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Pokojné Vianoce
a ve¾a astia
v roku 2002
REDAKCIA
Konèí sa ïalí rok, ktorý bol výnimoèný u len tým, e bol prvý v novom
tisícroèí. S koncom roka prichádza èas,
keï hodnotíme vetko, èo sa podarilo
aj nepodarilo vykona v uplynulých
mesiacoch. My vak nehodnotíme, pretoe nau prácu vdy najlepie zhodnotia iní - èitatelia, reklamní a obchodní partneri.
Dovo¾te nám teda, aby sme sa vám
vetkým v poslednom tohtoroènom vydaní poïakovali za vau priazeò a podporu. Èitate¾om ïakujeme za mnostvo
podnetov, reklamným a obchodným partnerom za korektnú spoluprácu.
Pokojné preitie vianoèných sviatkov a
ve¾a zdravia a astia v novom roku vetkým Bratislavèanom elajú
BRATISLAVSKÉ NOVINY
STAROMESTSKÉ NOVINY

Klzisko
s viacerými
novinkami

STARÉ MESTO
Príchod Mikuláa do Bratislavy priniesol aj dlhooèakávané otvorenie verejnej ¾adovej umelej plochy na Hviezdoslavovom námestí. Klzisko patrí mestskej èasti Staré Mesto.
Klzisko s rozmermi 32 x 16 metrov vstupuje do svojej tretej sezóny s viacerými
novinkami. Po prvýkrát sú okolo mantinelov v jeho východnej èasti intalované
tribúnky s kapacitou pribline 40 miest,
odkia¾ môu dospelí sledova svoje ratolesti alebo si jednoducho oddýchnu poèas
korèu¾ovania. Pre záujemcov budú tie
otvorené improvizované stráené atne na
prezleèenie a odloenie si vecí. Predbene
by mali by k dispozícii v popoludòajích
hodinách poèas pracovných dní a po celý
víkend.
Klzisko je otvorené kadý deò od 9. do 21.
hodiny. Mestská èas sa vak nebráni
dlhej prevádzke, termín mimo oficiálnych prevádzkových hodín, napríklad na
medzifiremný hokejový zápas, je vak
potrebné dohodnú si vopred.
Staré Mesto neopustilo dobré zvyky z
predchádzajúcich rokov a naïalej umoòuje vstup na klzisko zdarma. Sezónnu
prevádzku v náklade okolo 1,7 mil. korún
hradí zo svojho rozpoètu.
Pod¾a starostu Starého Mesta Andreja
Ïurkovského zostane klzisko na Hviezdoslavovom námestí a do bratislavských
jarných prázdnin, teda do zaèiatku marca
2002. K tomuto vak musí pomôc aj
poèasie, pretoe umelý ¾ad sa dá kvalitne
vyrába, iba ak vonkajia teplota vzduchu
nevystúpi po dlhí èas nad 12 stupòov
Celzia. Zatia¾ sa o korèu¾ovanie v centra
mesta obáva nemusíme.
(miv)
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Rozdelili
kompetencie
medzi mesto
a mestské èasti

¼ahko sa nejazdilo autám ani elektrièkám. Peo ste doli skôr ako na kolesách...

FOTO - Vladimír Miauer

Padá snieik padá, padá snieik padá
BRATISLAVA
Tohtoroèná zima je v Bratislave veru
poriadna. Nielene napadlo kopec snehu, ale ete aj poriadne mrzne. Takú
bohatú nádielku Bratislavèania u
dlho nezaili. Vak to aj patriène oslávili. Cesty boli nieko¾ko dní plné nadených obyvate¾ov mesta, ktorí vytvárali oslávný sprievod ahajúci sa takmer celým mestom.
arty bokom, ukazuje sa, e Bratislavèania nato¾ko odvykli od poriadnej zimy,
e sotva napadne 10-20 centimetrov snehu, u sú nervózni a podrádení. A kto si
to odnesie? Ako inak, cestári. Tí pod¾a
oèitých svedkov namiesto odhàòania radej posýpali. Ani to vak nepomáhalo.

Nadávali nielen motoristi, ale aj chodci.
Veï niektoré chodníky by pokojne mohli
konkurova verejnému klzisku na Hviezdoslavovom námestí. Pritom je povinnosou kadého majite¾a a správcu nehnute¾ností, aby vèas a dôkladne oèistili
verejné priestranstvo pred svojim domom.
Ruku na srdce, ko¾kí vyli do mrazu a
zabezpeèili, aby boli chodníky schodné?
A to sa netýka len obytných domov, ale
aj firiem a obchodných centier. Napríklad pred navtevovaným Polus City
Center bol pred nieko¾kými dòami chodník sa zo skla. Nejedna Bratislavèanka
si na òom rozbila koleno, lake alebo
narazila kostrè. Mono prvý vyhratý súdny spor s majite¾om èi správcom takejto

nehnute¾nosti by koneène otvoril vetkým zodpovednýn oèi a dbali by ove¾a
viac o svoje povinnosti.
Pred nieko¾kými týdòami hlásili predstavitelia mesta a mestských èastí, ako
dobre sú pripravení na tohtoroènú zimu.
Hodnoti je mono trochu predèasné,
veï zima sa ete neskonèila, napriek tomu si treba prizna, e prvú tohtoroènú
skúku zimy nezvládli na 100 percent.
Kto je vak dokonalý, e?
Pamätníci spomínajú, e kedysi boli v
Bratislave také tuhé zimy, e zamàzal aj
Dunaj. Èo by sme si poèali, keby sa takéto zimiská nebodaj vrátili? Asi by sme
zostali v prekúrených bytoch a poèkali,
a sa oteplí...
(ado)

Za Bratislavu budú lobova aj v zahranièí
V januári zaène oficiálne fungova
Úrad bratislavského samosprávneho
kraja. O tom, èo to bude znamena pre
Bratislavèanov sme sa pozhovárali s
jeho predsedom ¼ubom ROMANOM.
- Pre Bratislavu to bude znamena, e sa
zbaví politiky a politikárèenia a viac sa v
nej bude myslie na ¾udí. Budem sa
snai vetko najlepie, èo prichádza zo
zahranièia umiestni v tomto kraji.
Bratislava má ve¾kú ancu natartova
sa, pretoe sa v nej vytvára vye 30 percent hrubého domáceho produktu
Slovenska, ale naspä dostáva len 11. Ja
som za pomoc druhým krajom, ale za to
by som iadal aspoò pochopenie. Ten
takzvaný bratislavocentrizmus èasto
slúi na krytie toho, aby sa odtia¾to
ahali peniaze a hádzali sa do èiernych
dier na Slovensku. Mali by sme zaèa
rozmý¾a aj o regionálnej spolupatriènosti, hrdosti na tejto kraj. V
Bratislave ijú najvýznamnejie osob-

