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Diskusiu o osude
premostenia SNG
skoro obnovíme

Na Vajanského
rekontruujú
kanalizáciu

REDAKCIA
Mnohí z èitate¾ov sa na nás obrátili s
otázkou, preèo na stránkach naich
novín nepokraèuje diskusia o budúcnosti premostenia Slovenskej národnej
galérie. Dokonca sa objavili dohady, e
sa snaíme prípad ututla.
Chceme naich èitate¾ov ubezpeèi, e
na diskusiu o kontroverznom premostení
nezabúdame, ani sa prípad nesnaíme
uprata pod koberec. Domnievame sa
vak, e na stránkach novín sa objavili
vetky názory na rieenie havarijného
stavu premostenia a teraz je na ahu
vedenie galérie, ktoré by malo da vypracova dôkladné analýzu s návrhmi
moných rieení a ich finanènej
nároènosti. Diskusiu o premostení SNG
preto okamite obnovíme, keï v prípade
nastane posun.
(red)

STARÉ MESTO
Na Vajanského nábreí v tesnej
blízkosti Slovenského národného múzea je u dlhí èas na ceste rozkopaný
¾avý jazdný pruh v smere k Novému
mostu. Aj preto tu motoristi musia ráta so zdraním v dopravných zápchach, ktoré sa na tejto frekventovanej ulici vytvárajú poèas celého dòa.
Keïe na oplotení stavby chýba
akáko¾vek informácia o tom, èo sa tu
robí, zisovali sme nieèo o uzávierke na
bratislavskom magistráte, ktorý má cestu
na Vajanského nábreí v správe. Na oddelení cestného hospodárstva sme sa
dozvedeli, e ide o rekontrukciu kanalizaèného zberaèa. Po vyhåbení dvoch
aobných jám bez ïalieho rozkopávania postupne vymenia dve vetvy starej
kanalizácie v priestore Kúpe¾nej ulice a
pod pamätníkom pred národným múzeom. Pred nieko¾kými rokmi sa u na
Vajanského nábreí podobná rekontrukcia uskutoènila, vtedy sa vak medzi
afárikovým námestím a budovou Slovenského národného múzea budoval
kolektor s ininierskymi sieami a opravovala sa elektrièková tra. Kolektor v
prípade akejko¾vek havárie umoòuje
odstráni jej príèinu bez nutnosti obmedzenia dopravy na povrchu cesty. To
vak v tomto prípade nie je moné, pretoe kolektorová achta sa konèí nieko¾ko metrov od miesta, kde dnes vymieòajú staré kanalizaèné potrubia.
S rekontrukènými prácami na kanalizaènom zberaèi sa zaèalo 1. mája s tým,
e oprava bude dokonèená do 31. augusta vrátane koneènej povrchovej úpravy
vozovky. Od septembra teda budú môc
motoristi opä jazdi aj v súèasnosti uzavretom ¾avom jazdnom pruhu.
(brn)

Po obnove sietí
sa zaène obnova
celého námestia

STARÉ MESTO
Skorý zaèiatok projektu rekontrukcie Hviezdoslavovho námestia signalizuje prebiehajúca obnova ininierskych sietí v jeho severnej èasti. Ako
sme sa dozvedeli na Miestnom úrade
Bratislava - Staré Mesto, predstavitelia tejto mestskej èasti vyzvali na jar
správcov jednotlivých sietí, aby v prípade potreby vykonali nevyhnutnú rekontrukciu a výmenu ete pred samotným rieením povrchu námestia.
V súèasnosti tu na vlastné stavebné
povolenie pracujú vodári, ktorí vymieòajú kanalizáciu, budujú prípojky do
domov a fontán a rekontruujú vodovod.
Úsek medzi SND a Strakovou ulicou je v
podstate hotový, do konca augusta vak
budú pracova ete na úseku od Rybného
námestia po Strakovu ulicu.
Na stavbe sú tie plynári, ktorí s¾ubujú
ukonèenie prác do polovice júla, podobne
ako telekomunikácie, ktoré zaènú v
najbliích dòoch pokládku káblov do
chodníka za úèelom rozírenia miestnej
telekomunikaènej siete. V priebehu júla sa
k stavbe pripojí aj rekontrukcia verejného
osvetlenia v úseku pri Jesenského ulici a
archeologický výskum Rybárskej brány.
Predpokladá sa, e stavebné povolenie na
rekontrukciu nadobudne právoplatnos
najneskôr 1. augusta 2001, kedy sa bude
môc oficiálne zaèa celý projekt
rekontrukcie, samozrejme, ak sa niektorá z dotknutých intitúcií neodvolá.
Priebeh prípravy i samotnej realizácie
projektu je vzh¾adom na lokalitu a ve¾ký
poèet zúèastnených organizácií dos
zloitý. Do októbra, kedy má by
ukonèená jeho prvá fáza, si vyiada od
vetkých ve¾a trpezlivosti.
(miv)

Tento zdevastovaný podchod chce Peter Lipa zrekontruova na jazzový klub.

FOTO - Vladimír Miauer

V podchode na Suchom Mýte bude klub
STARÉ MESTO
Hudobné kluby sú neodmyslite¾nou
súèasou koloritu kadého ve¾komesta. V Bratislave je vak stále len ve¾mi
málo miest, kde by hrala ivá hudba.
Uvedomil si to aj známy dezman a
spevák Peter Lipa, ktorému pred
èasom padli do oka nevyuité podzemné priestory bývalého podchodu na
Suchom Mýte, ktoré sú ako stvorené
na to, aby v nich bol hudobný klub.
Podchod bol zruený v èase, keï stavali
na Suchom Mýte budovu Slovenskej
sporite¾ne. Potom roky chátral, plnil sa

pinou, eskalátory nahlodal zub èasu a
hromadili sa na nich odpadky a papiere.
Peter Lipa si tieto priestory v roku 1996
zobral do dlhodobého prenájmu. Jeho
plán bol jednoduchý - podchod zrekontruova. Tak, aby v òom mohli hráva
nielen dezoví hudobníci, ale aj mladé,
zaèínajúce kapely. Podzemný klub sa má
vola Metro.
Rekontrukcia dlho viazla pre nedostatok
finanèných prostriedkov a istý èas hrozilo, e magistrát odstúpi od zmluvy. V
poslednom èase sa vak v podchode
predsa len zaèína nieèo dia - pod¾a vyja-

drenia Jaroslava Gondu z magistrátneho
oddelenia cestného hospodárstva sa u v
podchode robia stavebné úpravy. Dlhodobo zanedbané priestory sú u vyèistené, boli v nich u postavené prieèky a
steny sú omietnuté. Hlavný vchod by
mal by zo strany od Slovenskej sporite¾ne, druhý vchod v blízkosti hotela
Forum má by zruený. ,,Je predpoklad,
e v tomto roku by sa práce mali dokonèi, uviedol J. Gonda. Ostáva len
veri, e jeho slová sa naplnia - v centre
mesta je zariadení s podobným zameraním stále ako afranu.
(lau)

Minister sa obáva o Lekáreò u Salvátora
Chátrajúca Lekáreò u Salvátora na
Panskej ulici by sa mala pod¾a dostupných informácií zmeni na predajòu homeopatík a èaju. Nie je vak vylúèené, e
sa táto kultúrna pamiatka zmení na
kaviareò. S tým nesúhlasia Bratislavèania, pamiatkári, proti sa vyslovilo aj
ministerstvo kultúry. Na dôvody sme sa
spýtali ministra Milana KÒAKA.
- Ministerstvo kultúry od roku 1999 robí
konkrétne kroky na vrátenie pôvodného
historického mobiliáru do priestorov lekárne. Od roku 1963 je toti dom Lekárne u
Salvátora kultúrnou pamiatkou. Po 90roènej existencii lekárne sa v rámci privatizácie celok lekárne rozdelil medzi dvoch
rôznych vlastníkov - dom sa stal majetkom
mesta Bratislava a pôvodný mobiliár dnes
vlastní trenèianska firma Araver. Ministerstvo kultúry v snahe zabráni monému
vyvezeniu zariadenia lekárne do zahranièia, vyhlásilo nábytok a ïalie predmety za
hnute¾né kultúrne pamiatky. Dom mesto v
roku 1998 prenajalo spoloènosti Spectrum
- Reality, s.r.o., ktorá ho nechala dva roky
chátra. Nájomná zmluva napriek nízkemu

Ná rozhovor
nájomnému, ktoré je 250 korún za meter
tvorcový na rok, neurèila nájomcovi povinnos túto pamiatku obnovi. Urèila mu
vak povinnos vyuíva priestor na úèely
lekárne. Zaèiatkom tohto roka bola bývalá
lekáreò zrekontruovaná bez stavebného
povolenia a usiluje sa o zriadenie kaviarne,
resp. èajovne. V súèasnosti poiadal
investor o dodatoèné povolenie stavby.
Kultúrnou pamiatkou je aj zariadenie
lekárne - nábytok, lekárenské nádoby,
pokladòa, luster. Existuje anca, e sa
mobiliár vráti do Lekárne u Salvátora a
tá raz bude slúi pôvodnému úèelu?
- Nábytok a zariadenie lekárne ponúka jeho
súèasný majite¾ na predaj, pretoe stratil
nádej, e v budúcnosti by mohol získa
nájom domu a vráti lekárni pôvodnú
funkciu. Ministerstvo v predchádzajúcich
dvoch rokoch preskúmalo monos vráti
mobiliár do pôvodných priestorov. Ete v
roku 1999 sme získali prís¾ub bratislavského primátora Jozefa Moravèíka, ktorý

poveril Mestské múzeum v Bratislave
rokovaním o podmienkach kúpy alebo
výmeny nábytku pre hlavné mesto. Dohoda vak nebola dosiahnutá. Zaèiatkom
tohto roka prila s iniciatívou na vrátenie
nábytku do pôvodných priestorov Slovenská lekárnická komora. Ministerstvo vo
februári opätovne oslovilo primátora
Moravèíka, aby h¾adal monosti na prenajatie priestorov lekárne Slovenskej lekárnickej komore, ktorá chcela odkúpi
mobiliár od jej súèasného majite¾a a vráti
lekárni pôvodné poslanie. V apríli sme s
predstavite¾mi mesta dospeli k dohode, e
pre hlavné mesto a pre orgány ochrany
pamiatkového fondu je prípustné, aby sa
priestor lekárne vyuíval pre úèely predajne homeopatík a èajov. Napriek prís¾ubu
ma znepokojuje osud lekárne a snaha
nájomcu urobi postupne z nej kaviareò. V
záujme zabráni tomu, obrátil som sa na
poslancov mestského zastupite¾stva, aby
rokovali o osude lekárne. V súèasnosti je
ete moné dosiahnu dohodu s vlastníkom
mobiliáru a napravi chyby, ktoré sa stali.
Zhováral sa Slavo Polanský

Severná tangenta
na diskusiu
BRATISLAVA
Do 17. júla je na prízemí Primaciálneho paláca pre verejnos prístupný
zámer výstavby Severnej tangenty
Bratislava (Praská - Jaroova). Ide o
dobudovanie stredného dopravného
okruhu medzi oboma ulicami.
Pod¾a predloeného zámeru by sa vybudovaním Severnej tangenty mala zlepi
dopravná situácia na existujúcich cestách
a mali by sa zníi negatívne vplyvy
dopravy na ivotné prostredie. Presmerovaním automobilovej dopravy do polohy
severnej tangenty sa má zvýi plynulos
dopravy v meste.
Vedením automobilovej dopravy po navrhovanej èasti stredného dopravného okruhu sa má zvýi plynulos, bezpeènos a
efektívnos dopravy. Proti výstavbe
tangety vystupujú viaceré mimovládne
ochranárske organizácie.
(brn)

