúrskej
ulici. V roku 1896 sa znovu vydala, tentoraz za rytiera Petra Regnera von Bley-

leben. V manelstve s ním preila 46 rokov. Zomreli poèas druhej svetovej vojny,
on v roku 1941, ona v roku 1943. Ich potomkovia prili po vojne o paláce aj ostatné majetky a vysahovali sa do zahranièia. Ich skromný náhrobok sa rozpadáva, ako sa nájde niekto, kto by im poloil na hrob kytièku.
tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

Dunajská ulica a jej slávni obyvatelia

Takým uliciam, ako je naa Dunajská,
sa hovorí: To je dobrá adresa! Mono
dnes u nebudem úplný, keï spakruky
vymenujem slávnych obyvate¾ov tejto
ulice v XX. storoèí - ale predsa vyskúam si pamä: hneï skraja býval
dlhé roky Ján CIKKER, hudobný
skladate¾, autor legendárnej opery
Jánoík. Ten dom ete - ako starý zub
- osamelo trèí pri obchodnom dome
TESCO.
Nad Tetou býva futbalový reprezentant
Boin LASKOV, ¾ahkonohý pamätník
najväèej slávy bratislavského futbalu. V
dome slovenskej Ligy (postavenom za peniaze amerických Slovákov) býval spevák
Ivan Stanislav, ktorý prerazil lágrom
Klobúèik posadený na strane - to mi pristane... Dlhé roky v òom il jeden z riadite¾ov Slovenského národného divadla
Ján Káko a doteraz obýva svoj byt na druhom poschodí nestor a zároveò nezmar
èinohry SND tefan FIGURA, ktorého
som v devädesiatke videl na televíznej
obrazovke ete aj tancova! ila v òom
èlenka baletu SND, neskôr taneènica Lúènice a prekladate¾ka z angliètiny a pa-

Chlapci z Dunajskej ulice
nielèiny O¾ga LAJDOVÁ, ktorá zahynula
tragicky v Karibskom mori. (Je pochovaná
pri ostrove St. Thomas.) Mal som tú èes
by jej manelom. Nad lekáròou oproti
gymnáziu bývala s dobrotivou mamou tetou Gizkou - iarivá hviezda slovenského
javiska a filmu druhej polovice XX. storoèia Eva KRÍIKOVÁ. Tam ju chodil odprevádza kolega Fero ZVARÍK a doteraz
jej stojí verne po boku.
Len o dva domy ïalej vyrastal ¼UBO
ROMAN - u v detstve neodolate¾ný
rozhlasový a divadelný herec. Neskôr bol
riadite¾om Novej scény, po novembrovom
prevrate aj ministrom kultúry, poslancom a
zriaïovate¾om divadla WEST. Oproti detskému ihrisku býval KAROL DUCHOÒ,
ktorého hlas doteraz zapríèiòuje mrazenie
na chrbte. Obrovský talent poznali aj v
Prahe a vo svete. Doteraz ho neprekonal
iadny ijúci slovenský spevák POP.
Umrel mladý a zostali po òom veène
zelené pesnièky. Na druhej strane ulice
oproti Liga pasái býval zopár rokov aj