Ná rozhovor
nosti, sú tu tátne úrady, kultúrne
ustanovizne, ijú tu aj ¾udia, ktorí plaèú
za svojimi dedinami, ale zubami-nechtami sa dria Bratislavy. Máme tu tri pecifické okresy. Senecký, ktorý je oddychovým a po¾nohospodárskym okresom,
vinársky Pezinský a Záhorie, kde sa
budujú priemyselné parky a ktoré má
svoj pecifický humor. Keï to spolu
dáme dohromady, myslím, e sa nám tu
bude pekne i.
Ako chcete pre bratislavský región
získa peniaze na realizáciu nových
projektov?
- Vetci sa pýtajú, kde zohna peniaze. Ja
vravím, e najprv nám treba da nae
peniaze. A èi sa nám ich podarí získa, to
bude závisie aj od sily predsedu a
regionálneho parlamentu a prioritách,
ktoré si postavíme. Vetci si musia uve-

domi, e Bratislava je hlavné mesto.
Keï sem príde turista, pod¾a toho èo
uvidí tu si vytvorí obraz o Slovensku.
Pracujeme na tom, aby bratislavský
región mal zastúpenie v zahranièí
prostredníctvom vplyvných ¾udí, ktorí
budú zaòho lobova. To nám umoní
prinies k nám zo zahranièia zaujímavé
projekty spolu s kapitálom. Práve vzniká
konkrétna mylienka vybudovania
priemyselného parku s výskumnými
ústavmi pre medicínu, automobilový
priemysel a ivotné prostredie.
Budete ma na to kompetencie?
- Na to je regionálny parlament, ktorý
bude vyvíja tlak na vládu a zároveò
spolupracova so starostami a primátormi. My si teraz vytvárame akési územie,
za ktoré budeme lobova. A kadý upan
by mal spolu s regionálnym parlamentom vypracova plán rozvoja regiónu,
ktorý bude postupne realizova.
Zhováral sa Milan erík

BRATISLAVA
Mestské zastupite¾stvo schválilo rozdelenie kompetencií medzi mesto a mestské èasti Bratislavy v oblasti kolstva,
zdravotníctva a sociálnych vecí.
V oblasti kolstva bude mesto rozhodova
o zriaïovaní, ruení a financovaní základných kôl a centier vo¾ného èasu, v
pôsobnosti bude ma aj základné umelecké koly. Takisto bude rozhodova aj o
ve¾kosti územných obvodov jednotlivých
kôl. Mestské èasti zas budú rozhodova o
rozpoète, personálnom obsadení, správe a
zabezpeèení hlavného poslania základných kôl.
Mesto sa stane zriaïovate¾om zdravotníckych zariadení, ktorých význam presahuje hranice mestských èastí. Mestské
èasti budú môc samostatne zaklada zariadenia ambulantnej starostlivosti.
Poslanci rozhodli, e vetky právomoci v
oblasti stavebníctva bude ma mesto. a to
tak v územnom, ako aj v stavebnom konaní. Z ostatných kompetencií bude mesto
zriaïova domovy sociálnych sluieb,
domovy èi penzióny pre dôchodcov a
domovy chráneného bývania. V jeho
pôsobnosti bude aj schva¾ovanie kanalizaèného poriadku a údrba miestnych
komunikácií I. a II. triedy.
Mestské èasti môu pod¾a novo získaných kompetencií zaklada kluby, práèovne a jedálne pre dôchodcov a strediská
osobitnej hygieny. Budú ma kompetencie pri ochrane prírody a krajiny a budú
môc vydáva povolenia na výrub stromov. Naïalej budú vykonáva údrbu
miestnych komunikácií III. a IV. triedy.
Proti presunu vetkých kompetencií v
oblasti stavebného a územného konania
na magistrát vystúpil starosta Petralky
Vladimír Bajan. Pod¾a neho je tento krok
v rozpore s filozofiou presúvania nových
kompetencií samospráv bliie k obèanom. Výkon právomocí stavebného poriadku magistrátom, ktoré vykonávali
okresné úrady lokalizované väèinou v
blízkosti bydliska obyvate¾ov mestských
èastí, spôsobí, e obyvatelia budú musie
za vybavovaním cestova ïalej. Lokálne
problémy sa tak budú riei ïaleko od
miesta ich vzniku. Pod¾a Bajana je výsledok hlasovania poslancov zastupite¾stva v
rozpore s dohodami, ktoré o delení kompetencií uzavrel primátor Jozef Moravèík
so starostami mestských èastí. Kompetencie územného konania mali pod¾a nich
prejs na mesto a na mestské èasti zase
kompetencie stavebného konania. Za nesystémové povauje V. Bajan aj ponechanie zriaïovate¾skej funkcie základných kôl mestu. Mestské èasti ako ich
správcov to stavia len do úlohy kolníkov.
Kompetencie v oblasti kolstva budú na
obce presunuté k 1. júlu 2002 a stavebné
kompetencie k 1. januáru 2003.
(brn)

Poslanci
bratislavského
regionálneho
parlamentu
V historických prvých vo¾bách do samospráv
vyích územných celkov bolo v Bratislavskom samosprávnom kraji zvolených 46
poslancov a 1 predseda VÚC. Vo¾by sa na
celom Slovensku vyznaèovali nízkou
úèasou, inak tomu nebolo ani v Bratislavskom kraji, kde bolo voli len 23,96 percenta
oprávnených volièov.

Predsedom bratislavského VÚC
bol v prvom kole zvolený:
¼ubo ROMAN

(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)

Pri Zlatých pieskoch má na budúci rok
vyrás gigantické nákupné centrum
RUINOV
Hypermarkety u Bratislavèania poznajú - v Petralke blízko seba funguje Tesco a Carrefour, ïalí gigant zo
siete Carrefour má svoje sídlo v Polus
City Center. Príleitosti na nákup,
oddych i zábavu sa tým pre obyvate¾ov slovenskej metropoly nekonèia: ïalie by malo pribudnú na
exponovanom mieste Bratislavy neïaleko Zlatých pieskov.
V blízkosti cestných ahov na Nitru a
ilinu, ale prostredíctvom u budovanej
dia¾nice Mierová - Senecká aj so spojením priamo na Viedeò, pravdepodobne
u v budúcom roku vyrastie ïalie
megalákadlo.

Má ís o komplex nadväzujúci na u
existujúce nákupné centrum Shopping
Park Soravia. Pozostáva bude z nákupného centra Soravia Palace, ktoré má
by pod¾a investora ,,najväèím a najmodernejím nákupným centrom na
Slovensku. Akoby superlatívov nebolo
dos, toto centrum má by prepojené s
hypermarketom Tesco, ktorý má pod¾a
zatia¾ neoficiálnych informácií by
èímsi ako ,,vlajkovou loïou tohto
obchodného reazca na Slovensku.
Inými slovami, na pozemku, ktorý je
dosia¾ prázdny, by malo vyrás èosi, èo
ete Slováci nevideli.
Podobne ako v prípade nákupného centra Au park v Petralke aj v tomto prí-

pade má ís z architektonického h¾adiska o nieèo viac ako bené obchodné
centrum. Soravia Palace navrhli architekti, ktorí projektovali aj centrum Blue
Water Park v Londýne. Má ponúknu
nielen monosti nakupovania a oddychu
(v budúcnosti projekt ráta aj s výstavbou
aquaparku pri jazere Zlaté piesky, retaurácií a portového centra), ale aj
architektonický záitok v podobe pobytu
v komfortných a pritom útulných priestoroch.
Iba pre úplnos sa iada doda, e v novom komplexe majú by aj administratívne priestory spåòajúce medzinárodné tandardy, v ktorých by mali pôsobi zastúpenia renomovaných spoloèností. (lau)