V peej zóne
stále nie je
poriadok
STARÉ MESTO
U takmer rok strái vjazd do peej
zóny za hotelom Danube súkromná
bezpeènostná sluba. Keïe sa na
nau redakciu obracajú èitatelia s
otázkou, ako môe bráni nejaká SBSka vo vstupe na cestu, ktorá patrí
mestu, a tým aj vetkým obèanom
Bratislavy, o stanovisko sme poiadali
mestskú èas Staré Mesto.
Starosta Starého Mesta Andrej Ïurkovský je presvedèený, e historické
jadro ako peiu zónu si musíme chráni
zvlátnym dopravným reimom. Naozaj
nedokáem pochopi nikoho, kto musí
vliez svojím autom do historického
jadra, ktoré v súèasnosti peo èlovek
prejde za 7 minút!, rozhorèene vraví
starosta Ïurkovský. Dopravný reim
existuje u takmer 5 rokov, odkedy samospráva mestskej èasti Bratislava - Staré
Mesto zrekontruovala prvé úseky historickej dlaby. Je vo veobecne
záväznom nariadení è. 3/1996, ktoré
presne hovorí o tom, kedy a ktoré vozidlá
majú povolený vjazd do peej zóny. Z
tohto dôvodu sa vstup do peej zóny kontroluje. Jedným z kontrolných vstupov je
aj Rigeleho ulica za hotelom Danube.
Hliadka bezpeènostnej sluby tam
nestojí preto, aby zabraòovala jazde po
mestskej komunikácii, ale aby kontrolovala vjazd do peej zóny s osobitným
dopravným reimom. Vetky ostatné
vstupy do historického jadra (Laurinská,
Frantikánska ulica) sme zabezpeèili
hydraulickým ståpikom, od ktorého má
k¾úèe iba hliadka mestskej polície so sídlom v Primaciálnom paláci, uviedol A.
Ïurkovský. Tie slúia najmä na jednorazové povolenia vstupov do peej zóny. A
preèo vstup na Rigeleho ulici strái
bezpeènostná sluba? Ako starosta by
som bol ove¾a radej, keby som na jeho
kontrolu mohol poui mestskú políciu.
Tá ho od roku 1996 a do polovice júla
minulého roku skutoène stráila. Dlhodobo som vak nebol spokojný s výkonom
práce mestských policajtov na vstupe i v
samotnej peej zóne. Dostával som desiatky listov aj ústnych podnetov, aby
som sa postaral o nápravu. Keïe nepomohli ani motivaèné odmeny za bezchybný výkon sluby mestských policajtov na
tomto úseku, od 15. júla 2000 som vstup
posilnil prísluníkmi civilnej bezpeènostnej sluby SFS, povedal starosta.
Napriek tomu zatia¾ zlyháva kontrola
vozidiel v samotnej peej zóne. Kadý,
kto po 9. hodine parkuje na Panskej,
Ventúrskej èi Michalskej ulici, by mal
by sankcionovaný tzv. papuèami alebo
odtiahnutím vozidlá. Mestu sa, ia¾, dlhodobo nedarí s týmto problémom vyrovna. Starosta Ïurkovský je rozhodnutý v
náprave tejto situácie pokraèova kvôli
ochrane zrekontruovaných historických
pamiatok, ale najmä kvôli zabezpeèeniu
ochrany chodcov v èasti mesta, kde by sa
mali cíti najbezpeènejie a najpríjemnejie.
(brn)

Magistrát a mestské èasti opä v konflikte,
tentoraz o udriavanie èistoty a poriadku
BRATISLAVA
Magistrát priiel so zámerom centrálne
riadi údrbu komunikácií a priestranstiev, ktorú by zabezpeèovali zamestnanci firmy OLO. V jednotlivých mestských èastiach sa táto idea, ktorá zatia¾
existuje v polohe experimentu, nestretla
s nadením.
Základným problémom je, e na tom
istom území udriavanie poriadku zabezpeèujú dva subjekty. Mesto sa stará o cesty
I. a II. triedy a plochy nezverené mestským
èastiam, mestské èasti sa starajú o cesty III.
a IV. triedy a zverené plochy. Predstavitelia
mestských èastí si na rozdiel od magistrátu
myslia, e by bolo lepie, keby mesto
poskytlo mestským èastiam prostriedky
vynakladané na údrbu ciest I. a II. triedy
a nezverených plôch, pretoe mestské èasti
by ich vedeli vyui efektívnejie.
,,To, s èím prichádza magistrát ako s
experimentom, mestské èasti zabezpeèujú
u dávno, uviedol starosta Karlovej Vsi

Bystrík Hollý. ,,Mestská èas vie
zabezpeèi údrbu priestranstiev aj s
doh¾adom, èo mesto nedokáe. Napríklad
za to, e na urèitej ploche je pokosená
tráva, zodpovedá konkrétny úradník
mestskej èasti. Efektívnos prostriedkov
vynaloených na údrbu priestranstiev
preto mestské èasti dokáu zabezpeèi lepie a za niie ceny. Ïalím argumentom
proti centrálnemu riadeniu údrby poriadku a kosenia je, e nie je v silách jednej
organizácie, aby vo vegetaènom období v
priebehu krátkeho èasu dokázala pokosi
obrovské plochy na celom území mesta a
ete to aj skontrolovala. To isté platí aj o
údrbe komunikácií. V zime sa stáva, e
mesto nezvláda ani údrbu komunikácií I.
a II. triedy. Magistrát nemá kapacitu na to,
aby dokázal osobne skontrolova vetky
cesty v Bratislave."
Podobne skepticky sa k experimentu magistrátu stavia aj starostka mestskej èasti
Vrakuòa ¼udmila Lacková. ,,V naej

mestskej èasti je èisto, uviedla. ,,Máme
svoje stredisko údrby verejnej zelene a
èistoty, ktoré sa stará dokonca aj o plochy,
o ktoré by sa malo stara mesto, teda magistrát. Údrbu robi vieme, a to za
polovièné alebo tretinové ceny ako magistrát. Ponúkali sme predstavite¾om magistrátu, e budeme robi údrbu aj na ich
plochách, a sme zhrození z toho, e na
nau ponuku vôbec nereagovali.
Starostka Vrakune o experimente pochybuje aj kvôli praktickým skúsenostiam s
prácou OLO. ,,Vo Vrakuni po OLO bene
doèisujeme okolie kontajnerových stojísk, uviedla. ,,Preskúmali sme ich harmonogram èistenia kontajnerových stojísk
a zistili sme, e ho nedodriavajú. Niekedy
neprídu vôbec, prípadne namiesto predpoludnia prídu a popoludní."
Èo doda? Trendom v správe vecí verejných je decentralizácia, a nie centralizácia.
Jeho správnos sa potvrdzuje aj v tomto
prípade.
(lau)

Pri príleitosti Dòa detí otvoril starosta Starého Mesta Andrej Ïurkovský v Slubekovej záhrade zrekontruované detské
ihrisko. Mestská èas tak plní svoj verejný prís¾ub: kadý rok odovzda deom aspoò jedno nové alebo zrekontruované
ihrisko. Slubekova záhrada sa zaradila k Jakubovmu námestiu a Medickej záhrade.
FOTO - Ján Straka

Pod Machnáèom sa mono doèkajú káblovky
STARÉ MESTO
Napriek tomu, e v Bratislave má takmer kadá domácnos monos pripoji sa na káblovú televíziu, stále existujú lokality, kde nie je káblový rozvod
televízneho signálu. Jednou z nich je
èas Starého Mesta, známa ako Pod
Machnáèom. Ide o ulice Lipová,
Révova, Pod vinicami a Na kopci. Tu
nielene nemajú zavedenú káblovú
televíziu, ale navye nemajú monos
chyti kvalitný signál ani na tradiènú
televíznu anténu.
Pôvodne spoloènos SKT ako monopolný prevádzkovate¾ káblového rozvodu v
Bratislave mala v celom Starom Meste

zavies káblovku do roku 1996. Nestalo
sa tak. Èlenitý terén tejto èasti toti
neumonil lacný rozvod káblovky, ako to
je na sídliskách, kde sa z jednej prípojky
pokryjú stovky domácností v panelákoch.
Pod Machnáèom ide zhruba o 250 prípojok, ktorých zapojenie by údajne stálo a
4,5 milióna korún. To malo by
dôvodom, preèo SKT a neskôr aj UPC
odmietali túto èas Bratislavy zakáblova.
Ako nám povedal poslanec miestneho
zastupite¾stva Staré Mesto ¼ubomír
èasný, naposledy sa predstavitelia
samosprávy Starého Mesta pokúali
situáciu vyriei pred rokom, zástupcovia

UPC to vak odmietli s tým, e sa musí
nájs lacnejie rieenie. To sa nalo tento
rok, keï Slovenské telekomunikácie
oznámili, e rozvody telefónnych káblov
vedené vzduchom uloia do zeme.
Keïe technológia rozvodov telefónu a
káblovky je takmer rovnaká, staromestská samospráva túto monos vyuila a
poiadala UPC o dohodu so Slovenskými
telekomunikáciami na spoloènom
zakáblovaní tejto lokality. Spoloènos
UPC sa má vyjadri do polovice júna.
Zostáva veri, e spoloènos UPC
vyuije ponúkanú monos, splní svoje
záväzky a uspokojí aj obyvate¾ov Pod
Machnáèom.
(brn)

Konanie o obnove evidencie pozemkov
STARÉ MESTO
V Bratislave, podobne ako v iných
mestách na Slovensku, sa stále nachádzajú pozemky, ktorú sú predmetom
vlastníckeho práva nezapísaného v
katastri nehnute¾ností. Sú to najmä
pozemky, ktoré evidujú v operáte pozemkovej knihy alebo pozemkového
katastra.
V súvislosti s týmito nehnute¾nosami za-

èal Okresný úrad Bratislava I konanie o
obnove evidencie niektorých pozemkov a
právnych vzahov k nim. Okresný úrad
vyzýva obèanov, ktorí doteraz nemajú
svoju nehnute¾nos evidovanú na liste
vlastníctva, aby predloili komisii na
obnovu evidencie pozemkov a právnych
vzahov k nim verejné listiny, ktoré môu
by podkladom na zápis vlastníckeho
práva do registra obnovenej evidencie

pôdy. Týmto konaním môu prispie k vyhotoveniu aktuálneho zoznamu pozemkov
a vlastníckych vzahov k nim, ktorý
poskytne obèanom urèitú právnu istotu.
Údaje nájomcom pozemkov a ïalím
oprávneným osobám poskytne komisia so
sídlom na Miestnom úrade Bratislava - Staré Mesto, Vajanského nábr. 3, II. poschodie, è. 212 v termíne do 21. júna v pondelok
a stredu od 13:00 h do 16:30 h.
(r)

Poslanca
Ïuraèku stíhajú
za podvod

2

BRATISLAVA
Bývalý poslanec Národnej rady SR
Peter Ïuraèka, ktorý sa preslávil svojimi konfliktmi s políciou, má opä
problémy: Okresný úrad vyetrovania
PZ Bratislava I ho zaèal stíha za
trestný èin podvodu.
Podrobnosti polícia odmieta zverejni,
pod¾a dostupných informácií je vak
dôvodom trestného stíhania iados o
odpoèet dane z pridanej hodnoty na základe zmluvy o dielo, ktorú uzatvorili dve
spoloènosti - Chemtrans a Polykomerc.
V oboch týchto firmách figuroval P.
Ïuraèka. Keïe nechcel by podpísaný
na zmluve za obe zmluvné strany, za
Polykomerc mal podpísa svojho spoloèníka Ing. Jozefa K. Ten sa mal vyjadri,
e k tomu dolo bez jeho vedomia.
Transakcia medzi oboma spoloènosami
bola vo výke 30 miliónov korún.
Vyetrovate¾ má podozrenie, e zmluva
bola fiktívna a Ïuraèka neoprávnene
získal od daòového úradu odpoèet DPH
vye 8,7 milióna korún. Pod¾a dostupných informácií chcel úspený ,,obchod
zopakova, tentoraz prostredníctvom
zmluvy o dielo v hodnote vye 60 miliónov. Danový úrad vak zaèal ma
podozrenie z podvodu a poznatky odovzdal finanènej polícii. Za zmienku stojí,
e pod¾a niektorých zdrojov sa finanèná
polícia týmto prípadom zaoberala ete v
roku 1997.
Pripomeòme, e Ïuraèka sa do
podozrení dostal u v roku 1993 v súvislosti so záhadným vykradnutím jeho bistra Natalka, kde malo zmiznú 1,2 milióna mariek. Predvlani sa dostal na prvé
stránky vetkých novín kvôli incidentu s
taxikárom a slávnemu výroku adresovanému policajtovi, e mu ,,môe vyfajèi jeho ctený poslanecký... Teraz èelí
obvineniu z devämiliónového podvodu.
Pri tom vetkom stále zostáva poslancom
Mestského zastupite¾stva hlavného
mesta Bratislavy.
(lau)

Komunálne
obligácie u
mesto splatilo

BRATISLAVA
Mesto vlani splatilo emisiu komunálnych obligácií vydanú v roku 1995 v
hodnote 1,8 miliardy korún. Z
prostriedkov takto získaných magistrát financoval 21 projektov.
Najdrahím z nich bola výstavba polyfunkèného objektu na Námestí Martina
Benku v hodnote 453 miliónov korún. Z
obligácií bola financovaná aj rekontrukcia Starej trnice, nieko¾kých objektov v
centre mesta, ale aj vypracovanie urbanistických túdií území Vydrica a
Zuckermandel, sanácia mestského
osvetlenia, plynofikácia kotolní Starého
Mesta, tvorba a aktualizácia digitálnej
technickej mapy mesta èi výstavba
privádzaèa dia¾nice D2 Bratská - Mlynská dolina. Okrem toho sa peniaze
pouili na výstavbu nehnute¾ností s
finanènou návratnosou, na zabezpeèenie rozvoja mesta, na rôzne finanèné
investície a bankové úloky. Mesto za
peniaze získané z obligácií navýilo aj
základné imanie Istrobanky a spoloènosti Metro Bratislava, ktorá zabezpeèuje
výstavbu mostu Koická.
Emisia komunálnych obligácií bola
vydaná s päroènou lehotou splatnosti a
úrokovou mierou 4,1 percenta.
(brn)