Milan LASICA. Neskôr to dotiahol a po
Manderlák. Z desiateho poschodia videl
celú Dunajskú ulicu ako na dlani.
Napokon sa z pracovných dôvodov koncom pädesiatych rokov prisahoval do
podnájmu k nám - na Dunajskú ulicu è. 56.
Ten dom keby vedel rozpráva! Èo sa tam
diali za avantgardné happeningy! No oèití
svedkovia ete ijú a urèite vám na
poiadanie svoje záitky na naej adrese
diskrétne vyrozprávajú. Mimochodom v
tom istom dome vyrastala svetoznáma
operná diva Magdaléna HAJÓSSYOVÁ,
teraz trvalým pobytom v Nemecku.
Úplne na konci ulice, a pri trhu, na
hraniciach s Mlynskými nivami býval aj
významný slovenský kameraman,
intelektuálne zaloený Laco KRAUS.
Mnohí z horeuvedených sa dunajoov
u dávno zmenili adresy, ale urèite mi
dajú za pravdu, e tak ako sa mali na
Dunajskej ulici sa u nikdy ma nebudú!
Pevne dúfam, e sa mi v starobe pamä
vyèistí a zoznam dunajoov doplním a
spresním. Vy, ktorých som nespomenul,
mi nateraz odpuste. Ïakujem.
Július Satinský
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AD: PRÍDE BRATISLAVA...
Udra tón aj argumentáciu polemicky ladeného èlánku vo vecnej rovine si vyaduje ochotu nepodlieha
dojmom. Pán poslanec NR SR prof.
tefan ¾achta napísal èlánok pod
názvom Príde Bratislava o kaviareò
Múzejka?, ktorý mohol nesprávne
orientova verejnos.
Ako generálny riadite¾ Slovenského
národného múzea (SNM) v Bratislave
chcem vetkým, ktorí si kaviareò
Múzejka ob¾úbili ubezpeèi, e si váim
to, ako sa za pä rokov táto kaviareò v
bratislavskom kultúrnom prostredí
etablovala a zároveò chcem potvrdi, e
Múzejka má aj naïalej svoju perspektívu. Doterajia vzájomná zmluva s prevádzkovate¾om vak konèí 30. 11. 2000
a musí vzniknú zmluva nová.
SNM v nových ekonomických podmienkach musí citlivo vníma finanèné
monosti rezortu kultúry a zároveò udra
tradície a prinies aj nové impulzy a nové
kultúrne aktivity do tohto priestoru. Po
rezortnej kontrole MK SR z 18. 3. 1999
odporuèili závery kontrolórov upravi
nájomné v Múzejke, aby zodpovedalo
zvyklostiam v prvom bratislavskom obvode. Zároveò zvaujeme dotvori monosti obèerstvenia v kaviarni tak, aby bola
dobrým zázemím pre návtevníkov SNM,
teda pre iakov, tudentov a pre kolské
výpravy, ktoré v hojnom poète prichádzajú
na výstavy a tvoria takmer 70% návtevníkov. Chceme vetko dobré, èo
kaviareò do ivota Bratislavèanov priniesla
zachova, ale upravi vzahy prevádzkovate¾a so Slovenským národným múzeom
tak, aby boli presne vypecifikované, vecné
a konkrétne. Aj nový prevádzkovate¾
kaviarne bude iste repektova, e dobré
zmluvy robia aj korektných partnerov.
Matú Kuèera, riadite¾ SNM

Spomienkový album
V tridsiatych rokoch 16.storoèia vyhnali
idov z mesta. V 17.storoèí im gróf
Pálffy dovolil usadi sa v blízkosti jeho
paláca pri ceste, ktorá viedla smerom
na krá¾ovský hrad. Tam si s jeho dovolením postavili aj synagógu. V priebehu 18. storoèia sa ich sídlisko rozrástlo
a do miest neskorej idovskej ulice.
Tá vznikla na úpätí hradného kopca
pod kostolom svätého Mikuláa pri
západnom okraji mestskej priekopy.
idia nesmeli vlastni domy, smeli vak
i v domoch kresanských majite¾ov.
Západná strana ulice, od domu U
dobrého pastiera a po dom - kúriu baróna Jeszenáka (Zsigra-ház), vyrástla v 60. 80. rokoch l8.storoèia. Domy postavené v
svahu boli zo strany ulice nieko¾koposchodové, zo strany Mikuláskej ulice
sa èasto vchádzalo na povalu domu.
Východný rad ulice postavili väèinou v
19.storoèí v priestore u nepouívanej
priekopy mestského opevnenia. Na ich
mieste, dnes prebieha prístupová cesta k
Novému mostu. Domy za domom U
dobrého pastiera zbúrali a v devädesiatych rokoch nahradili novostavbami. idovská ulica bola najneskôr zaèiatkom 19.
storoèia napojená na kanalizáciu. Kanalizácia je tam aj dnes, ale o tom asi nevedia prevádzkovatelia èínskej retaurácie
Jasmín, ktorí zrejme nie sú pouèení o
hygiene a tak smrdiace splaky a pomyje
vylievajú na ulicu ako v anghaji. Nebolo
by vhodnejie premenova idovskú
ulicu na Èínsku?
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer
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Niekto
to rád horúce
na Novej scéne
DIVADLO
Novinkou v repertoári Novej scény je
slávny muzikál Niekto to rád horúce.
V réii Milana Lasicu sa v hlavných
úlohách predstavujú Miro Noga, tefan Skrúcaný a Zdena Studenková v
alternácii so Zuzanou Maroovou.
Vari niet u nás diváka, ktorý by nevidel slávny rovnomenný film z roku
1959 s Marilyn Monroe, Tony
Curtisom a Jackom Lemmonom, crazy
príbeh enského orchestra s oèarujúcou hviezdou a jej ukulele, v ktorom sa
dvaja neastní hudobníci ukrývajú
pred bandou gangstrov. Bratislavská
divadelná verzia tejto story, ktorá v
spomenutom filmovom prevedení
patrí do zlatého fondu svetovej kinematografie, musela prís s novou hudbou, keïe tú pôvodnú zabrzdili
autorské práva, èo vak nijako nebráni
inscenácii v jej predpokladanej úlohe
trháku sezóny.
(rh)