Poslanci zvolení
do krajského zastupite¾stva:
Volebný obvod è. 1
3 poslanecké mandáty
Staré Mesto
Jozef Èierny
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Roman Filistein
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Andrej Petrek
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Volebný obvod è. 2 8 poslaneckých mandátov
Ruinov, Vrakuòa, Podunajské Biskupice
Viera Èeròanská (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Peter Kolesár
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Eva Kollárová
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Alojz Mészáros
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Michal Pilka
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Duan Tittel
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Ján Wurster
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Jozef Závodský
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Volebný obvod è. 3 5 poslaneckých mandátov
Nové Mesto, Raèa, Vajnory
Imrich Bére
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Pavol Bielik
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Milada Dobrotková (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Libor Gapierik
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Vladimír Ondru (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Volebný obvod è. 4 7 poslaneckých mandátov
Devín, Devínska Nová Ves, Dúbravka,
Karlova Ves, Lamaè, Záhorská Bystrica
Beáta Brestenská (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Peter Èecho
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Mária Demeterová (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Marianna Melicherová (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Robert Nemcsics (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Ján Porubský
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Branislav Záhradník (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Volebný obvod è. 5 10 poslaneckých mandátov
Èunovo, Jarovce, Petralka, Rusovce
Vladimír Bajan
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Tibor Beke
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Stanislav Fiala
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Ján Kotu¾a
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Tatiana Mikuová (SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Rastislav Pavlík
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Juraj Plechlo
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Ladislav Snopko
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Jindøich afáø
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
tefan Tóth
(SDKÚ, KDH, ANO, SMK, DS)
Volebný obvod è. 6 5 poslaneckých mandátov
okres Malacky
Ladislav Dulanský (HZDS, SMER, SD¼, SOP, SZS)
Pavol Hallon
nezávislý
Agnea Kujanová (HZDS, SMER, SD¼, SOP, SZS)
Duan Prokop (ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)
Milan Vakor (ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)
Volebný obvod è. 7
4 poslanecké mandáty
okres Pezinok
Peter Èervenka
(HZDS, SMER, SD¼, SOP, SZS)
Richard Demoviè (HZDS, SMER, SD¼, SOP, SZS)
Ivan Pessel
(ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)
Stanislav Sobota
(HZDS, SMER, SD¼, SOP, SZS)
Volebný obvod è. 8
4 poslanecké mandáty
okres Senec
Gabriel Agárdy(ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)
Ladislav Cingel (ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)
Rezsö Duray (ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)
Imrich Füle
(ANO, DS, KDH, SDKÚ, SMK-MKP)

Premostenie SNG nezbúrajú, ale opravia
STARÉ MESTO
Objekty Slovenskej národnej galérie
(SNG), vrátane tzv. premostenia
pochádzajúceho zo 70. rokov 20. storoèia, prejdú zásadnou rekontrukciou,
ktorá si vyiada vye 400 miliónov
korún. Nedávna polemika na stránkach naich novín medzi tými, ktorí
navrhovali premostenie celkom zbúra, a tými, ktorí boli proti, teda u
pozná víaza.
,,Po sledovaní a vyhodnotení nieko¾komesaènej diskusie odborníkov - pracovníkov pamiatkovej starostlivosti, architektov, výtvarníkov, ako aj irokej verejnosti,
dospelo vedenie SNG a ministerstvo kultúry k záveru, e rieenie premostenia nebude spoèíva v úplnom odstránení objektu, ale v jeho zásadnej rekontrukcii a modernizácii, uvádza sa v stanovisku, ktoré

nám poskytlo Ministerstvo kultúry (MK)
SR. ,,Zamera sa len na ,zlepenie modernej prístavby je vak z h¾adiska rozvojových zámerov SNG nedostatoèné.
MK SR preto pripravilo na rokovanie
vlády návrh projektu rekontrukcie a
modernizácie areálu SNG v Bratislave. Z
èasového h¾adiska má projekt prioritne za
cie¾ riei kritický stav výtvarných
priestorov premostenia Vodných kasární
(modernej prístavby), ktoré muselo by
pre havarijný stav v marci tohto roka
úplne uzavreté. Rekontrukcia sa vak má
týka aj ostatných èastí SNG, teda pôvodných barokových Vodných kasární a
pri¾ahlého Esterházyho paláca (tzv. Berlínky).
MK SR navrhlo schváli v rámci rezortných priorít aj program financovania s
názvom Rekontrukcia a modernizácia

areálu SNG v Bratislave. Celková výka
investièných nákladov na obdobie rokov
2003 a 2009 sa odhaduje na 430 miliónov korún, prièom samotné premostenie bude stá 127 miliónov.
,,V rámci vytvorenia stavebných celkov sa
predpokladá prioritná realizácia rekontrukcie premostenia v roku 2003,
ïalej z èasového h¾adiska súbené rieenie modernizácie premostenia, rekontrukcie vlastných Vodných kasární a nádvoria
SNG v rokoch 2004 - 2006, uvádza sa vo
vyjadrení MK SR. ,,V rokoch 2005 - 2007
by sa mala realizova rekontrukcia Esterházyho paláca a administratívnej budovy a
v rokoch 2007 - 2009 rekontrukcia
amfiteátra a kninice.
Materiál si mono pretudova aj na internetových stránkach MK SR www.culture.gov.sk/pk.
(lau)

Vianoèný strom má svoj pôvod v Egypte
STARÉ MESTO
V predveèer Mikuláa rozsvietila vicestarostka Starého Mesta Bohdana
Machajová spoloène so svätým Mikuláom tradièný vianoèný stromèek na
Hviezdoslavovom námestí. Odtartovali tým zároveò dvojhodinový ve¾ký
mikulásky program pre deti a prevádzku verejného klziska.
Tohtoroèným bratislavským vianoèným
stromèekom je krásna kanadská jed¾a,
ktorú mestskej èasti Staré Mesto
darovala rodina Ladislava Valenta z
Vajnor. Ako sadenièku si ju priviezli

pred 36 rokmi z Egypta. Dnes meria 18
m a vái 3,7 tony.
Tradícia vyzdobených vianoèných stromèekov na Hviezdoslavovom námestí má
viac ako 100 rokov. Po prvý raz zaiaril
pred vtedajím Mestským divadlom vysoký smrek ovenèený elektrickými iarovkami u na svätého Mikuláa v roku
1896. Spisovate¾ Peter evèoviè vo svojej knihe Z kuchyne starého Preporka k
tejto udalosti pripája príhodu, pod¾a ktorej preporskí tricáci prakmi zostre¾ovali iarovky, a magistrát dal dvanásteho
decembra vianoèný strom od elektriny

odpoji... Z vianoèného stromu mesta
Preporok bolo roku 1896 odstrelených
167 iaroviek, ktoré zaplatil mestský
magistrát.
Tohtoroèný vianoèný strom je vyzdobený tromi tisíckami malých a 650
ve¾kými iarovkami bielej farby. Na
jeho osvetlení sa sponzorsky podie¾ala
firma Zlatý Baant. Zostáva veri, e
súèasná generácia Bratislavèanov si tentoraz zo svojich rodákov spred sto rokov
nezoberie negatívny príklad a vianoèný
strom sa v plnej kráse doije sviatku
Troch krá¾ov.
(miv)

Staré Mesto má
Staromestskú
sieò

2

STARÉ MESTO
Po prvý raz od kontituovania samosprávnych orgánov v roku 1990
zasadalo miestne zastupite¾stvo mestskej èasti Staré Mesto vo svojej vlastnej rokovacej sále. V utorok 11.
decembra starosta Andrej Ïurkovský
slávnostným prestrihnutím bieloèervenej pásky slávnostne otvoril Staromestskú sieò, ktorá sa odteraz stala
oficiálnym sídlom miestneho zastupite¾stva Starého Mesta.
Staromestská sieò vznikla esmesaènou
rekontrukciou pôvodných priestorov na
prízemí budovy Miestneho úradu Bratislava - Staré Mesto na Vajanského
nábreí 3. Táto ekletická stavba z prvej
tretiny 19. storoèia zapísaná do zoznamu
kultúrnych pamiatok je známa aj ako
pôvodný dom A. Jurenáka.
V tomto priestore u kedysi zasadacia
sála bola, v polovici sedemdesiatych
rokov ju vak necitlivo zruili prieèkami,
aby vytvorili nové kancelárie. V posledných rokoch sa nevyuívali.
O rekontrukciu Staromestskej siene sa
zaslúili aj poslanci miestneho zastupite¾stva, ktorí na jej rekontrukciu uvo¾nili 2,5 mil. korún. Samotná rekontrukcia nakoniec stala o dvestotisíc menej.
Doteraz miestne zastupite¾stvo mestskej
èasti Staré Mesto muselo zasada v
rôznych priestoroch, napr. v svadobnej
miestnosti Zichyho paláca alebo v Miestnom kultúrnom centre na Patrónke.
Novú Staromestskú sieò budú môc
vyuíva aj obèianske zdruenia, spolky,
organizácie a firmy, ak sa ju rozhodnú
prenaja na konanie svojich výroèných
schôdzí, konferencií èi sympózií. (miv)