Podchod na
Hodovom nám.
na noc zatvárajú
STARÉ MESTO
Od zaèiatku júna nie je moné v
noèných hodinách prechádza cez
podchod pod Hodovým námestím.
Pod¾a Ladislava alkovièa z referátu
ininierskych projektov magistrátu
Bratislavy tento priestor uzatvárajú
mestskí policajti pomocou elezných
mreí na èas od 23. do 5. hodiny.
Montá mreí vyla mesto na asi pol
milióna korún.
Uzatváranie tohto bratislavského priechodu by malo prispie k väèej
bezpeènosti v centre mesta. Bezdomovci,
zvyknutí v priechode prespáva, stihli
mree u zo strany Palisád sèasti pokodi. Chodci, ktorí v tomto noènom èase
potrebujú prejs na druhú stranu námestia, sú nútení vyuíva priechody, ktoré
sú vak ïalej od podchodu. Magistrát
neskôr pravdepodobne bude riei aj
otázku nadzemných komunikácií pre
chodcov.
(lau)

A. Belousov
v Bratislave
postaví chrám

RUINOV
Na pozemku v blízkosti ústredia
Hnutia za demokratické Slovensko by
mal vyrás pozoruhodný objekt pravoslávny chrám. Stavebné povolenie je pod¾a naich informácií u
vydané. Stavebníkom je Pravoslávna
cirkevná obec v zastúpení Pravoslávnym farským úradom.
Ako sa nám podarilo zisti, na výstavbe
sa má podie¾a americká firma American
International Corporation New Del,
ktorú na Slovensku zastupuje Alexander
Belousov, novopeèený manel predsedníèky Slovenskej národnej strany Anny
Malíkovej. Realizátorom výstavby je
firma Expanz.
Nae snahy prinies Bratislavèanom
bliie informácie o novom chráme, prípadne zverejni jeho poèítaèovú vizualizáciu, zatia¾ stroskotali na neochote A.
Belousova komunikova s médiami.
Belousov nám po svojej sekretárke
odkázal, e iadne rozhovory novinárom
neposkytuje. Pod¾a zvyèajne dobre
informovaných zdrojov vak má ís o
impozantnú stavbu.
(lau)

Stavajú ïalie
nové garáe
VRAKUÒA
Tak ako vade v Bratislave aj v
mestskej èasti Vrakuòa sú problémy s
parkovaním. ,,Aj u nás je situácia
neúnosná, pretoe v osemdesiatych
rokoch, keï sa sídlisko stavalo, nikto
nepoèítal s takým nárastom poètu áut,
k akému dolo v neskorom období,
povedala nám starostka Vrakune
¼udmila Lacková.
Nedostatok parkovacích miest vo
Vrakuni by mali zmierni nové podzemné garáe na Rajeckej ulici s kapacitou
66 parkovacích státí, ktoré by mali by
dokonèené do konca tohto roka. Pod¾a
starostky za vye desa rokov, poèas
ktorých je vo funkcii, v tejto mestskej
èasti vybudovali u vye 600 garáí,
stále to je málo, preto stavajú ïalie.
Záujemcovia o garáe ete majú
monos prihlási sa na Miestnom
úrade Vrakuòa.
(lau)

Vodník Ferko pokrstil kofolovú fontánu
STARÉ MESTO
Azda nikomu z nieko¾kých tisícov
Bratislavèanov nakoniec nebolo prive¾mi ¾úto, e vlaòají rekord v poète
vodníkov na jednom mieste sa nepodarilo prekona.
Napriek dadivému poèasiu, ktoré vraj
vodníkov neláka, sa v Starom Meste pri
príleitosti IV. medzinárodného festivalu
zhromadilo do 650 vodníkov a iných
vodných bytostí. Impozantný sprievod
viedol vodník Ferko, ktorého história
tohto mesta miluje obzvlá preto, e topil
zlodejov a nepoctivých mestských radných. Na ¾avý breh Dunaja sa preplavili
propelerom, aby sa pred svojím defilé na
Hlavnom námestí zastavili na rohu dvoch
najstarích ulíc - Panskej a Ventúrskej.
Èakala ich tu vicestarostka Starého Mesta
Bohdana Machajová a najmä nová Vtáèia
fontána, ktorá hneï v prvých minútach po
svojom odhalení dostala prívlastok
kofolová. Nápoj tiekol z trysiek fontány
na rados detí a do vyèerpania zásob.
Mestská èas Staré Mesto v spolupráci s
obèianskym zdruením Devínska brána
opä dokázali, e nadväzovanie na tradície mesta sa v Bratislave vdy stretne so
sympatiami obyvate¾ov. Vodnícky festival bol napriek daïu dôstojnou ouvertúrou staromestského kultúrneho leta,
ktoré potrvá do konca septembra. (miv)
FOTO - Ján Straka

Únoscovia
chlapca pýtali
10 miliónov
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BRATISLAVA
Bratislavskí kriminalisti po pätnástich
dòoch objasnili ojedinelý prípad únosu
13-roèného chlapca, za ktorého únoscovia pýtali desa miliónov korún. Zo
skutku sú podozriví dvaja Bratislavèania - 22-roèný Morislav T. a 21-roèný
Jaroslav R., ktorí sú u vo väzbe.
Trinásroèného Dávida, syna istého
bratislavského podnikate¾a, uniesli ete
23. mája, keï sa vracal domov zo koly.
Na Myjavskej ulici pristúpili k nemu dvaja
mladí mui, jeden z nich mu nasadil na
hlavu kuklu a posadili ho do auta. Potom
ho vozili hore-dolu po Bratislave, a
zastali v Podunajských Biskupiciach, kde
chlapca zavreli do jednej chatky. Priviazali
ho lepiacou páskou ku stolièke a povedali
mu, aby sa nebál. Z chlapcovho mobilu
zavolali jeho otcovi a za zadriavaného
syna iadali vyplati výkupné desa miliónov korún. Dávidovi dovolili otca iba
pozdravi a preruili spojenie.
Neskôr otcovi, ktorý sa okamite obrátil
na políciu, poslali na mobil SMS-ku s
výèitkou, kde sú peniaze. Keï im
odpovedal, e ich nevie zohna, únoscovia znervózneli. Opä naloili chlapca do
auta a po dlhej jazde zastavili. Dávida
poloili na trávu, rozrezali pásku, ktorou
mal zviazané ruky, a prikázali mu, aby
leal tvárou dolu a nepozeral sa. Napokon
mu stiahli z hlavy aj kuklu a odili. Keï
Dávid zistil, e je vo¾ný a spoznal, e sa
nachádza v Trnávke, ete v ten istý deò,
ako ho uniesli, sa hodinu pred polnocou
vrátil domov.
(ver)

Horský park sa
èistí kadý deò

Leto v Polus City Center otvorí móda
NOVÉ MESTO
Módnu prehliadku so zábavným programom pripravuje pre návtevníkov
Polus City Center druhý najväèí
panielsky exportér týlových dámskych odevov Mango. Aktuálne letné
modely predstavia modelky u 28. júna
tohto roku o piatej hodine popoludní na
móle v hlavnej rotunde.
Módna prehliadka bude spojená so
zábavným program, poèas ktorého vystúpi
speváèka Patrícia Rolková. Moderova
bude Noro Mésáro. pecializovaná
obchodná sie Mango pri príleitosti uvedenia letnej kolekcie odevov navye
pripravila aj Ve¾kú letnú akciu so z¾avami
na tovar od 20 a do 50 percent.
Firma Mango otvorila v Polus City Center
svoju prvú predajòu na Slovensku v apríli
tohto roka. Predajòa sa rozkladá na
celkovej ploche 512 metrov tvorcových.
Mango ponúka komplexný sortiment
dámskych odevov, teda vetko pre
eny.
Ná cie¾ je oblieka mladú, modernú
enu a vyhovie jej kadodenným potrebám. Odráa sa to v naich tyroch zá-

kladných líniách: klasicky elegantná,
leérna, portová a spoloèenská, hovorí
Ildikó Fehérová. Interiér obchodu zrkadlí
koncepciu Mango: praktický odevný dizajn zdôrazòuje vizuálny efekt kolekcie a
vytvára dynamickú atmosféru. V strede
predajne je umiestnený ¾ahký a svetlý
nábytok, ktorý kontrastuje s f¾aovo
zelenými prvkami, kachlièkami a parketami. Koncepcia Mango vychádza zo
spojenia medzi výrobkom z vlastnej
návrhárskej dielne a prezentácie kvality a
znaèky.
Sie Mango, ktorá je v stopercentnom
panielskom vlastníctve, ukonèila
finanèný rok 2000 s celkovým poètom
511 obchodov nachádzajúcich sa v 53 krajinách. Iba vlani otvorilo Mango dovedna
58 obchodov, z ktorých 48 patrí
spoloènosti a 37 je licenèných. Sie ako
celok dosiahla obrat 774 miliónov eur, èo
znamená 29-percentné zvýenie oproti
predchádzajúcemu roku (547 miliónov
eur). Prognózy na tento rok predpokladajú asi 90 nových obchodov, prièom
koneèným cie¾om je 600. Ako potvrdili
majitelia firmy, oèakáva sa vznik nových

trhov v Maroku, Junej Kórei, Indii,
Jordánsku, Lotysku, Macedónsku, Èeskej republike a Dominikánskej republike.
Stojí za zmienku, e tento rok Mango
vstúpi aj na taliansky trh (v San Reme) a
stane sa tak prvou panielskou odevnou
spoloènosou, ktorej sa to podarilo.
A aké farby nás pod¾a návrhárov Mango
èakajú poèas tohto leta? Budú to odtiene
lila (fialová, èernicová, purpurová a fuksiová) a béovej (piesková a panama).
Ïalej to bude tmavomodrá s èervenou a
bielou. Aktuálna zostáva èierna a biela
farba. Novinkou je kombinácia bielej a
hnedej, nádych karibskej, lososovej,
svetlej béovej alebo sivej farby. Na portových odevoch bude dominova èernicová a fuksiová èerveò. Ob¾úbená zostáva
aj strieborná a zlatá.
Inpiráciou pre módnu prehliadku je týl
prvej dámy. Pod¾a módnych expertov
toti preívame obdobie renesancie, keï
sa do popredia dostáva elegancia a
dokonalý vzh¾ad buroáznych idolov a v
súlade s týmto obrodením vzdávame hold
minulosti a tým enám, ktoré sú a cítia sa
absolútne ensky.
(rè)

STARÉ MESTO
Nadácia Horský park uzavrela vlani s
bratislavským magistrátom zmluvu o
bezplatnom udriavaní technického
stavu parku zo strany nadácie. Nadácia, ktoré nie je dotovaná iadnymi
verejnými peniazmi, tak vyla v ústrety
mestu a usiluje sa mobilizova dobrovo¾nícke kapacity obèanov, získava
prostriedky a sluby z obèianskych a
firemných zdrojov a tak pomôc mestu
a obèanom.
Od vlaòajka sa v parku velièo zmenilo.
Po prvý raz v histórii sa park denne èistí.
Na rozdiel od minulosti - nájdete v parku
nanajvý odpad z vèerajka. Týdenne - i
èastejie, ak treba - sa vyberajú smetné
koe. Pravidelne sa èistia vodné odráky,
stavajú sa proticyklistické zábrany zabraòujúce jazdám cyklistov po spádniciach.
Obnovilo sa rozbité oce¾ovo-kamenné
zábradlie na terase pri Justiho pamätníku.
Zaèalo sa s obnovou polámaných lavíc.
Vybrali sa z parku vetky pokodené a
osamotene stojace betónové dielce lavíc.
Získalo sa sponzorské dubové drevo na
opravu lavíc, gátor, ktorý sponzorsky
drevo popíli, a stolára, ktorý drevo sponzorsky opracuje. Na osadenie sú pripravené ståpy na informaèné tabu¾ky. Herec
Martin Huba venuje Bratislavèanom
prostriedky na odliatie a obnovu historickej kruhovej lavice pri lipe v severnom
údolí parku. (Mimochodom nadácia h¾adá firmu, ktorá by mohla poskytnú vhodné 50- a 80-litrové nádoby sa obnovu
smetných koov.)
Nadácia nachádza cestu k zlepeniu stavu
parku v situácii, keï magistrát nemá na
park dostatok peòazí. Niektorí obèania sú
vak ochotní venova èas i prostriedky,
aby si udrali svoj park.
(oe)