Folková jeseò
v rozhlase
HUDBA
V túdiu 2 Slovenského rozhlasu na
Mýtnej ulici 1 sa pred mesiacom zaèalo podujatie Folková jeseò 2000:
Koneène sami. Ide o projekt deviatich
folkových, resp. folkrockových koncertov známych interpretov tohto ánru.
Projekt Koneène sami je formou priamych prenosov a záznamov vysielaný
na frekvencii Rock FM Rádia. Séria
unplugged vystúpení, ktorú odtartovala
Soòa Horòáková a Roman Horký z kapely Kamelot, pokraèuje 2. novembra vystúpením herca, pesnièkára i spisovate¾a
Mariána Geiberga a jednej z najvýraznejích osobností moravského folku
Pavla Dobea.
(rh)

Radoinci opä
uvedú Jánoíka,
ale v novom ate

DIVADLO
V novej sezóne Radoinského naivného
divadla bude jeho prvým titulom legendárny Jánoík, ktorého premiéra sa
chystá v polovici novembra.
Tento najúspenejí titul, ktorý divadlo
uviedlo pred tridsiatimi rokmi, bude
reírova tudent VMU Jakub Nvota a
v hlavných úlohách sa na vtedajie
slávne výkony Stanislava tepku a
Milana Markovièa pokúsia nadviaza
Csongor Kassai a Mojmír Caban. Okrem
Jánoíka pripravujú Radoinci v tejto
sezóne ete dve premiéry - Èaplyn v réii
Juraja Jakubiska a ïaliu utajenú hru,
ktorá bude ma premiéru a na jar. (rh)

Kam za kultúrou?
n V koncertnom túdiu Slovenského

V koncertnej sezóne SF má svoje pevné miesto aj Moyzesovo kvarteto. Na snímke jeho vedúci Stanislav Mucha (v¾avo) preberá na nedávnych BHS Cenu Frica Kafendu za vynikajúcu interpretáciu diel slovenských autorov doma i v zahranièí.
FOTO - archív

Slovenská filharmónia zaèína novú sezónu
V posledných októbrových dòoch
vstupuje Slovenská filharmónia do svojej u 52. koncertnej sezóny. Pre stálych
návtevníkov koncertov, ako aj najmladiu generáciu záujemcov, a teda
potenciálnych budúcich skalných
priaznivcov vánej hudby, ktorá je aj v
súèasnosti stálym fenoménom v hodnotovom kultúrnom rebríèku ¾udí
najrôznejích povolaní, pripravila Slovenská filharmónia naozaj lákavú
ponuku. Tak, ako je iroké poslucháèskej
spektrum, rovnako je pestrá ponuka
pièkových diel z najrôznejích hudobných období a ich interpretov.
Popri hlavných abonentných cykloch A a D
(obsahujúcich 24 koncertov vdy vo tvrtok
o 19.00 h), resp. B a E (24 koncertov vdy

v piatok o 19.00 h) je tu ïalej ponuka iestich koncertov cyklu C, ktoré sú v stredu o
19.00 h, ako aj cyklu M - es mimoriadnych koncertov, ktoré nemajú stabilný hrací
deò. Pre najmladích návtevníkov sú
urèené rodinné koncerty päèlenného cyklu
R, ktoré sa konajú v sobotu o 16.00 h, a tie
päèlenného cyklu J najmä pre kolskú
mláde, pre ktoré sú urèené stredy so zaèiatkom o 19.00 h. Rovnako hlavne pre
koly sa filharmónia vracia aj k osvedèeným verejným generálkam so sprievodným slovom, ktoré budú vo tvrtok o 10.00
h. Miestom vetkých programových cyklov
bude Koncertná sieò Slovenskej filharmónie. Milovníkom komornej hudby je urèený
utorkový cyklus trinástich koncertov (cyklus K), ktorých interpretmi v Moyzesovej

sieni budú striedavo Moyzesovo kvarteto a
Musica aeterna.
Aktuálna ponuka predstavuje 26. a 27. októbra koncerty Slovenskej filharmónie a
Slovenského filharmonického zboru, ktorých spoloèným programom bude Rómeo a
Júlia od H. Berlioza. V piatok 3. novembra
sa predstaví Slovenský komorný orchester,
ktorý na poèes svojej tyridsiatky uvedie
diela H. Purcella, G. F. Händla, A. Corelliho
a B. Brittena. O deò neskôr sa na spoloènom koncerte predstavia SF a Bábkoherecký súbor Teatro Neline s opusom S. Prokofieva Láska k trom pomaranèom a v utorok
7. novembra sa predstaví Musica aeterna s
programom, ktorý vyvrcholí Brandenburským koncertom J. S. Bacha.
René Horváth

astný úèet PRVEJ KOMUNÁLNEJ BANKY

Vkladná knika

9 mesiacov...........8,7% p. a.