Vianoèné trhy
nemôu by
bez charity

STARÉ MESTO
Vianoèné trhy v Starom Meste v
Bratislave sa nemôu zaobís bez
aktívnej úèasti Lions Clubov. V tomto
roku sa na rozhraní Frantikánskeho
a Hlavného námestia vystriedajú v
lionistickom stánku èlenovia siedmich
klubov.
Mylienka ktorá ich spája, je sluba v
prospech iných. Práca -v tomto prípade
príprava a predaj tradièných lionistických
pecialít a to cibu¾kového chlebíka,
tradièného vianoèného voòavého punèu a
doma peèených koláèikov. Tvorba cien je
vo¾ná - vetko ide v prospech ¾uïom v
núdzi. Èlenky Lions Clubu Dovina 23.
novembra pripravili pre 71 obyvate¾ov
domova dôchodcov na Podjavorinskej
ulici v Starom Meste predadventné prekvapenie. V tento piatok sa konal slávnostný èaj o piatej . Èlenky klubu vyzdobili
adventnou vianoènou výzdobou spoloèné
priestory Domova dôchodcov. Pod¾a
vyjadrenia pani riadite¾ky Mgr. Tanglmayerovej v domove u dávno nebolo
tak pekne. Vo dverách vás privítala ivá
jedlièka ,ozdobné girlandy v spoloèenských miestnostiach aj nové koberce a
obrusy. Bol to èaj o piatej, taký ako má
by aj s fajnovými domácimi koláèikmi.
Vetko to pripravilo 20 èleniek Lions
Clubu Dovina Bratislava pod vedením
prezidentky - zhodou okolnosti vicestarostky Starého Mesta Bohdany Machajovej. Táto akcia je zároveò pozvánkou
na Vianoèné trhy, kde nájdete Lions Club
Dovina od 13. do 18 decembra
(bm)

K osvetleniu
ulíc prispel
aj prezident
STARÉ MESTO
Vianoènú výzdobu ulíc v centre mesta
v tomto roku zabezpeèuje predovetkým mestská èas Staré Mesto.
Pouila pritom prvky vianoènej iluminácie, ktorú zakúpilo hlavné mesto
ete v roku 1991 od nemeckej firmy
Jelitto Star z Brém, a ïalie prvky,
ktoré Staré Mesto prikúpilo pred
dvomi rokmi. O vianoèné osvetlenie sa
stará firma Osvetlenie, s. r. o.
Vianoèná iluminácia zdobí najmä ulice
historického centra, v ktorých sa na Silvestra bude odohráva ve¾ký zábavný
program By Bratislavèanmi nás baví.
Staré Mesto tie vyzdobilo priestor Vodnej priekopy.
Novinkou je hviezdne nebo tvorené
stovkami malých iaroviek nad ¾adovou
plochou na Hviezdoslavovom námestí.
Po definitívnom ukonèení rekontrukcie
Hviezdoslavovho námestia bude podobným spôsobom po celý rok osvetlená
celá promenáda.
Do vianoènej výzdoby bratislavských
ulíc sa pozitívne zamieal aj sám prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster. Vïaka jeho iniciatíve sa vyzdobili aj
ïalie verejné priestranstvá, na ktoré u
mestu nezvýili osvet¾ovacie telesá. Ide
o tefánikovu ulicu, kriovatku Námestia SNP s Obchodnou ulicou a celú peiu
zónu na Potovej ulici. Za vianoènú
náladu v tejto èasti mesta môu Bratislavèania ïakova firme Osram Nové
Zámky a Tatra banke.
Z ostatných mestských èastí na vianoèné
osvetlenie pamätali napríklad v Ruinove a Petralke.
(miv)

Opravia kaplnku
na lekárskej
fakulte UK

STARÉ MESTO
Lekárska fakulta Univerzity Komenského chce zrekontruova kaplnku z
18. storoèia v priestoroch fakulty,
ktorá asi 60 rokov slúila ako sklad
kníh. Rekontrukèné práce by sa mali
robi aj s pomocou tudentov Katedry
rekontrukcie Vysokej koly výtvarných umení.
Ako povedal dekan fakulty Pavel Traubner, fakulta chce vráti kaplnke pôvodný
vzh¾ad, aby opä mohla slúi, na èo bola
vytvorená. Napríklad tudentom fakulty,
ktorí sa do nej môu prís pomodli pred
skúkou, a to bez rozdielu vierovyznania.
Vrátenie priestorov kaplnky jej pôvodnému úèelu podporil aj arcibiskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy Ján
Sokol, ktorý si v pondelok prezrel kaplnku spolu s apotolským nunciom na Slovensku Henrykom Józefom Nowackim.
Zároveò sa zaviazal pomôc fakulte s
rekontrukciou aj finanène.
O obnovu kaplnky sa v súèasnosti stará
tudent tretieho roèníka VVU Ján
Patsch, ktorý v nej pracuje pod vedením
Vladimíra Plekanca z ateliéru retaurovania závesného obrazu, tabu¾ovej
ma¾by a nástennej ma¾by. Rekontrukcia sa doteraz financovala z prostriedkov
tátneho fondu Pro Slovakia, ktorý
prispel sumou 250 tisíc korún. Retaurátorské práce na tejto kultúrnej pamiatke
budú stá asi 400 tisíc korún a potrvajú
asi tri roky. tudenti zachraòujú pamiatky z lásky k retaurátorstvu, take
potrebné financie sú urèené len na
materiál.
(brn)

Poslanci vyzvali primátora, aby odstúpil,
ten zodpovednos za prípad SKB odmieta
AD: STRATENÉ MILIÓNY V SKB
Prípadom mestských peòazí, ktoré
zostali v skrachovanej Slovenskej kreditnej banke, sa na decembrovom zasadnutí zaoberali aj poslanci mestského
zastupite¾stva.
Poslanci Jaroslav Kachlík a Peter Ïuraèka
vyzvali primátora Jozefa Moravèíka, aby
odstúpil z funkcie. Ten odmieta osobnú
zodpovednos za straty mesta a tvrdí, e
SKB sa dostala pod vplyv podvodníkov
európskeho formátu, ktorí majú úzke prepojenie a na vládne a významné podnikate¾ské kruhy i súdnictvo.
Primátor Moravèík dúfa, e z 370 miliónov korún v SKB by sa mohlo podari
ete zachráni 40 a 50 percent. Do júna
budúceho roku má primátor Moravèík na
poiadanie mestského zastupite¾stva
vykona vetky právne kroky vedúce k
vymoeniu èo najvyích poh¾adávok.
O prípade mestských peòazí v SKB sme
podrobne informovali v predchádzajúcich
vydanmiach novín. Ako jediný na nami
zverejnené informácie zareagoval poslanec Peter Ïuraèka, ktorý na zaèiatku tohto
volebného obdobia patril k magistrátnej
koalícii, po vylúèení z Demokratickej únie
sa stal nezávislým poslancom a dnes patrí
k najväèím kritikom vedenia mesta. Z
jeho reakcie vyberáme:
~ ~ ~
POSLANEC PETER ÏURAÈKA
TVRDÍ, E VETKO BOLO INAK
Nie je pravdou, e mestskí poslanci
rozhodli, e výnos z obligácií v prepoète za
1,87 miliardy korún uloia v Slovenskej
kreditnej banke. Pravdou nie je predovetkým to, e to boli mestskí poslanci,
ktorí rozhodli o uloení výnosu z obligácií
v SKB. Rovnako nie je pravdivá ani výka
prostriedkov, ktoré boli v SKB uloené. V
Slovenskej kreditnej banke boli 30. 1. 1996
na úloky s rôznou lehotou splatnosti
uloené prostriedky vo výke 1,15 miliardy
korún na základe výluèného rozhodnutia
vtedajieho primátora Petra Kresánka.
Nie je pravdou, e to boli poslanci, ktorí
sa dali zláka vysokými úrokmi, ale aj
odporúèaniami svojich politických centrál,
aby to bola SKB. Pravdou je, e otázka
nakladania s prostriedkami, získanými z
predaja komunálnych obligácií bola predmetom rokovania vtedajej Mestskej koordinaènej rady DU, ktorej som bol èlenom,
a ktorá nikdy neprijala odporúèanie pre