OC Danubia
oslavuje prvé
narodeniny
PETRALKA
Obrovská narodeninová torta v tvare
OC Danubia, z ktorej môe ochutna
kadý, kto príde nakupova do Danubie, originálna zákaznícka hra Tri
priania, v ktorej, ak budete ma
astie, vyhráte tri ¾ubovolné druhy
tovaru v cene spolu do 12 000 Sk z
ktoréhoko¾vek z 35 obchodov a mnostvo ïalích prekvapení na Vás èaká v
OC Danubia v Petralke.
Presne rok potom, ako 14. júna 2000
slávnostne otvorili OC Danubia na Panónskej ceste v Petralke, zaèína toto
obchodné centrum oslavova svoje prvé
narodeniny. OC Danubia sa oproti centrám ponúkajúcim oddych èi zábavu zameriava skôr na pohodlný nákup za
overene dobré ceny a kvalitný tovar. Tieto hodnoty iste ocení kadý, kto chodí
pravidelne nakupova. Vetkých 35 obchodov ponúka kompletný servis. Sedem
dní v týdni, od 9.00 do 21.00, prièom
hypermarket Carrefour a niektoré obchody sú otvorené u od 8.30 a do 22.00.
V OC Danubia nie je problém navtívi
banku, kúpi kvety èi èerstvú tlaè,
upravi si úèes, da do opravy topánky,
alebo vyui sluby rýchloèistiarne.
Samozrejmé sú sluby lekárne a predajcu
mobilných telefónov. Elektrodom Nay
ponúka kompletný sortiment spotrebnej
elektroniky, naopak obleèenie, obuv a
portové potreby ponúka spolu 12
obchodov. Bytové vybavenie nájdete v
troch predajniach, hodinky a klenoty
ponúkajú 2 obchody a kozmetiku predávajú dve exkluzívne predajne. Obchod s
hraèkami je Vám k dispozícií rovnako
ako kaviarne, pizzeria alebo rýchle
obèerstvenie.
(wms)

Bude Kobylu
naïalej strái
mestská polícia?

DEVÍN
Národnú prírodnú rezerváciu Devínska Kobyla urèite netreba Bratislavèanom osobitne predstavova. O jej
mimoriadnych ekologických parametroch, ktoré sú predmetom záujmu
popredných európskych prírodovedcov, vetci u dávno vieme.
Nie kadý z nás mono vie, e faktickú
ochranu tohto prírodného skvostu zabezpeèuje aj Mestská polícia. Konkrétne stanica v Devíne v èase, keï kvitnú prominentné a ohrozené rastliny, intenzívnym
dozorom priamo v teréne dbá o dodriavanie zákonných predpisov. A práve
vïaka tomu v minulých rokoch flóra i
fauna na Kobyle prosperujú, èasy, keï
sme boli proti nezákonnému vykopávaniu najraritnejích rastlín úplne bezmocní, sú u za nami.
Vyzerá to vak tak, e pomerne priaznivý
ochranársky stav Devínskej Kobyly bude
zakrátko u len minulosou. Zredukovanie Mestskej polície a zruenie jej stanice
v Devíne by mohlo spôsobi opätovnú
ekologickú rabovaèku tejto prominentnej
lokality. Preto je nevyhnutné aj v rámci
zmenených podmienok vytvori aspoò
malú skupinu mestských policajtov
zabezpeèujúcich ochranu Kobyly pred
jej devastátormi. Policajná uniforma je
pred nimi tým najúèinnejím repektom.
Dúfajme, e ochranárska kapitola tohto
prírodného skvostu nebude v budúcnosti
v znamení úpadku.
Ivan Ondráek,
Miestny úrad Devín

Pokodené zastávky MHD opravujú vèas
AD: ZASTÁVKY MHD OD JCD...
V èísle 11 ste uverejnili list èitate¾a,
pána Jaroslava Krátkeho z Bratislavy
- Ruinova, kde kritizuje zlý stav
prístrekov MHD v niektorých èastiach Bratislavy a dáva ich do súvislosti so spoloènosou JCDecaux.
Francúzska spoloènos JCDecaux uzavrela v roku 1990 zmluvu s hlavným
mestom Bratislava na výstavbu a prevádzkovanie urèitého poètu prvkov
mestského mobiliára - presklené a
presvetlené èakárne MHD, informaèné
vitríny, ståpy, plnoautomatické toalety,
toaleta pre telesne postihnutých a na
ïalie sluby. Investície rádovo v desiatkach miliónov korún a náklady na
dennodennú údrbu, opravy, èistenie a
inováciu zariadení sa postupne hradia

príjmami z prenájmu reklamných plôch,
ktoré sú súèasou prevanej èasti týchto
zariadení. Spoloènos JCDecaux od
zaèiatku intalácie v polovici roku 1990,
bez oh¾adu na to, e v prvých rokoch
svojho pôsobenia na Slovensku nemala
iadne príjmy z reklamy vzh¾adom na
neexistenciu trhu reklamy a trhového
prostredia vôbec, udrovala a naïalej
udruje tieto zariadenia vdy v bezchybnom stave.
S problémom rastúceho vandalizmu sme
vetci denne konfrontovaní - sem spadá
okrem rozbíjania skiel, polepovania, aj
rozírené kriabanie sklenených výplní
ostrými predmetmi a sprejerstvo. Nai
pracovníci pokriabané sklá vymieòajú
v urèitých èasových intervaloch, ostatné
pokodenia a zneèistenia odstraòujú pra-

videlným èistením a okamitými opravami najneskôr do dvoch pracovných dní.
To sa týka aj prípadov, keï podnapití vodièi úplne zdemolujú niektoré zariadenie
(napr. èakáreò MHD na Mýtnej ulici, na
tefanovièovej ulici atï.) a nai pracovníci ich - v prípade nutnosti aj v priebehu
víkendu - urýchlene znovu postavia.
V priebehu uplynulých rokov spoloènos JCDecaux na základe dodatku
ku zmluve postavila ïalie èakárne
MHD, avak znaèná èas ich je stále v
správe a v majetku Dopravného podniku, aj keï ich dizajn zdia¾ky môe
evokova dojem, e patria naej spoloènosti. Spomínané torzá èakární nie sú
v správe spoloènosti JCDecaux.
Ing. Katarína Bílková
JCDecaux Slovakia

Ide o budúci charakter Bratislavy...
BRATISLAVA
V roku 1906, keï bola na Hlavnom
námestí postavená secesná budova
vtedajej Eskontnej banky, strhla sa v
tlaèi búrka odporu. Príèinou bola
výka budovy, ktorá presahovala vtedajie okolité jednoposchodové budovy
a tzv. vysoký parter cez dve podlaia.
Dnes sme na to u dávno zabudli.
Naopak, Café Roland, po rekontrukcii
patrí k najkrajím objektom v Starom
Meste. Bola to jedna z prvých mylienok,
ktoré mi napadli pri èítaní nedávnej kritiky novovznikajúceho objektu na
Hodovom námestí. Chcem sa postavi
na obranu nielen tohto objektu, ale na
obranu architektúry veobecne proti
útokom amatérskej kritiky. Amatérskej
nie preto, e kritizujú neprofesionáli, ale
preto, e ich kritika je zjednoduená,
prízemná, nekoncepèná a v prípade
Hodovho námestia aj predèasná.
Kritika nedokonèeného diela nie je
korektná a správna. Kritika bez poznania
a repektovania irieho urbanistického

zámeru rovnako. A kritika z poh¾adu staromilstva a zápecníctva èi provinènosti
vychádzajúca z naivnej snahy vráti
Bratislavu do 19. storoèia a zachova jej
malomestský, provinèný charakter je z
h¾adiska vývoja mesta a spoloènosti
neprijate¾ná. Kto dobre pozná stavebné
dejiny mesta vie, aké domy stáli predtým
na mieste palácov Pálffyho, Jesenáka,
Mirbacha, Esterházyho... Vie, e Avion
bol postavený na mieste prízemných hlinených domov. Dnený ivnodom bol
postavený medzi jednoposchodovými
vinohradníckymi domcami u v roku
1929. Bol to príklad nielen odvahy, ale i
videnia dopredu tak architekta, ako aj
otcov mesta, ktorí cie¾avedome zaèali
vtláèa Bratislave nový charakter charakter hlavného mesta Slovenska.
V kadej spoloènosti existujú ¾udia, ktorí
ju posúvajú dopredu a takí, ktorí majú zo
vetkého nového a moderného strach a
lipnú na tom, èo poznajú. Námietky, e
budova na Hodovom námestí je ve¾ká a
vysoká odmietam. Nie je väèia ako

ivnodom alebo Potový palác, nie je
dlhia ako Strojnícka fakulta a hlavne
bude korepondova s novými objektmi,
ktoré sa postavia zanedlho na Drevenej,
Panenskej a Potovej ulici. Je nepochybne ve¾ká iba pokia¾ ju porovnávame s
terajím Prezidentským palácom. To vak
nie je Elyzejský palác, je to len trochu
väèia zemianska kúria - letné sídlo postavené v minulosti mimo mesta. Tvrdím,
e to nie je dôstojné sídlo hlavy tátu. To
patrí na Hrad a raz tam aj urèite bude.
Hodovo námestie je aj dnes ete stále
viac kriovatka ako námestie. Prvým krokom k námestiu je práve nová budova.
Ak hotel Forum bol rozpaèitým socialistickým vykroèením, nový objekt je
rezolútnym krokom dopredu, smerom k
ve¾komestskému charakteru tohto priestoru. Rovnako ako predtým Baa, Brouk
a Babka, ako Luxor. Vdy budem stá na
strane ochrany pôvodného charakteru Sv.
Jura, nikdy vak námestia v centre
hlavného mesta Slovenska.
Prof. Ing. arch. tefan ¾achta, PhD.

Do Podkovy na slovenské jedlá nechoïte
Slovenské retaurácie, resp. retaurácie
ponúkajúce väèí výber slovenských
jedál sa v Bratislave dajú spoèíta na
prstoch jednej ruky. Keï sme sa tentoraz vybrali do retaurácie Podkova Koliba predpokladali sme, e si práve
tu pochutíme na echt slovenských
pecialitách.
Drevený objekt retaurácie pripomínajúci
slovenskú kolibu je zasadený do príjemného parkového prostredia priamo v areáli
petralského dostihového závodiska.
Spolu s vonkajím sedením v tieni
vysokých stromov pôsobí na poh¾ad sympatickým dojmom. Zvnútra pôsobí rovnako, mono trochu gýèovo s neodmyslite¾nými artefaktmi, celá v dreve - svetlom i
tmavom, obloená tatranským profilom.
K pravému drevu by sa vak hodili aj
pravé kvety, nie umelé imitácie. V interiéri je väèie prítmie, mono aj preto, aby
zakrylo troku oumelý a opotrebovaný
mobiliár. Nad kadým stolom si vak
môete prisvieti lampièkou, pre istotu
vak so iarovkou niej svietivosti.
Aj tá nám vak staèila, aby sme si posvietili na ponuku v tunajom jedálnom lístku.
Nechýba v òom samozrejme klasika z
hydiny, bravèového, hovädzieho mäsa,
dokonca z darov mora, ale èo sme ocenili

Bedeker gurmána
najviac na výber sú aj jedlá z te¾aciny a
jahòaciny. Teili sme sa vak zbytoène,
ani jedno z nich nemali a tak po odrátaní
mnostva pokrmov práve z týchto ingredencií zostal jedálny lístok a s ním aj ná
výber o poznanie chudobnejí. Vybrali
sme si teda z toho, èo mali, aj keï sme si
museli odpusti dve polievky - smotanovo-krémovú jahòaciu a te¾aciu. Zostala
len zeleninová a slepaèia (aké nápadité),
tak sme ochutnali zeleninovú. Z predjedál
sme si dali studený syr fetaki s olivami, z
teplých grilované ampiòóny plnené
syrom a unkou a poliate cesnakovým
sósom. Grilované huby boli skutoène
chutné. Ako hlavný chod sme si objednali
kuracie a morèacie prsia na rote s cesnakovým sósom, krevety na rote s
Triestino sósom a misu z morských pecialít pre jednu osobu, v ktorej bol kúsok
raloka, lososa, kalamár a lúpané a nelúpané krevety (typická ponuka slovenskej
kuchyne, èo poviete...). Morské peciality
boli pripravené vcelku chutne, to isté sa
vak nedalo poveda o hydine, mäso bolo
suché a navye rya, ktorú sme si objednali ako prílohu bola lepkavá, a

nejedite¾ná. Peèená paprika na grile, ktorú
sme si dali tie ako prílohu, na tom bola
ove¾a lepie. Keïe sme boli rozhodnutí
v slovenskej kolibe ochutna aj nieèo typicky slovenské, vo¾ba padla na kapustové pirohy. Smola, pirohy nemali a tak
celú ponuku slovenských pecialít reprezentovali bryndzové haluky a kapustové
strapaèky. Na záver sme si dali ete dezert,
ktorý sa nám spomedzi palaciniek a zmrzlinových pohárov na viacero spôsobov
zdal ako jediný originálny - jablko plnené
orechami, èokoládou a ¾ahaèkou.
Èo sa týka obsluhy, nemali sme iadne
výhrady, no ceny sa nám zdali na petralské pomery, úroveò retaurácie, ale
najmä na pomerne malé porcie, privysoké. Najviac sklamaní sme boli z toho, e
mono polovicu z jedálneho lístku nemali,
pretoe v retaurácii chýbalo na pokrmy
mäso. Pokia¾ si majite¾ nebude lepie
strái svojich dodávate¾ov, môe sa mu
sta, e stratí aj svojich hostí, ktorí sa viac
nedajú zláka prázdnou reklamou. Pravda, pokia¾ mu na tom záleí.
Nae hodnotenie: 00
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
O naej návteve nebola retaurácia
informovaná. Útratu za konzumáciu si
redakcia platila sama.