Vkladná knika 12 mesiacov...........8,7% p. a.
Podrobné informácie Vám ochotne poskytnú pracovníci poboèiek v Bratislave:
afárikovo nám. 3, tel.: 07/529 62 733, 529 61 132, 529 61 549
v pracovných dòoch od 8.00 do 17.00 h, vo tvrtok do 13.00 h
Raèianska ul. 29, tel.: 07/444 56 840, 444 56 841, 444 56 843
v pracovných dòoch od 8.00 do 18.00 h
Zohorská 1, tel.: 07/654 23 775, 654 23 801, 654 23 780
v pracovných dòoch od 8.00 do 16.00 h, vo tvrtok do 13.00 h
Námestie SNP 30 (OD Dunaj), tel.: 07/544 14 695, 544 14 696,
v pracovných dòoch od 9.30 do 17.00 h, v pondelok od 10.00 do 17.30 h.

najbliie vyjdú 9. 11.

www.pkb.sk
MERCEDES - MOTOR CAR WIESENTHAL
280 x 30 mm

rozhlasu na Mýtnej ulici 1 bude 7.
novembra o 19.00 h v rámci festivalu
Bachov rok - Slovensko 2000 podujatie
Bach In Jazz and Jazz In Bach.
Klavirista Pavol Bodnár upravil niektoré skladby J. S. Bacha do dezovej
podoby a naopak dezové skladby do
barokovej podoby. Okrem neho vystúpia Mikulá kuta (klavír), Duan
Húèava (saxofón, flauta), Csaba
Csendes (bicie), Jozef Brisuda (kontrabas), Komorní sólisti Bratislava a Close
Harmony Friends.
n Od 26. októbra do 20. novembra je v
Klube 22 na Vavilovovej ulici 22 výstava koláí básnika Ivana Mojíka Obrana
jazvy.
n V Galérii Ardan na Lermontovovej
ulici 14 výstava Edity a Roberta ilíkovcov Letokruhy návratov.
n Od 28. do 31. októbra sú v Divadle
GUnaGU v Klube Èierny havran na
Bielej ulici 6 tyri premiéry hry V.
Klimáèka, K. Vosátka a kolektívu
English is easy, Csaba is dead.
n ¼udia 20. storoèia je názov reprezentatívneho výberu 118 fotografií nemeckého autora Augusta Sandera (18761964) v Slovenskej národnej galérii na
Rázusovom nábreí 2.
n V Mirbachovom paláci GMB na
Frantikánskom námestí 11 je do 5.
novembra výstava Spoloèný menovate¾
- inscenované stretnutie prítomnosti s
minulosou.
n V Divadle Aréna na Viedenskej
ceste 10 vystúpi 28. októbra ¾ub¾anské
pohybové divadlo Glej s predstavením
Tunel.
n Na prízemí Mirbachovho paláca je do
5. novembra výstava japonského maliara
Tatsuhiko Yokoo a slovenského sochára
Petra Rollera Kamene z hviezd.
n V Spoloèenskej sále PKO bude 30.
októbra o 19.00 h krst CD Spomienka na
kamaráta skupiny Kamelot, ako hostia
vystúpia P. Lohonka, W. Danìk, V.
Martinová, S. Janouek, P. Jiová, A.
Hlaváè a J. S. Lenk.
n Fotokoláe Jiøího Chmelaøa Vrstvy sú
do 5. novembra vystavené v Pálffyho
paláci GMB na Panskej ulici 19.
n V Galérii Michalský dvor na
Michalskej ulici 3 je do 5. novembra
výstava slovenského fotografa Alana
Hyu Fotografie.
n V Dome kultúry Zrkadlový háj na
Rovniankovej ulici 3 sa 28. októbra
predstaví Bratislavské divadlo tanca s
programom Best of, ktorý zoal nedávno
ve¾ký úspech na festivale v Edinburghu.
n Od 26. októbra do 17. novembra je v
CC centre na Jiráskovej ulici 3 výstava
¼uba Stacha.
n Vo Filmovom klube Domu kultúry
Ruinov na Ruinovskej ulici 28 sa bude
v nede¾u 5. novembra v rámci
Filmového klubu premieta americká
snímka tyri izby od reisérov Q.
Tarantina, A. Andersa, A. Rockwella a
R. Rodrigueza.

Program kultúrnych podujatí
v Bratislave prináa...

Kúpite v novinových stánkoch.