mestský poslanecký klub DU, aby svojím
hlasovaním podporil uloenie èasti
prostriedkov v SKB, a ako poslanec mestského zastupite¾stva môem vyhlási, e
toto zastupite¾stvo nikdy o úlokách
prostriedkov v SKB nehlasovalo a ani inak
nerozhodovalo, dokonca znaèné obdobie o
týchto úlokách ani nevedelo. Mestská
koordinaèná rada DU naopak prijala
odporúèanie rokova s koaliènými partnermi o zaloení bratislavskej banky, pretoe takéto rozhodnutie vyadovalo len
malú èas získaných finanèných prostriedkov. Mesto malo k dispozícii vlastné
budovy a takýmto krokom mohlo mesto
dodatoène nadviaza na svoje prostriedky
ïalie finanèné aktíva budúcich akcionárov. Zatia¾ verejne nezodpovedanou
otázkou je, preèo sa Peter Kresánek
rozhodol podpísa zmluvy o úlokách v
SKB, ale aj v iných bankových ústavoch.
Ako hra na slepú babu mi pripadá skutoènos, e hoci kadého zaujíma osud
mestských, a teda naich peòazí, ete nikto
sa verejne nespýtal (a neiadal aj riadnu
odpoveï) Jána Èarnogurského, jeho
expertov Mikuláa Dzurindu èi Petra
Gaburu, èi expertov druhého rangu
Gabriela Palacku èi vtedajieho Kresánkovho námestníka Stanislava Janotu, ako
to bolo so vetkými známymi i doposia¾
neznámymi kauzami a kauzièkami nielen
na bratislavskom magistráte. Rozhodne
zaujímavé by bolo opýta sa na osud
finanèných prostriedkov z obligácií vtedajieho povereného riadite¾a sekcie strategického rozvoja magistrátu Ing. Jozefa
Kojdu. Zaujímavé odpovede by sme sa
mohli dozvedie obzvlá vtedy, ak by pán
Jozef Kojda, terají prezident Fondu
národného majetku SR, uprednostnil svoje
profesionálne renomé pred krytím zatia¾
sluobne vyích politikov.
Z textu èlánku aj nezainteresovaný èitate¾
pochopí, e autor sa snail zodpovednos
za stratu 370 mil. Sk prisúdi DU a jej
zástupcovi vo vedení mesta - viceprimátorovi Romanovi Vavríkovi. Nechávam
na posúdenie objektívneho èitate¾a, èi
môe ma väèiu zodpovednos viceprimátor, ktorý má síce znaèné schopnosti a
politický vplyv, alebo obaja primátori,
ktorí mali to, èo nemal nik okrem nich - a
to rozhodovaciu právomoc a s òou spojené
výluèné podpisové právo. Bez ich vôle
nebolo moné prostriedky do SKB uloi a

ani vybra. A teda aj zodpovednos za
uloenie èi nevybratie je výluène na nich.
So svojou zodpovednosou sa môu
pokúsi podeli sa s inými, èo sa môe s
úspechom podari Petrovi Kresánkovi, u
aie vak Jozefovi Moravèíkovi, ktorý
bol svojho èasu ako predseda DU politickým partnerom Jána Èarnogurského a
jeho expertov.
Okrem toho, e obèan má prirodzené
právo, aby sa dozvedel, kto a ako odborne
sa staral o jeho peniaze, okrem toho, e je
potrebné aj vyvodi nielen odbornú a politickú zodpovednos, predovetkým je vak
potrebné pouèi sa na tejto a vetkých
ostatných kauzách, ktorých odhalenie nás
ete èaká. Tieto kauzy môu ma za následok personálne zmeny, bez priamej, sústavnej a odhodlanej obèianskej angaovanosti nebudú vak znamena nápravu,
pretoe o nápravu a tandardizáciu
komunálnej sféry nemá záujem takmer
iaden politický subjekt, keïe kadý z
nich má niekde svojho starostu, a teda
kadý z nich môe niekde nepozorovane
naèerpa energiu.
Peter Ïuraèka,
poslanec mestského zastupite¾stva
~ ~ ~
VINNÍKOV NETREBA H¼ADA
V ROKU 1995, ALE V ROKU 1999
To¾ko tvrdenia poslanca Petra Ïuraèku.
Pod¾a neho je zámerom naich novín
neobjektívne prisúdi zodpovednos za
stratu mesta Demokratickej únii a jej zástupcovi vo vedení mesta - viceprimátorovi Romanovi Vavríkovi. Proti tomu
sa musíme ohradi.
Nae zistenia toti potvrdzujú doteraz
publikované informácie - tých 400 miliónov, z ktorých zostalo 370 na termínovanom vklade v SKB, boli urèené na projekty mesta, ktorých realizáciu politicky
garantoval poslanecký klub DÚ. Preto ak
peniaze zostávali v SKB, bolo to s
vedomím a súhlasom predstavite¾ov DÚ.
A za to sú okrem súèasného primátora
zodpovední aj komunálni politici z
bývalej DÚ, ich zástupcu vo vedení mesta
nevynímajúc.
Mesto Bratislava nestratilo milióny korún
preto, e ich uloilo v SKB. Mesto ich
stratilo preto, e ich vèas nevybralo. Vinníkov preto netreba h¾ada v roku 1995,
keï sa o úlokách rozhodovalo, ale v
rokoch 1999-2000, keï bolo treba peniaze
z banky vybra...
(ado)

Bohaté vianoèné sviatky v Polus City Center
NOVÉ MESTO
Okrem obchodov plných tovaru èakajú v predvianoènom období na
návtevníkov obchodno-zábavného
centra na Vajnorskej ulici prekvapenia v podobe zaujímavých sprievodných programov. Pripomíname, e
Polus City Center bude cez sviatky
otvorený 24. decembra (do 16.00
hodiny) a 31. decembra (rovnako do
16.00 hodín). Zatvorené bude 25., 26.
decembra a 1. januára. V týchto
dòoch, okrem 1. 1., bude otvorené iba
multikino Ster Century a to od 16.00
hodiny.
Prvé zo zábavných predvianoèných
podujatí sa v Polus City Center uskutoèní
u v nede¾u 16. decembra popoludní.
Program nazvaný V rozprávkovom
bufete je urèený najmä pre deti od piatich
do dvanástich rokov. Uvítajú ho vak aj
rodièia, ktorí budú chcie svoje ratolesti
uchráni pred vianoèným zhonom, prípadne potajomky, bez bezprostrednej
blízkosti svojich detí, ete dokúpi
nejaké vianoèné darèeky. Tento 70-

minútový hudobno-zábavný program sa
zaène u o 13. 30 hodín a pre návtevníkov Polus City Center ho pripravila
skupina TERMIX.
Moderátor po znelke deti pozve do
rozprávkového bufetu, kde sa budú
spieva pesnièky, rozpráva rozprávky a
bude sa, samozrejme, i tancova. Deti sa
dozvedia èo to o lienke, alebo o tom, ako
je moné, e netopier lieta v tme a predsa do nièoho nenarazí. Tí najikovnejí
budú odmenení, ako ináè, cukríkom.
Spieva sa bude napríklad o uatej sove,
ïalej o veverièke, ktorá má rada orieky,
ba aj o leòochovi, ktorý má rád farebné
lentilky. Deti sa budú môc aktívne zapoji do rozprávky O troch prasiatkach,
zatancova si motýli tanec a ob¾úbenú
Macarenu. Program uzatvorí pesnièka o
jekovi, ktorý nemá rád jablká a hruky.
Autormi textov rytmických a ¾ahko
zapamätate¾ných pesnièiek sú Ján Turan,
Tomá Janovic a tefan Moravèík. Program aj jednotlivé pesnièky u ocenili
deti aj pedagógovia v mnohých materských a základných kolách.