VETERINARNA AMB.
52 x 30 mm
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Napísali ste nám
V pondelok 28. mája o 22.00 sa do naich
obydlí aj cez zavreté okná ozývali nám
miestnym obyvate¾om u známe zvuky:
Zabijem a,.. Pus ma...Nechaj ma na
pokoji, ty.... Namiesto bodiek si domyslite akéko¾vek vulgárne slovo, boli
pouité vetky. K tomu zvuk rozbíjajúcich
sa flia, úderov. To si nai milí bezdomovci riadnym revom vymieòali názory.
Potia¾to by to bola vedná vec, ktorú
zaívame viacerí z nás a nikomu nenapadne o tom ani písa. No zaujímavé je to,
e sa to deje s prestávkami pomerne
pravidelne, na Kamennom námestí, na
lavièkách za búdou zelovocu KATKA.
Èi noc èi deò, v tomto priestore sa bezdomovci príjemne cítia, leiac - sediac na
lavièkách, alebo jednoducho na zemi. A
ved¾a nich skupinka zahranièných turistov, ako som toho bol svedkom nedávno.
Zamý¾al som sa, preèo sa bezdomovci v
priestore Kamenného námestia pred
TESCO tak dobre cítia. A potom som si
uvedomil, ako to tu vyzerá: Na krivom a
rozbitom asfalte sa nachádza chaoticky
rozmiestnená zmes stánkov a búd
vemoných tvarov, reklamných pútaèov,
zelene, áut na parkoviskách, ale aj
uprostred námestia. K tomu príleitostní
predavaèi vetkého moného a nad tým
nám obrovská obrazovka ponúka, ako
vhodne investova. Myslím si, e medzi
trhoviskom na Miletièovej a týmto
priestorom u nie je ve¾ký rozdiel.
Nanajvý útulný priestor pre bezdomovcov a ich aktivity. Spomínam si, ako sa
náho starostu opýtal cudzinec pod
Manderlákom, e kde je centrum mesta.
Táto otázka hrozí aj naïalej ktorémuko¾vek z nás. Na Kamennom námestí
sa niè nezmenilo. U rok sa nám ponúkajú na návtevu nai priatelia zo zahranièia
a my túto návtevu u rok pod vakovakými zámienkami odïa¾ujeme. Bojíme
sa pomyslenia, e zaijú nae námestie.
Nieeby za ve¾kou mlákou nemali bezdomovcov, skôr naopak. No urèite ich
nemajú v absolútnom centre svojho D.C. hlavného mesta. ¼. Hrapko, Bratislava
~ ~ ~
Bolo to zaèiatkom 90. rokov, keï som si
pri návteve lekárne U Salvatora
pomyslela: ako dobre, e sa tu zachovalo
toto múzeum v lekárni, alebo lekáreò v
múzeu s 300-roèným prekrásnym mobiliárom a f¾atièkami popísanými latinskými názvami. Miestnos lekárne mala
tukovú a freskovú výzdobu. Keï lekáreò
Salvator zatvorili, naivne som si myslela,
e ide o rekontrukciu. Dlho sa niè nedialo, a v poslednom èase som tam evidovala èulý pracovný ruch. Moje srdce
zaplesalo v nádeji nad znovuotvorením
lekárne. A potom som si preèítala èlánok
vo vaich novinách, ktorý sa nám snaí
nahovori, e sa bojuje o mobiliár lekárne
Salvator. Tak pekne po poriadku. Kto je tá
istá pani Selecká, ktorej bolo umonené
odkúpi vzácny mobiliár a hneï ho aj
obratom preda? Èo robil magistrát, historici, ministerstvo kultúry? Nenájde sa
nikto zodpovedný? Ïalej som sa z èlánku
dozvedela, e priestory majú nového
nájomcu, ktorý ich zrekontruoval a ma-gistrát tvrdí, e chce spoloène s ním
priestorom vráti pôvodnú funkciu. Èlánok sa konèí tvrdením p. Hofmana, e tam
bude èajovòa s predajom homeopatík.
Nedalo mi to, a tak som sa ila pozrie na
tvár miesta. Fakt, e nepôjde o èajovòu ani
o predaj homeopatík mi bol hneï jasný.
Bude to zrejme pub alebo bar. A to magistrát musí iste vedie. Ja len dúfam, e
sa nájde nejaký salvátor a zachráni nám
náho Salvatora. Ak nie, obávam sa, e
jedného dòa vstúpim do Dómu sv.
Martina a bude tam diskotéka.
Alena Repková, Bratislava

The Cassidys opä na Hlavnom námestí!

PRÁCA V USA

Vláda USA organizuje lotériu na udelenie povolenia
k trvalému pobytu, práci a túdiu - zelenej karty.
Do 300 Slovákov sa bude môc samostatne alebo s
rodinami prisahova do USA a zaène tam svoju pracovnú kariéru. Ak máte maturitu alebo 2 roky praxe
a skutoèný záujem, zaregistrujte sa a pripojte k naim
výhercom. Zelenú kartu dostávate na neobmedzenú
dobu, po 5 rokoch je moné obèianstvo USA.
Prihláky a informácie po slovensky získate na tel.è.
07 /5245 4445, 0903/177 669 a cez internet:

www.greencard.sk

STARÉ MESTO
Mestská èas Bratislava - Staré Mesto
pripravuje presne po roku ïalie vystúpenie populárnej írskej folkovej
formácie The Cassidys. Vye dvojhodinový koncert s vo¾ným vstupom sa
bude kona na Hlavnom námestí v
nede¾u 24. júna 2001 po 19.00 ako
jedno z úvodných podujatí staromestského kultúrneho leta.
The Cassidys, alebo Na Casaidigh, ako
znie názov skupiny v rodnom gaelickom
jazyku, je rodinná hudobná skupina, ktorá
hrá tradiènú írsku ¾udovú hudbu.
Pochádzajú od drsného veterného
pobreia Atlantického oceánu v okrese
Donegal v Írsku. Táto oblas je známa
okrem prekrásnej divokej prírodnej
scenérie a silnej whisky aj vïaka temperamentnej a podmanivej ¾udovej
hudbe.
V rodnom Írsku u The Cassidys vystupovali na takmer kadom dôleitom
hudobnom podujatí èi u pred pre-

plneným h¾adiskom National Concert
Hall v Dubline alebo v opere v Belfaste a
Corku. Skupina sa zúèastnila na mnohých
folklórnych festivaloch. Poèas koncertného turné po Anglicku hrali The
Cassidys aj v slávnej Royal Albert Hall v
Londýne. The Cassidys sa pravidelne
starajú o oficiálny hudobný program
poèas dôleitých tátnych návtev na pozvanie írskej vlády. K doteraz najväèím
vystúpeniam patril koncert pred stotisícovým davom v strede Dublinu poèas
oficiálnej návtevy prezidenta USA Billa
Clintona v rámci mierových rozhovorov
o urovnaní konfliktu v Severnom Írsku.
Naposledy hrali na pozvanie Vatikánu na
Námestí sv. Petra.
V posledných rokoch sa The Cassidys
viac orientujú na vystúpenia v Spojených
tátoch, kde sú ve¾mi populárni. Celkove
v USA absolvovali dvanás turné a
nespoèetne ve¾a meních koncertov.
Objavili sa okrem iného na koncerte Irish
Gala v slávnej newyorskej Radio City

Music Hall a v Katedrále svätého
Patricka. Doterajím vrcholom bola núra
50 koncertov po celých USA zakonèená
predstavením v slávnej Carnegie Hall v
New Yorku.
The Cassidys doteraz vydali es vlastných albumov, prièom posledný s
názvom Singing From The Memories im
vyniesol platinové ocenenie. Skupina má
es èlenov. Aongus hrá na husle a akordeón, Seathrún na klávesové nástroje,
Odhrán na tzv. uileannské gajdy, flautu a
husle, Fionntán na husle a mandolínu,
Feargus na gitaru a Ciarán na basgitaru.
Kadý z èlenov skupiny sa podie¾a na
vokáloch.
Na bratislavský koncert si The Cassidys
odskoèia zo svojho rakúskeho turné, na
ktorom odohrajú v priebehu dvoch tý-dòov celkom osem koncertov. V Bratislave ich bude sprevádza rakúska skupina
Gin D´Arassa hrajúca írsku ¾udovú hudbu
v týle Dubliner a známa bratislavská
taneèná skupina Petronella.
(miv)

STARÉ MESTO
Vo tvrtok 21. júna sa na Hodovom
námestí zaène druhá bratislavská
cyklojazda organizovaná vo¾ným
zdruením BICYBA. Prvá sa uskutoènila pred rokom a zúèastnilo sa
na nej pribline 150 cyklistov.
Po dobrých skúsenostiach s priebehom
minuloroènej cyklojazdy sa organizátori rozhodli pripravi podobnú akciu
aj tohto roku a zaloi tak tradíciu cyklistických jázd v Bratislave.
Cyklistická jazda sa zaène o 17.00 na
Hodovom námestí a bude pokraèova
cez tefánikovu, ancovu ulicu, Ra-

èianske mýto, Krínu ulicu, okolo Námestia SNP na afárikovo námestie,
kde sa pelotón cyklistov zastaví, aby si
minútou ticha pripomenul vetky
obete automobilizmu. Cyklojazda sa
skonèí v Propeleri na petralskej strane Dunaja.
Cie¾om cyklojazdy je predovetkým
upozorni na problémy cyklistov v
Bratislave, ktorá dodnes nemá
vytvorenú súvislú sie cyklistických
chodníkov, ako je to bené v mnohých
európskych mestách. Vytvorenie takejto siete by umonilo bezpeèné
pouívanie bicykla irokému okruhu

¾udí nielen v rámci rekreácie, ale aj na
kadodennú dopravu do zamestnania,
kôl a podobne. Takýto krok by mohol
významne prispie k zlepeniu zlej
dopravnej situácie v Bratislave.
Cyklojazdy majú zvidite¾ni výhody
bicyklovej prepravy v mestách, ktorá
má oproti preprave automobilovej
viacero výhod - nezamoruje mestá
exhalátmi, nespôsobuje rast hluku,
neohrozuje ivoty chodcov, etrí verejný priestor a v èase dopravnej pièky,
keï sú ulice upchaté autami, je bicykel
èasto rýchlejí a efektívnejí spôsob
prepravy.
(brn)

Centrum mesta opä zaplnia bicykle
Leto s poèítaèom

Vedomosti, aktívny oddych, zábava
Deti 1: 8 -15 rokov
! Windows
! WWW a JavaScript
Deti 2: 12 -15 rokov
! Visual Basic
Mláde: 14 -18 rokov
+ Internet, odborné vedenie, port
Denný tábor v centre mesta - SvF STU
10 turnusov po 5 dní (pondelok - piatok)
zaèíname 9. júla, denne 8:00 - 16:30

IPEX-IVT, kurzy výpoètovej techniky

Starohorská 2, P.O.Box 9
830 05 Bratislava
tel/fax: (7) 5292 2815, -16, hot-line: 4487 3526

www.ipex.sk, kurzy@ipex.sk

IURIS

REALITNÁ A INVESTIÈNÁ SPOLOÈNOS

OBCHODNÉ
PRIESTORY

nákupné stredisko prenájom
Jasovská ul.
- 3 samostatné prevádzky,
na 1. p. (126, 50, 317 m2),
cena: 2.700,-Sk/m2 /rok

BÔRIK - SVETLÁ ul.
NEBYTOVÉ PRIESTORY/
PREDAJ

- nové kancelárske priestory, od
72 m2 do180 m2, ve¾kopriestory
s monosou delenia

KANCELÁRSKE
PRIESTORY
PRENÁJOM

Dúbravka - Drobného ul.