Po ukonèení rozprávkového bufetu v
Polus City Center vystúpi Mládeníèky
spevácky zbor ECHO. Zbor vznikol z
Detského bratislavského zboru v roku
1987 a v súèasnosti pracuje pod vedením
Ondreja araya v Mestskom kultúrnom
centre Bratislava. Èlenmi súboru sú tudenti stredných kôl a univerzít. Ich
repertoár zahàòa vetky týly, od renesancie a po súèasnos.
Zbor prvýkrát vystupoval s dielami
slovenských skladate¾ov (¼. Rajter a I.
Hruovský). Èasto nahráva pre Slovenský rozhlas i Slovenskú televíziu èi
rôzne nahrávacie spoloènosti. Spolupracoval na viacerých projektoch so
Slovenskou filharmóniou, Slovenským
komorným orchestrom a súborom Musica Aeterna. O tom, e nejde iba tak o
hocikoho, svedèí skutoènos, e mládenícky zbor ECHO u absolvoval celý
rad koncertov ako doma, tak aj v
zahranièí - jeho èlenovi vystupovali v 11
európskych tátoch. Na mnohých vystúpeniach zbor ECHO získal rôzne ocenenia.
(rè)

Poslanci stopli
výrub stromov
v lesoparku
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BRATISLAVA
Pred nieko¾kými dòami sa na poslancov mestského zastupite¾stva obrátili
bratislavskí ochranári s výzvou Zachráòte Bratislavský lesný park!
Uvádzajú, e v Bratislavskom lesoparku,
priamo nad prameòmi v okolí eleznej
studienky a na hrebeòoch Malých Karpát
sa vykonáva holorubný spôsob aby. Po
tomto necitlivom spôsobe hospodárenia
zostávajú holé plochy, ve¾ké nieko¾ko
hektárov. aba sa tu vykonáva napriek
tomu, e lesy slúia na rekreáciu Bratislavèanov. Pod¾a nich monos holorubnej aby zapríèinilo neprijatie nového
Generálneho plánu výstavby Bratislavského lesného parku. Po ukonèení platnosti v roku 2000 magistrát stanovil
doèasne za urèujúci dokument Lesný
hospodársky plán, platný pre decénium
1996-2005. Zatia¾, èo pod¾a generelu bola
hlavnou funkciou lesoparku funkcia
rekreaèná, v Lesnom hospodárskom pláne
sa kladie dôraz na hospodársku èinnos
ako v akomko¾vek inom lese na Slovensku. Nový generálny plán sa neprijal
napriek tomu, e Magistrát s Mestskými
lesmi uzatvorili dohodu o jeho príprave.
Ochranári poukazujú na èinnos Mestských lesov v lesoparku, ktorá je pod¾a
nich v rozpore s Koncepciou lesníckej
politiky SR do roku 2005 prijatej Ministerstvom pôdohospodárstva v decembri
2000. Tá v odseku o Ochrane a tvorbe
ivotného prostredia uvádza, e význam lesov, ako základnej zloky prírodného a krajinného prostredia bude stúpa a ïalej sa rozíria lesné parky a
prímestské lesy. Takisto je v rozpore s
pripravovaným územným plánom, ktorý
hovorí o rekreaènom vyuití lesoparku.
Spolu s výzvou mestským poslancom
ochranári rozbehli petíciu, ktorá iada
zastavenie holorubov na celom území
rekreaènej oblasti.
Riadite¾ Mestských lesov Pavol Seèkár
vak tvrdí, e nemono hovori o
holorube. Pod¾a neho sú to skôr doruby,
ktoré je nutné vykonáva v prestarnutých
lesoch. Staré, a 160-roèné porasty sú
toti napadnuté hnilobou a stávajú sa
nestabilnými, s výchovou lesa je preto
potrebné zaèa u skôr. Ak sa so spracúvaním drevnej hmoty zaène neskoro,
podstatne sa zvýia náklady na jej spracovanie, povedal P. Seèkár. Mestské lesy
sa snaia vyuíva tzv. podrastný spôsob
hospodárenia aj napriek tomu, e majú
povolených pä holorubov, z ktorých zatia¾ ani jeden nevyuili. Po abe dreva
nasleduje zalesnenie sadenicami s výkou 10 a 15 centimetrov.
Mestskí poslanci 6. decembra rozhodli o
zastavení aby v prvej zóne lesoparku.
Zároveò chcú do konca marca 2002
vykona aj poslanecký prieskum na tvári
miesta.
(brn)

PREDÁM 1-izb. byt
BA - Dúbravka, ul. ¼. Zúbka,
OV, 31 m2, pôvodný stav,
cena dohodou.

Tel.: 0905 213 570
PREDÁM 2 skrine
zo smrekového masívu
jednodverová (180x60x60 cm)
a dvojdverová (170x90x60 cm)
Cena: 3.500, resp 4.500 Sk
Tel.: 5292 6024

Otvorený úèet
je drahí
AD: SKUPINY HOSTÍ V GRIZZLY...
Nemôem nereagova na èlánok z
posledného èísla, v ktorom autor
èlánku kritizoval sluby v Grizzly
bare, pretoe som sa s podobným prístupom sám stretol.
Prvou bol prístup majite¾a. Keï som si
chcel rezervova stôl pre 10 ¾udí, ve¾mi
dlho mu trvalo, kým sa rozhodol, èi
zobra rezerváciu alebo nie. Akceptoval
ju a potom, keï som mu povedal, e ak
s tým majú problém, môem oslavova
niekde inde. Druhá bola s platením. Keïe sa tam platí po kadom prinesenom
drinku (èo je dos otravné plati aj 10krát za veèer), chcel som, aby mi otvorili
úèet, ktorý by som zaplatil nakoniec.
Bolo to moné, ale celkovo by ma to
vylo o 10 % viac, pretoe tých 10 % by
mi prirátali na konci k úètu. Dos neobchodné, ak niekto, kto urobí ve¾ký úèet,
musí ete doplati 10%. Po tretie mi
nevyhovovalo správanie èaníèky. Tá sa
celý veèer tvárila, ako keby sme ju
obaovali alebo zaaovali. Na záver,
keï sme odchádzali nebola schopná ani
poïakova za návtevu a pozdravi, hoci
som tam nechal cez tri tisícky. Dúfam, e
tento postreh prispeje k zlepeniu sluieb
u Grizzlyho (a nielen tam) alebo aspoò
nasmeruje ich potenciálnych návtevníkov niekam inde, kde ich radi privítajú.
Branislav Milták, Bratislava