POSLEDNÝCH 700 m
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prenájom aj po èastiach,
novozrekontruovaná
budova (úprava priestorov
pod¾a predstáv nájomcu),
bezproblémové parkovanie,
stravovanie v budove
cena : 2.800,-Sk/m2/rok

NOVÁ VÝSTAVBA

MIMORIADNÁ PONUKA

Jedineèné miesto pre Vá dom
pri Bratislave - Záhorskej Bystrici

PREDAJ BYTOV

MARIANKA - Panský les

BÔRIK - SVETLÁ UL.
BYTY / PREDAJ
- 1- a 2- izbové byty na prízemí
cena: od 1,5 mil. Sk

tiché, uzavreté, údolie,
v prostredí Malých Karpát, v lese
s krásnymi dospelými stromami,
vlastným jazierkom a potôèikom,
novovybudované vetky in. siete
a komunikácie, dve vlastné
èistièky iba pre lokalitu, nová
trafostanica, obchod a sluby,
posedenie pri jazierku

Ul. Palisády
5-izb. byt, 139,6 m2, 2. podlaie, pôvodný stav, vl. kúrenie
cena: 4,2 mil. Sk

REALIZÁCIA DOMU
POD¼A VÁHO PROJEKTU

Vajnorská ul.
2,5-izb. byt, 73 m2, oproti Polus
Center, tehla, 2/4p., loggia,
upravený, cena: 1,3 mil. Sk

- pozemok: 850,- Sk/m
- príspevok na IS, komunikácie
a terénne úpravy: 1.900,- Sk/m2
- v splátkach pod¾a realizácie

Tichá ul.
4-izb. mezonetový byt, 145,9 m2,
2 x balkón, 2. p., krb, holobyt,
gará, cena: 4,5 mil. Sk

2

RODINNÉ DOMY - PREDAJ
LAMAÈSKÁ CESTA, celková plocha 183 m2, pozemok 1000 m2, dobrý prístup
a parkovanie, vhodný na sídlo firmy s drobnou prevádzkou, kompletne
zrekontruovaný, monos odkúpi susedný pozemok, cena: 5,5 mil. Sk
KOLIBA, nadtandardný rodinný dom - 400 m2, bazén, sauna, dvojgará, tiché
prostredie, pozemok 410 m2, cena: 9,9 mil. Sk
VAJNORY, Ul. Pri Mlyne, pôvodný stav, 3 miestnosti, gará, celý podpivnièený,
podkrovie, pozemok 870 m2, zastavaná plocha 294 m2, cena: 3,3 mil. Sk
DLHÉ DIELY, Jamnického ul., vhodný na sídlo firmy, dvojroèný, pozemok 530 m2,
celková plocha 332 m2, 6 miestností, dvojgará, vysoký tandard vybavenia,
cena: 8,5 mil. Sk

IURIS, s.r.o., Mickiewiczova 10, 811 07 Bratislava
Telefón: 52 96 24 03, 52 96 22 82, 52 96 24 20, Fax: 52 96 43 60, E-mail: iuris@nextra.sk
http://www.iuris.sk

AUPARK
109 x 188 mm
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V Karlovej Vsi
bude olympiáda
KARLOVA VES
V sobotu 23. júna sa na portovom
ihrisku pri Z na Karloveskej ceste
uskutoèní 3. roèník Karloveskej olympiády. Pod¾a organizátora, ktorým je
Obèianske zdruenie Otvorený kruh,
sa na nej zúèastní asi desatisíc iakov
bratislavských základných kôl.
S pomocou dobrovo¾níkov - uèite¾ov v
kolách, v materských kolách a v
druinách súaia deti v troch disciplínach upravených pre jednotlivé vekové
kategórie - beh, skok z miesta a
prekáková dráha. Do finále postúpi asi
1000 detí. Minulý rok zdruenie
Otvorený kruh zorganizovalo aj Malú regionálnu olympiádu, na ktorej sa okrem
slovenských zúèastnili aj deti zo susedných tátov. Tohtoroèná Malá regionálna
olympiáda sa uskutoèní 20. - 23. septembra a súai na nej by mali deti z
Bratislavy, rakúskeho Deutsch Bad
Altenburgu maïarského Mosonmagyaróváru a èeských Pardubíc.
(brn)

CALIFORNIA TÝL ATNÍKOV
100%ne jediné atníky na mieru v meste !

O R I G I N Á L A M E R I C K É  A T N Í K Y ...to nie sú
nedokonèené bukasové atníkové skrine ako ich poznáte
Vystavené: OD PRIOR - Ruinov, 2. posch.

tel.: 64 360 224 m. 0903 725 257

www.LUBOCO.sk

Dodávka do 5 dní

LUBOCO - Interier Design
100%ne originálne atníky, ktoré nie je s kým porovna !

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

Bratislava má futbalového majstra a vetky
tri bratislavské mustvá èakajú poháre
Ak troku preenieme, tak futbalová
Mars superliga sa stala meními futbalovými majstrovstvami Bratislavy.
Tabu¾ka po závereènom 36. kole toti
hovorí jednoznaène, kde sa v minulom roèníku usadila najväèia futbalová kvalita. Majstrom a víazom
pohára sa stal Inter, druhé miesto
obsadili jeho susedia z Tehelného po¾a
a hetriku bratislavských mustiev
zabránil iba tretí Ruomberok, ktorý
tesne predstihol tvrtú Petralku!
Najbúrlivejie oslavy boli, samozrejme,
na Pasienkoch. Interisti sa po dobrej
jeseni na jar trápili, ale keïe kolísavé
výkony sa nevyhli ani belasým, titul je v
správnych rukách. Rozhodol o tom
zápas v Trenèíne, kde lto-èierni
zvíazili 4:1 a koneène si tak mohli
obliec trièká s èíslicami 2x2, èo sym-

bolizuje zisk oboch najcennejích trofejí
dva roky po sebe! Tréner Jozef Bubenko
po zápase pre agentúru SITA priznal:
,,Mám, samozrejme, príjemné pocity,
pretoe sme obhájili pozície ako
získané v minulom roèníku a opä sme
vybojovali titul i víazstvo v pohári. Pri
mentalite slovenských mustiev nie je
obhajoba týchto významných trofejí
jednoduchá, a preto si o to viac váim,
e my sme to dokázali. Svedèí to o
kvalite, morálke a motivácii naich
hráèov. Pred dôleitým zápasom v
Trenèíne, v ktorom sme rozhodli o titule,
som nemal zloitú úlohu, pretoe v
hráèskom kolektíve bolo cíti ve¾ké
odhodlanie a sebadôvera. Celú dvojtýdòovú prípravu sme podriadili stretnutiu v Trenèíne a mne zostala iba povinnos hráèov takticky usmerni tak,

aby sme boli úspení, èo sa nám pomerne ¾ahko podarilo, povedal po stretnutí Jozef Bubenko.
Práve poèas víkendu, keï sa o titule
rozhodlo, prebleskla verejnosou informácia o posilnení sa staronového majstra. Na Pasienky zamieria dve opory
púchovského nováèika - Kunzo a
Lembakoali, èo naznaèuje, e ani pri avizovaných odchodoch (Németh, Babniè...) nechce Inter ustupova zo svojich
pozícii. Bratislava sa s ligou rozlúèila v
stredu 13. júna a na novú sezónu sa môe
naozaj tei. Nielene v nej vetky tri
mustvá avizujú útok na najvyie pozície, ale vetky tri budú ma tú èes predstavi sa v európskych pohároch. Inter v
Lige majstrov, Slovan v Pohári UEFA,
Petralka v Intertoto Cupe. Ete keby sa
tak vrátili aj diváci...
(mm)

Sme vydaní na milos a nemilos monopolov?
Sú sluby, ktoré si o sebe myslia, e sú
také výnimoèné, e sa nemusia vôbec
stara o názory svojich uívate¾ov spotrebite¾ov.
Niektoré
banky,
poisovne - konkrétne zdravotné, sociálne a dôchodkové - vodárne a kanalizácie, odvoz a likvidácia odpadu,
elektrárne a plynárne, káblové televízie, a aby som nezabudla - telekomunikácie.
Meditova o tom, preèo tát nemá úèinné mechanizmy na ochranu spotrebite¾ov vydaných na milos a nemilos
monopolom, je asi zbytoèné. Tvrdenie,
e monopolom môe by aj napr. jediný
obchod na ve¾kom sídlisku (ktorý si
môe robi èo chce, pretoe cesta do
najbliieho obchodu je stratou tak jeden
a pol a dvoch hodín plus náklady za
lístky na verejnú dopravu) oznaèí minimálne protimonopolný úrad za riadnu
hlúpos. Veï ani ten sa o mienku spotrebite¾ov príli stara nemusí - z naich
daní má existenciu zaruèenú! Ak si na
základe tohto úvodu myslíte, e mienim
rozíri rady notorických karohlídov,

Zákazník je pán
ktorí kritizujú stranu a vládu, tak sa
mýlite. Mimochodom, výraz som pouila zámerne, pretoe aj po 12 rokoch sú
prevane na dobrých miestach osvedèení notorici - hoci zaití v nejakej novej
úspenej strane èi stranièke. Tak o èo mi
vlastne ide? Pravdu povediac o sluby
Slovenských telekomunikácií, ktoré
nedávno zmenili vlastníka.
Mono nie kadého sa dotkne u neviem
ko¾ká zmena telefónnych èísiel. Mòa
napríklad kadá zmena stojí výmenu
navtíveniek, pretoe sa nechcem pred
svojimi priate¾mi hanbi za prepisované
èísla. A premietnite takéto náklady do
ve¾kých podnikov, bánk, ktoré musia
zmeni aj vetky druhy obchodných
papierov. A náklady predsa nebudú
znáa ony! Pomoc je rýchla, zvýia sa
ceny, zníi úrok pre spotrebite¾a a je to.
Myslíte si, e je to náhoda, ak sa zníi
cena za telefonovanie tak, e budeme
plati viac za hovor, ale pre istotu aj za

mesaèný pauál? Veï aj telekomunikácie
musia da vytlaèi nové obchodné papiere, vizitky a v neposlednom rade vláda vypláca mzdy zahranièným èlenom
manamentu. A tí veru za cenu práce na
Slovensku pracova nebudú. Èo v tejto
situácii môe urobi spotrebite¾? Napríklad pouvaova, èi neprestúpi na
niektorý z mobilných telefónnych systémov. Pokia¾ práve nepotrebujete doma
pouíva fax alebo pripojenie na internet, nemá mobilný systém chybu. A
hádajte preèo? Nu prevádzkovate¾ov je
u viac a tak platí zákon konkurencie. A
ten je vdy na úitok uívate¾om. Ani
starí obèania sa mobilu nemusia bá.
Svojím spôsobom je skoro výhodnejí,
pretoe si ho mono bra so sebou na
záhradu, ba i na WC. Mne osobne v
mobilnej sieti chýba jediná vec: telefónny zoznam úèastníkov. Èudujem sa, e
ete nikomu nenapadlo takúto slubu
zrealizova. Pretoe vdy vola informácie sa kadému nechce. Ani mne nie.
Marta Èerná,
Fórum spotrebite¾ov

Nájdete nás aj na webe

www.bratislavskenoviny.sk
skúste to...

DREKOR s.r.o.

Po - Pia: 900 - 1600 h.
Ul. 29. augusta 36 A
Streda: 900 - 1800 h.
Tel./fax: 07/52 733 135, 0905 159 239

RENAULT KESTLER
166 x 100 mm
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Nielen streetball,
ale aj volejbal,
futbal a nohejbal

BRATISLAVA
Kto si u zvykol na bratislavské
streetballové turnaje, príde si na svoje
aj najbliie leto. Bratislava nezostane
ani v prvom roku nového tisícroèia
bez tradièného stretnutia pod basketbalovými komi, ktoré láka nielen
hráèov, ale aj prizerajúcich sa
fanúikov. V nede¾u 24. júna sa na
parkovisku pri Inchebe uskutoèní
Adidas Games 2001, s podtitulom
,,Deò plný portu, súaí a zábavy.
Na tohtoroènom podujatí vak
nepôjde iba o klasický streetball, na
programe je ove¾a iria ponuka.
Okrem streetballu sa bude súai aj v
pláovom volejbale, minifutbale a nohejbale, zaujímavý program je prichystaný
pre fanúikov netradièných portov èi
hudobných fajnmekrov.
Èo sa týka portuchtivých Bratislavèanov, záujemcovia dostanú prihláky v
znaèkovej predajni Adidas na Dunajskej
ulici do stredy 20. júna.
Pre informáciu, prináame poèet hráèov
potrebných v jednotlivých portoch.
Na streetball sa musia zapísa tyria
hráèi, na pláový volejbal dvaja, na
nohejbal traja, na minifutbal tyria.
Prihláky nie sú vekovo ohranièené,
akurát vo futbale to môu by iba chlapci a dievèatá do 15 rokov.
Streetball má tyri kategórie: A: eny
open, B: mix 11-15 rokov, C: mui od 16
do 19 rokov, D: mix nad 19 rokov.
Pláový volejbal má spoloènú kategóriu
muov a ien.
Nohejbal juniorsku kategóriu do 15
rokov a seniorsku nad 15 rokov.
Súaí sa o zaujímavé ceny, hlavnou je
zájazd pod¾a vlastného výberu od CK
Neckermann v hodnote 100 tisíc korún,
pripravené sú vak aj odmeny od Adidas,
Sony, Sprite...
Podujatie sa zaèína ráno o 10. h a potrvá
pribline do 20. h. Kto dá prednos iným
portom, môe si pozrie ukáky skateboardistov, cyklotrialistov, vyskúa si
horolezeckú stenu... Poèas celého dòa je
pripravený kultúrny program, v ktorom
vystúpia napríklad No Name, Plusmínus, ena z lesoparku.
Organizátori mysleli aj na najmeních,
pre ktorých je pripravený Detský kútik,
Legoland... ,,Teíme sa na vetkých
súaiach i portových fanúikov a
veríme, e v nede¾u 24. júna zaijú skutoène super deò, pridáva elanie éfka
organizátorov Eva Boroová.
(mm)

RENAULT KESTLER
109 x 100 mm

Správy z podsvetia
RUINOV
NA DRIEÒOVEJ ULICI priniesol do
budovy ministerstva vnútra obyvate¾
Komárnickej ulice stogramovú nálo trinitrotoluénu, ktorú vraj naiel pri kontajneroch na ulici, kde býva. Pyrotechnici ihneï
urobili ohliadku miesta èinu aj so psom výbuninárom. V papierovej katuli pri
kontajneri nali osem trecích zapa¾ovaèov,
rôzne vojenské mapy a písomnosti, z
ktorých policajti zistili aj ich majite¾a - ide
o bývalého vojaka z povolania, ktorý zomrel pred nieko¾kými dòami. Po jeho smrti
jeho manelka robila ,,ve¾ké upratovanie
a keïe nevedela, naèo nebezpeèné veci
vlastne slúia, jednoducho ich vyhodila do
kontajnera. Záleitos preveruje polícia.
Z AREÁLU NA ZLATÝCH PIESKOCH neznámy páchate¾ ukradol prívesný vozík, na ktorom boli dva vodné skútre
v hodnote 1,4 milióna korún. Skútre patria
dvom maïarským obèanom z Budapeti a
Mikolca.
PETRALKA
NA HRANIÈNOM PRIECHODE Petralka - Berg odhalili colníci paeráèku hormonálnych prípravkov. Dvadsaroèná
Diana Sz. z okresu a¾a doviezla do SR
bez prihlásenia na preclenie 505 ampuliek
Testexelmu Prolondation 250, 5166 ampuliek Winstrolu Depot a 23 800 tabletiek
Winstrol Stamozolum. Prípravky majú
hodnotu vye 5,6 milióna korún. Ak by
Diana bola pri prevoze úspená, tát by
priiel na cle o vye 562-tisíc a na dani z
pridanej hodnoty o vye 1,4 milióna korún.
Mladú páchate¾ku vyetrovate¾ OÚV PZ
Bratislava 5 obvinil z trestných èinov
pokusu o poruovanie predpisov o obehu
tovarov v styku s cudzinou a pokusu o
skrátenie dane. Stíha ju na slobode.
NA BOSÁKOVEJ ULICI v sklade
firmy Samando lúpene prepadol 58roèného Trnavèana neznámy páchate¾.
Noom ho bodol do hrudníka a z vrecka
koele mu ukradol peòaenku s obsahom
6150 korún. Prepadnutý mu bude práceneschopný najmenej es týdòov.
NOVÉ MESTO
NA BIELOM KRÍI objavila polícia v
jednej z garáí rozobraté vozidlo znaèky
Chrysler Grand Voyager, ktoré zaèiatkom
apríla tohto roku ukradli 38-roènému
Rakúanovi. Okrem rozpitvaného auta v
hodnote 1,8 milióna korún tam policajti
nali aj malokalibrovku, tri samopaly a
osem zásobníkov v samopalom. Gará
patrí 75-roènej Bratislavèanke.
V POLUS CITY CENTRE sa do predajne Globtelu vlámal neznámy páchate¾.
Precvikol hliníkovú samonavíjaciu mreu
a z predajne odniesol 140 mobilných telefónov a väèie mnostvo Prima kariet.
Vánivý telefonista spôsobil krádeou a
pokodením zariadenia majite¾om predajne kodu za dva milióny korún.
NA PIONIERSKEJ ULICI prepadli
dvaja páchatelia - 20-roèný Radko M. a
25-roèný Vladimír J. 11-roèné dievèa.
Vytrhli mu z ruky mobilný telefón v hodnote 28-tisíc korún a uli. Krátko po èine
sa obidvoch lupièov podarilo zadra.
Vysvitlo, e títo dvaja enkvièania v ten
istý deò prepadli na Raèianskej ulici 73roènú enu zo amorína a ukradli jej
kabelku, v ktorej mala 350 korún.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA HRONSKEJ ULICI v areáli základnej koly pri plote nali ruèný granát
RG-4. Nebezpeènú vecièku znekodnil
pyrotechnik z Kriminalistického a expertízneho ústavu.
KARLOVA VES
NA MLYNSKEJ ULICI SPRED ZOO
zmizol èervený nákladný ahaè znaèky
LIAZ s návesom s nákladom potravinárskych výrobkov. Páchate¾ spôsobil
kodu za viac ako milión korún.
(ver)

Prázdniny
plné portu

Dom, ktorý mal
kedysi veu
Pamätníci histórie
Preporské Hlavné námestie nevzniklo
náhodou. Vytýèili ho niekedy na
prelome 13. a 14. storoèia na mieste
vhodnom, aby sa tam konali trhy.
Meania sa rozhodli pre pravidelné
tvorcové
priestranstvo
(malé
odchýlky nás dnes nesmú mýli), do
ktorého mali v kútoch vyúsova ulice.
Na vetkých tyroch stranách trhoviska
mali stá domy, obrátené k trhu úzkymi
prieèeliami - ako dodnes domy na mnohých dedinách. Medzi jednotlivými
domami, ktorých fasáda smerom k
námestiu bola iroká pribline 10 metrov,
boli úzke dvory èi prejazdy do ïalej
poloených dvorov.
V 14.storoèí bolo mesto u opevnené, ale
kto si to mohol dovoli, staval si vlastný
dom s opevnením a veou. Boli to najmä
bohatí kupci, ktorí si museli majetok a
tovar zvlá ochraòova - hoci aj voèi
vlastným susedom. Okolo trhoviska
postavili nieko¾ko domov s veami.
Jedna z nich je zachovaná a vidite¾ná v
podobe vee Starej radnice. Iná, na nároí
Radniènej ulice, u nie je vidite¾ná. Keï
v neskorích storoèiach zvýili objekty v
jej tesnom susedstve, stala sa súèasou

mohutného domu s barokovou fasádou,
ktorý dnes nesie èíslo 2. Pri poslednej
prestavbe domu sa potvrdilo, e
obvodové múry vee zo 14. storoèia sú
zachované v plnej výke, hoci vnútro
vee èasto upravovali.
ako si môeme predstavi celý rad
majite¾ov domu od 14. storoèia a po
koniec 20. storoèia. Ete aie je predstavi si tie stovky ¾udí, ktorí sa v dome
za sedem storoèí ako obyvatelia vys-

triedali. Okolo roku 1925 tam ila sleèna
Vilma z rodiny finanèníkov Jurenákovcov, ktorú navtívila Elsa Grailich.
Bratia sleèny Vilmy sa poznali a stýkali s
mnohými významnými osobnosami
19.storoèia, napríklad s Richardom
Wagnerom a Johannesom Brahmsom. Jej
sestra bola starou matkou hudobného
skladate¾a profesora Jána Albrechta
(1919-1996).
tefan Holèík
FOTO - Vladimír Miauer

Izba starej sleèny na Hlavnom námestí
Celkom v jadre vnútorného mesta stojí
ve¾ký nároný dom. Mohutný podperný pilier ozdobený hlavou vytesanou
do kameòa svedèí o tom, e dom je
omnoho starí, ako by sa dalo predpoklada pri zbenom poh¾ade, napríklad
na jeho portál. Mladie je aj schodite s
výklenkami, v ktorých hádam vo¾akedy stáli sochy.
Dnes sú výklenky prázdne a schody a do
výky prvého poschodia sú z betónu,
akoby to bolo schodite v hociktorom
modernom dome. Keï vak vystupujeme
vyie, pribliujeme sa stále viac k minulosti. Na treom poschodí schody konèia
vo ve¾kej miestnosti, ktorá slúi ako predsieò. Z nej sa vstupuje do viacerých bytov.
Nízke biele dvere vedú ïalej do dlhej
úzkej miestnosti. Prvý poh¾ad návtevníka
sa zastaví nad dverami izby. V zlatom
staromódnom ráme tam mono èíta
nemecký ver o astí, o astnom ivote.
Jednoduchý tmavý príborník - Kredenzkasten - s peknými ladne zvlnenými stenami nadstavca má skoro dvesto rokov.
Stôl a na stene polièka s porcelánovými
konvièkami vyvolávajú v miestnosti príjemný domáci pocit. Miestnos je prívetivá, hoci je na konci osvetlená len jediným
pomerne malým okienkom.
No to je ete len úvod. Ak sa otvoria dvere

U starých Preporákov
do susednej izby, ocitneme sa naraz jediným krokom v celkom inom, neznámom
svete. Zdá sa, akoby sa tu medzi tyrmi stenami zachoval sen z dávno minulých èias.
Spôsobuje to hádam tá biela okrúhla
kach¾ová pec z èias empíru, ktorá tamto z
kúta vysiela príjemné teplo? Alebo je to
iroká trojdverová skriòa pri stene oproti?
Poste¾ s biedermeierovými valcovými podukami pri pe¾astiach? iroká komoda s
nádhernými staroitnými kovaniami alebo
vysoká úzka komóda s mnohými zásuvkami, charakteristický kus nábytku svojho
èasu? Alebo hádam malá jednodverová
skrinka pri okne èi malá pohovka - balsac
- potiahnutá kvetovanou látkou? Kto u
vlastne dnes vôbec vie, èo je to balsac?
Tento ve¾mi pohodlný kus nábytku polokreslo polosofa, v ktorom sa dá tak
príjemne sníva! Tak nádherne sníva!
Nie je to ani jedno, ani druhé, ani iné, niè z
toho samo o sebe. To, èo tu uzatvára nádherný magický kruh, èo tu vetko zjednocuje, je duch, ktorým je tento priestor
naplnený. Je v úzkom vzahu ku kadému
predmetu. Je to duch, zakorenený v ïalekej minulosti, duch, ktorý ivo zasahuje,
preniká do naej úbohej prítomnosti.