Neastné
biele bicykle
LIST ÈITATE¼A
So záujmom som si preèítal èlánok
Biele bicykle u pokradli. Úprimne
povedané, neprekvapilo ma to. Isté
pochybnosti ma prepadli u vtedy,
keï som v televízii videl ot o uvedení
projektu Biely bicykel do ivota.
Súdiac pod¾a týlu jazdy pána starostu,
ktorý sa ako prvý na bicykli kúsok previezol, prichádzali do úvahy iba dve
monosti - buï bol opitý, alebo s bicyklom nebolo nieèo v poriadku. Preto som
si bol so záujmom pozrie posledný
exemplár priviazaný reazou k stojanu
na Franitkánskom námestí. Potvrdila sa
druhá monos - pán starosta nebol
opitý, ale bicykel bol stará haraburda.
S prihliadnutím na stav povrchu komunikácií v naom meste je jazda na takomto vraku ivotu nebezpeèný hazard.Aj
bicykel musí ma ako dopravný
prostriedok technický stav zodpovedajúci podmienkam bezpeènej jazdy. Takto to
dopadne vdy, keï sa nekriticky a bez
rozmyslu preberajú cudzie vzory. Neobhajujem vandalizmus a zlodejstvo. Po
prezretí posledného bieleho mohykána
som vak presvedèený, e patrí tam, kde
asi skonèili aj jeho súrodenci, t.j. do
starého eleza.
J. Ivan, Karlova Ves

Skutoène máme vetci na výber...
AD: SKUPINY HOSTÍ V GRIZZLY...
Váený mladý pán Berger. Hneï
prvá lo, ktorú ste napísali oh¾adom
stola pri vchode do Montana´s Grizzly
baru. Stôl pre 8 osôb pri vchode nikdy
pri normálnej prevádzke baru nebol a
ani nemôe by, pretoe v tomto
priestore nie je miesto pre takto ve¾ký
stôl.
Máte pravdu v tom, e ste nali stôl pre 8
osôb pri vchode, ale zabudli ste na ve¾mi
dôleitý detail. A to vchod do kuchyne.
Vae rozhodnutie sedie pri stole pre
ôsmich sme akceptovali, ale v èase, keï
vás bolo pri stole a 14, bolo to pre prevádzku nemoné. Po prvom upozornení
èaníèkou, e sedíte blbje, ktorú ste
nebrali absolútne váne, prilo druhé upozornenie, keïe ste im bránili v práci.
Vae stolièky im prekáali na ceste do
kuchyne. Je nám ¾úto, e priestory prevádzky sa nedajú v urèitý èas zväèi.
Stôl, ktorý ste si chceli svojvo¾ne
prisunú, aj keï si neviem predstavi
kam, by úplne zatarasil vchod do kuchyne. Vy ste posúdili reakciu èaníèky
ako neadekvátnu. Mne sa tak nezdala.

Ïalia reakcia èaníèky, ktorá sa vám
nepozdávala, bola, keï vás upozornila na
to, e jeden z vás si neobjednal. Ja ju
môem za toto len pochváli, pretoe sa
stará o vetkých zákazníkov pri stole a
nechce aby niekto ostal bez nápoja. Alebo
ste si nebodaj zabudli objedna? Keïe
máme èastejiu skúsenos s hosami
vaej vekovej kategórie (nás -roèných),
ktorá je taká, e zo skupiny 12 prísediacich si objedná len polovica a druhá je
naozaj len prísediaca, bola znovu jej reakcia na mieste. Stále sa ete povaujeme za
bar a nie za lavièky v parku.
Kadý stôl v kadej prevádzke má urèité
miesto a úèel. Ak je stôl urèený pre 8
osôb, má to svoj význam. Sluný èlovek,
ak niekam vojde a nevidí stôl pre to¾ko
osôb, ko¾ko oèakáva, opýta sa prevádzkára, èi je moné pripravi stôl pre
viac osôb. V èase, keï vás u bolo pri
stole 12 a prili ïalí, èo ste pozabudli
doda, som pokladala za svoju povinnos
ako prevádzkarky a spolumajite¾ky baru
zakroèi. Preto som prekvapená, e ste
èakali inú odpoveï na vau vetu, citujem: ...e odídeme, no nie tyria, ale

vetci. Pravidlom v naom bare je plati
po kadej objednávke. Nemylsím si, e
je to novinka na Slovensku a u vôbec
nie vo svete. Pripúam, e to má svoje
nevýhody pre zákazníka, ale urèite aj
výhody aspoò v tom, e zákazník si môe
prekontrolova platbu hneï a zároveò
má pod kontrolou svoje finanèné
monosti. Samozrejme za jednoduchých
podmienok sa dá dohodnú aj na
otvorenom úète.
To, e vám èaníèka poloila na stôl podálky a nápoje zvlá, je aj vaou vinou,
pretoe sa nemohla k stolu dosta tak,
ako by bolo potrebné, pretoe vás bolo
viac.
Zopár slov k americkej atmosfére:
neviem èi ste niekedy boli v Montane
(tát v Amerike), ak nie, neposudzujte,
prosím. Ak áno, som ve¾mi prekvapená
vaou reakciou. Majite¾ baru je z Montany a priatelia, ktorí ho chodia navtevova, sa na chví¾u cítia ako doma v
Amerike. Nakoniec by som chcela len
pripomenú vae slová: vetci máme na
výber.
¼udmila Kavická,
spolumajite¾ka Montana´s Grizzly bar

Pripravuje sa ïalia rekontrukcia Hradu
STARÉ MESTO
Od obnovy Bratislavského hradu zo
stavu ruiny prelo u vye tridsa
rokov - ukonèená bola v roku 1968.
Dnes preto zaèína by aktuálna ïalia
rekontrukcia hradného paláca. Základná obnova pred vye 30 rokmi sa
sústredila na hradný palác a Èestné
nádvorie, kým ostatné objekty preli
len najnutnejími opravami a niektoré
boli dokonca asanované.
V roku 1985 bývalá Správa Bratislavského hradu vypracovala zámer obnovy
pamiatkového súboru areálu, ktorý sa stal
základným dokumentom týkajúcim sa
jeho obnovy. Na jeho základe sa v 90-tych
rokoch uskutoènili rekontrukèné práce
na viacerých miestach areálu hradu,
poènúc arkádami cez barokový objekt
hradnej vinárne, Èestné nádvorie a po
barokové stránice a iné objekty. Ako sme

u v naich novinách informovali, v
súèasnosti sa rekontruuje baroková
budova na Západnej terase. Potom príde
opä na rad aj samotný Hrad.
"Z dôvodu nevyhovujúceho technického
stavu je do Rozvojového programu priorít
verejných prác na roky 2002 - 2004
zaradená rekontrukcia hradného paláca,
na ktorú tátna expertíza Ministerstva výstavby a verejných prác SR schválila
vypracovaný stavebný zámer a finanèné
prostriedky zo tátneho rozpoètu," uvádza
sa v podkladoch, ktoré nám poskytli pracovníci odboru rozvoja a obnovy
Kancelárie Národnej rady SR.
"Rekontrukcia je plánovaná na roky
2003 - 2008 a prinesie kvalitatívne zlepenie podmienok pre tátnu reprezentáciu,
irokú verejnos a vyuitie priestorov na
múzejné expozície. Stavebné práce budú
vyèlenené na jednotlivé etapy tak, aby

palác poèas obnovy nebol úplne uzavretý
pre verejnos." Pôjde najmä o novú centrálnu kotolòu pre areál hradu i budovu
Národnej rady SR v podkroví objektu na
západnej terase, ktorá umoní uvo¾ni
priestor pod Leopoldovým nádvorím a
vykona jeho stavebnú obnovu. V bývalej
kotolni bude umiestnené technické a prevádzkové zázemie areálu, èo umoní
odstránenie provizórnych unimobuniek
pri západnom opevnení hradu.
Na spomenutom nádvorí sa tie plánuje
náznaková rekontrukcia èasti prejazdu
západnej igmundovej gotickej vee s
pouitím pôvodných architektonických
èlánkov nájdených pri výskume. Ráta sa
aj s obnovou záhradného pavilónu, ktorý
v 18. storoèí stál na severnej terase
uprostred ve¾kej francúzskej záhrady.
Obnova francúzskej záhrady je plánovaná
na neskorie obdobie.
(lau)