Na obale albumu so zlatou oriezkou,
viazanom v safiánovej koi, èítame rok
1859. Je to pamätník mladého dievèaa z
èias jeho najastnejej mladosti. Dnes u
ako èitate¾ným ozdobným a èiastoène aj
vyblednutým písmom sú tu na pamiatku
zapísané básnièky, slová slávnych ¾udí,
múdre rady do ivota. Len málokto z tých,
ktorí ich písali, je u naive. Sú tu vak aj
spomienky na preporskú minulos: na
profesorov Michaelisa, Kornhubera, Tyrolta, na taneènú kolu Kyffory, kde sa
nuseli na taneèné hodiny nosi vysoké
nurovacie topánky. Nasledujú ïalie a
ïalie mená.
Je u minulos màtva???
Nie. Stále ete ije. Bude i, kým budú
i ¾udia, ktorých due budujú most
medzi vo¾akedy a teraz, medzi vèera a
dnes. Most, ktorý znamená viac ne len
spomienku na mená a udalosti, most,
ktorý privádza ducha èasu aj do tohto
priestoru. Ducha, ktorý s nepovrnenou
èistotou, s jasom a s teplom napåòa izbu
sleèny Vilmy Jurenákovej, ducha, osvieteného ivotnou skúsenosou a slneènou
dobrotou, ktorého lúèe prenikajú hlboko
do sàdc ¾udí a do podstaty vecí.
Pod¾a poviedky Elsy Grailich
Altjungferstübchen preloil
a upravil tefan Holèík

15

BRATISLAVA
Správa rekreaèných a telovýchovných
zariadení (STaRZ) organizuje pre deti
aj tento rok Letné portové prázdniny.
Týdòové turnusy s dennou dochádzkou pre bratislavské deti vo veku 6-14
rokov budú v portovom areáli na
Drieòovej ulici. Na deti èakajú loptové
a pohybové hry, súae, plávanie,
korèu¾ovanie na kolieskových korèuliach i na ¾ade, jazda na koni, základy
vodnej turistiky - to vetko pod
dozorom starostlivo vybraných
intruktorov.
V jednom turnuse je kapacita pre 60 detí.
Júlové turnusy budú v týchto termínoch:
2.-4. 7. + 6. 7., 9.-13. 7, 16.-20. 7., 23.-27. 7.
Augustové turnusy sú v týchto termínoch:
30. 7.-3. 8., 6.-10. 8., 13.-17. 7., 20.-24. 8.
Program je zabezpeèený od 8. do 15.
hodiny. Príchod detí je moný u od 7. a
odchod do 16. hodiny. Prihlási sa je
moné od 18. do 29. júna na Zimnom
tadióne O. Nepelu, Odbojárov 9 (denne
od 8.00 do 12.00, v utorok a vo tvrtok aj
od 12.00 do 17.00). Úèastnícky poplatok
je 650 korún na turnus (obed, doprava,
poistné, program).
(brn)

Spomienkový album
Dnes u nie je moné presne urèi
miesto, kam sa okolo roku 1835
posadila maliarka Louise B. Kotz, aby
nakreslila poh¾ad na poiarom
znièený preporský zámok z blízkych
vinohradov. Jej kresba sa stala podkladom na grafický list, ktorý kameòotlaèou vydala v Prahe firma
Gottlieb Haase Söhne okolo roku
1840. Autor litografie sa podpísal
C.Würbs.
Na svahoch nad Palisádmi u asi sto
rokov vinohrady nie sú. Zanikli stráne
domèeky, stratila sa Boia muka,
potôèik z prameòa èerstvej vody skonèil
v kanalizaènej sieti. Vinohrady sa zmenili na záhrady, v záhradách neskôr
vyrástli vily. Dnes ich vytláèajú
obrovské mnohobytové stavby, ktorým
sa, bohvie preèo, hovorí mestská vila.
Èasy sa menia.
Pribliné miesto vtedajieho stanoviska
maliarky mono predpoklada na hornom konci Partizánskej, do roku 1945
Wegelinovej, ulice. Za posledných 60 a
80 rokov tam vak vyrástli domy, ktoré
výh¾ad na rekontruovaný hrad (Nemci
ho oznaèovali ako Schloss - zámok) z
tejto strany celkom znemonili. A
priestor medzi nimi je vyplnený koatými stromami. Ani Louise Kotz by u
dnes svoje miesteèko nenala.
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer
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Rakúska
architektúra
dnes

Kam za kultúrou?

VÝSTAVA
V priestoroch K.F.A. Gallery na
Karpatskej ulici potrvá do 12. júla
výstava prác rakúskych architektov s
podtitulom 1. výstava - 20 projektov.
Súèasné tendencie rakúskej architektonickej scény predstavujú vo forme plánov, koláí a fotodokumentácie realizované práce
mladej generácie i osvedèených rakúskych
architektonických tímov - Baarbaarenfels
Johannes, ARTEC Henke&Schreieck,
Piskernik Edwin, Rainer Klaus, Treusch
Andreas, Mascha&Seethaler, Müller Herwig, Lichtblau&Wagner, Zacek Patricia,
Geiswinkler Markus, URBANFISH,
Katzberger Paul, Jabornegg&Palffy (rh).

Festival Art Film
aj v kine Tatra
FILM
Deviaty roèník Medzinárodného filmového festivalu Art Film, ktorý sa
zaène 22. júna v Kúpe¾nej dvorane v
Trenèianskych Tepliciach, neobíde
ani bratislavských divákov, keï kino
Tatra bude denne od 23. do 29. júna
ponúka po tri predstavenia - o
15.30 h, 18.00 a 20.30 h.
Na festival je prihlásených vye sto
snímok, z toho 330, ktoré sú v súanej
èasti, si zmerajú sily v kategóriách
Artefakty, Na ceste a Art Fiction. V
nesúanej prehliadke sa predstaví
najnovia tvorba BBC, ïalej francúzska
spoloènos Filmes ïIci, na programe sú
aj ukáky z ponuky talianskej, japonskej
èi egyptskej kinematografie. Nebude
chýba ani sekcia V4 - stredoeurópske
konfrontácie a prehliadka víazných tudentských filmov CILECT. Sprievodnými podujatiami festivalu budú aj výstavy, módne prehliadky a koncerty. (rh)

Pestrá ponuka
Èeského centra
ROZNE
Èeské centrum v Bratislave pripravilo
na nasledujúce dni nieko¾ko zaujímavých podujatí vo svojich nových
priestoroch na Hviezdoslavovom
námestí 8.
V pondelok 18. júna o 18.00 h bude
vernisá výstavy Desa osobností èeskej
grafiky. Expozícia bude otvorená denne
okrem víkendov od 13.00 h do 17.00 h. a
potrvá do 6. júla. Vo tvrtok 21. júla o
17.00 h je na programe pásmo animovaných filmov slovenských a èeských
autorov Z rozprávky do rozprávky, ktoré
pripravil tefan Vratiak.
O týdeò 28. júna o 18.00 h pokraèuje
pravidelný cyklus diskusií venovaný
problematike subkultúr. Téma: streetparty.
(rh)

najbliie vyjdú 28. 6.

V úlohe Thomasa Mora sa predstaví Duan Jamrich. Jednu z postáv stvárnil aj Leopold Haverl.

FOTO - Jana Nemèoková

Èlovek pre vetky èasy od Roberta Bolta
Repertoár Èinohry Slovenského
národného divadla obohatí od soboty
16. júna hra britského dramatika
Roberta Bolta (1924-95) o jednej z
najvýznamnejích budalostí anglických dejín - o konflikte medzi panovníkom Henrichom VIII. a filozofom Thomasom Morom. Meno
Roberta Bolta nie je ani u nás
neznámym: okrem úspených divadelných hier je aj scénaristom filmov
Doktor ivago a Èlovek pre vetky
èasy, za ktoré získal Oscara.
Bolt v postave Mora vytvoril typ dramatického hrdinu, ktorý sa stáva hrdinom
napriek tomu, e ním vôbec nechcel by a
urobí vetko preto, aby sa hrdinom nestal.
Neurobí iba jediné: nezmení svoje
presvedèenie.
Historické hry, èi moderné verzie histórie

evokujú kolobeh stále aktuálnych javov,
uvádza vo svojich poznámkach reisér
Pavol Haspra: výpovede o politických
hrách, o detrukèných vplyvoch moci na
charaktery a vzahy, o boji za preitie aj
za cenu obetí na svedomí, o morálke, o
kompromisoch, o nepouèite¾nosti èloveka i ¾udstva, o opakovaní mechanizmov
mocenských záujmov, o zneuití moci, o
jednotlivcovi v súkolí politických i osobných záujmov silnejích a vplyvnejích...
Postava Thomasa Mora urèite nevyvolá
celkom jednoznaèné hodnotenia, mnohým bude sympatický, iným bude jeho
tvrdohlavos a cena obetí nepochopite¾ná. Nekompromisnos vdy vyvoláva
podvedomé rozpaky, môeme ju uznáva, no nedokáeme sa s òou aj identifikova èi sa òou inpirova...?
Názov hry Èlovek pre vetky èasy

pripomína aj ironický slogan èlovek do
kadého poèasia. ¼udí pre kadé poèasie
je v hre Roberta Bolta mnoho, hovorí
Pavol Haspra, konformisti, karieristi,
obracaèi kabátov, pragmatici, diplomatickí táraji... no tým, kto vetkých preije,
je Obyèajný èlovek. Peiak, malá figurka
na achovnici ve¾kých hier, ani zlá ani
dobrá...
V réii Pavla Haspru hrajú Duan Jamrich (Thomas More), tefan Buèko
(Henrich VIII.), Jozef Vajda (Thomas
Cromwell), v ïalích postavách Duan
Tarage¾, Peter Bzdúch, Leopold Haverl,
Oldo Hlaváèek, Soòa Valentová a iní.
Historický príbeh zo 16. storoèia je skutoène platný pre vetky èasy, v dejinách
sa toti prièasto opakujú situácie, keï za
zachovanie mravnej integrity a slobodnej
vôle treba zaplati cenu najvyiu. (ts)

Detská vkladná knika PRVEJ KOMUNÁLNEJ BANKY

Ak vloíte alebo nasporíte
na detskú vkladnú kniku
5000 Sk
môete dosta ako darèek bohato ilustrovanú knihu
H¾adaj Bufiho
A nezabudnite, e úrok na detských vkladných knikách je

7,2 %

Podrobné informácie Vám ochotne poskytnú zamestnanci 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, v stredu do 17.00 h, vo tvrtok do 12.00 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.

www.pkb.sk
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280 x 30 mm

n V Zimnej záhrade Slovenského národného múzea na Vajanského nábreí je nová
výstava Martin Benka: Výber z tvorby,
usporiadaná pri príleitosti 30. výroèia
úmrtia umelca.
n V Divadle Astorka-Korzo 90 sa 24.
júna predstaví Èinoherné divadlo Publikum s hrou Williama Shakespeara
Sen noci svätojánskej. Táto inscenácia
ÈaBF VMU absolventského roèníka
Martina Hubu a Emílie Vááryovej
získala ocenenie DOSKY '99 v kategórii
Objav roka.
n Rakúske kultúrne fórum na Zelenej
ulici 7 pripravilo na 25. júna vernisá výstavy viedenského umelca Dietera
Kümmera.
n túdium Kaplnka na VMU na
Ventúrskej ulici 3 zakonèí sezónu 18. júna
predstavením G. Taboriho Balada o
viedenskom rezni.
n V Po¾skom intitúte na Námestí SNP
27 bude 19. júna o 16.30 h vernisáy výstavy Anny Rodzieewiczovej - ma¾by,
kresby a sochy.
n V Slovenskom rozhlase na Mýtnej ulici
1 bude 27. júna koncert Bach - Chopin,
úèinkuje Miro Bázlik.
n Maïarský výtvarník Tibor KissSomorjai vystavuje svoje litografie v
Kultúrnom intitúte Maïarskej republiky
na Palisádach 54.
n V Spoloèenskom dome Nivy na
Súanej ulici 18 bude 24. júna o 19.00 h
koncert taneènej hudby tridsiatych rokov v
podaní súboru Bratislava Hot Serenaders.
n Od 13. júna je v Slovenskom národnom
múzeu na Vajanskom nábreí 2 výstava
100 rokov priemyselného dizajnu na
Slovensku.
n V Dome kultúry Lúky na Vig¾askej
ulici 1 je 16. júna na programe Oldies
disco. Èas trvania: 21.00 h a 04.00 h.
n Do 24. júna potrvá v Galérii
Po¾nobanky na Vajnorskej ulici 21 výstava Jozefa Vilharda Ilúzie.
n V Mirbachovom paláci Galérie mesta
Bratislavy na Frantikánskom námestí 11
bude 17. júna koncert dychového kvarteta
I Fiati (umelecký vedúci Stanislav Bicák).
Na programe sú diela W. A. Mozarta, F.
Bridgeho, I. Zeljenku a E. Bozzu.
n Výtvarníèky Silvia a Scarlett
Fridrichové vystavujú do 29. júna svoje
obrazy v priestoroch poisovacej spoloènosti Uniqua na Zámockej ulici 4.
n Pod názvom Ty a ty a ty vystavujú do
konca júna v Galérii Medium na
Hviezdoslavovom námestí 18 Tereza
Langerová, Patrik Illo a Anabela igová.
n Finisá výstavy Milana Patéku Inak
bude 19. júna o 18.00 h v Galérii Priestor
na Somolického 1/B. Pri tejto príleitosti
sa uskutoèní aj prezentácia knihy Milan
Patéka, ktorá vyla vo vydavate¾stve
L.C.A.
n Výstava 6 x 6 detských kníh z Rakúska
potrvá v Rakúskom kultúrnom fóre na
Zelenej ulici 7 do 22. júna.
n V Mozartovej sieni Rakúskeho ve¾vyslanectva na Ventúrskej ulici 10 bude 25.
júna o 18.00 h prednáka Kurta Schaefera,
spojená s premietaním diapozitívov, na
tému Historické lode na Dunaji vtedy a
dnes.
n V Mozartovej sieni Rakúskeho ve¾vyslanectva na Ventúrskej ulici 10 bude 18.
júna o 18.00 h prezentácia knihy Milana
Krankusa Spomienka z detstva Leonarda
da Vinciho.