Vianoèné trhy v Bratislave a vo Viedni
Pri poslednom tohtoroènom hodnotení
sme výnimoène nenavtívili iadnu z
bratislavských retaurácií. Vybrali sme
sa na Vianoèné trhy na bratislavskom
Hlavnom námestí a pre porovnanie aj
na Christkindlmarkt na viedenskom
Rathausplatz. A veru bolo èo porovnáva.
Kým bratislavské trhy pôsobia komornejím dojmom, tie viedenské sa u na prvý
poh¾ad vyznaèujú ve¾koleposou. Priestor
pred viedenskou radnicou je neporovnate¾ne väèí a preto je tu aj poèet predajných stánkov podstatne väèí. Kým v
Bratislave ich je 85, vo Viedni ich je 140 a
sú navye dvojnásobne väèie ako tie
bratislavské. Znaèný rozdiel je aj v
celkovej výzdobe oboch námestí a v ich
iluminácii. Kým bratislavský magistrát sa
pri výzdobe Hlavného námestia zmohol
len na zopár nevýrazných iaroviek,
viedenské trhy sú nádherne vyzdobené aj
nasvietené - mnostvo farebných lampiónov v korunách mohutných stromov v
pozadí so iariacou budovou radnice vyvoláva priam rozprávkovú atmosféru.
Keïe Bedeker gurmána je predovetkým
o jedle a stolovaní, pri prechádzkach po
trhoch v Bratislave a vo Viedni sme sa
sústredili najmä na predajné stánky, ktoré
ponúkajú obèerstvenie. Hneï na úvod sme
si vimli rozdielny prístup v dramaturgii na Hlavnom námestí sú stánky s obèerstvením sústredené v jednej èasti, ktorá je

Bedeker gurmána
poèas väèej èasti dòa pre¾udnená, na Radniènom námestí sú rozmiestnené proporène po celom trhu a tak nevznikajú
zbytoèné zápchy.
Podstatný rozdiel je aj v ponuke jedál na
bratislavských a viedenských trhoch. Kým
v Bratislave jednoznaène dominuje cigánska peèienka a loke, vo Viedni sú najvychytenejie klobásy (frankfurter a bratwurst), langoe èi chlieb s údenou unkou.
Kadý Bratislavèan, ktorý navtívil
vianoèné trhy na Hlavnom námestí aj v
minulých rokoch, potvrdí, e ceny jedál a
nápojov oproti minulosti vzrástli. Pritom
kvalita zostáva na rovnakej úrovni. Ba
dokonca tento rok sa vo väèine stánkov
pomer peèeného mäsa k emli zväèuje v
prospech peèiva. Cigánska peèienka s
horèicou v emli stojí v Bratislave 60
korún. Cena lokí sa pohybuje od 25 do 35
korún v závislosti od plnky. Výnimkou nie
sú ani rozdielne ceny toho istého druhu
loke vo dvoch susedných stánkoch. Keïe nie vetky stánky sú oznaèené, je ako
odporuèi niektorý z nich. Od stánku ku
stánku sa líia nielen ceny, ale aj kvalita
jedál a nápojov. Vo Viedni je z tohto
poh¾adu situácia úplne iná. Kvalitou aj
cenami sú vetky stánky s obèerstvením
vyrovnané, preto je jedno, èi si dáte
bratwurst na dolnom alebo na hornom

konci. Cena dvojice párkov je 45 ilingov,
obyèajný lango stojí 20 ilingov a unikátny debreziner langos 40 ilingov.
Azda najväèí rozdiel je v ponuke horúcich vianoèných nápojov, najmä v kultúre
ich podávania. Bratislavèanovi, ktorý
pozná len trhy slovenského typu, zrejme
ani na um nepríde, e by nápoje mohli
predáva aj v nieèom inom, ako sú ob¾úbené plastikové poháre. Kto vak navtívil Christkindlmarkt vo Viedni dostane
punè, grog alebo varené víno v keramickom hrnèeku s vianoèným motívom.
Zaplatíte za ten pohár síce zálohu 25 ilingov, keï vak dopijete a pohár vrátite,
peniaze dostanete spä. Ceny vianoèných
nápojov sú pre nainca mono trochu
vysoké (30-45 ilingov pod¾a druhu), ale
kvalita vianoèného punèu s lesným
ovocím je neporovnate¾ne vyia ako v
Bratislave. Na Hlavnom námestí odporúèame len vianoèný punè v charitatívnom
stánku Lions International, ktorý je skutoène tedrý a poctivý.
A ete jedna poznámka. Kým v bratislavských stánkoch s obèerstvením ved¾a seba
leia loke, klobásy, trúdle a chlieb s
masou a cibu¾ou, vo Viedni sú prísne
oddelené stánky s klobásami od stánkov s
koláèmi a peèivom. Aj o tom je kultúra
stolovania.
Hodnotenie Bratislava: «««
Hodnotenie Viedeò: «««««
Maximálny poèet: 5 hviezdièiek
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Napísali ste nám
Personál v mnohých bratislavských
obchodoch sa niekedy tvári, ako by mal
to¾ko zákazníkov, e vôbec nebude prekáa, keï o nejakého príde. A tak sa k
svojim chlebodarcom aj správa. Úsmev
na tvári, diskrétna ochota pomôc èi
dobre mienená rada je v naich obchodoch stále viac výnimkou ako pravidlom. Neviem, èi je to len neprofesionalitou èasto postpubertálnych ien za pultom alebo jednoducho nezáujmom o
prácu, ktorú robia. S podobným prístupom som sa stretol v obchode M Star v
nákupnom centre Polus. Pri vchádzaní do
poloprázdnej predajne ku mne prila
mladá predavaèka a slune ma z obchodu
vyhodila, pretoe som v ruke dral
uzatvorenú f¾au s nealkoholickým nápojom. A u nich sa do obchodu s nápojom
vchádza nesmie. Nezmohol som sa na
niè, len na otázku, èi to myslí váne.
Slune mi zopakovala, e do obchodu sa
s nápojom vchádza nesmie a hotovo.
Manelku, ktorá si medzitým zaèala prezera tovar, som schmatol za rukáv a vytiahol ju z predajne. Hádam ju nenechám
utráca peniaze u niekoho, kto nevie, èo
si k zákazníkovi dovoli môe a èo nie.
Pokia¾ takéto nariadenie dostali predavaèky od majite¾a obchodu je mi ¾úto
majite¾a aj predavaèiek, lebo do tohto
obchodu, u nikdy nevkroèím a dám
zarobi niekomu, kto si ma ako zákazníka bude viac vái. Smiene je, e zatia¾
èo majitelia butikov svetových znaèiek
svojim zákazníkom ponúkajú ampanské
èi èokoládu, nai obchodníci vás s nápojom do obchodu ani nepustia. Ïaliu
návtevu v predajni M Star preto
rozhodne riskova nebudem, mám toti
malú dcéru a neviem neviem, èi by som
kvôli nej náhodou opä nezostal za dverami.
Braòo Novák, Staré Mesto
~ ~ ~
Po minulé roky som vídaval na trhoch na
Hlavnom námestí dos ve¾ké mnostvo
výrobcov rôznych ozdobných, spomienkových, ale aj uitoèných predmetov z
dreva, keramiky, slamy, textilu a papiera
u ktorých sa dal kúpi zaujímavý darèek,
ktorý bol ve¾mi atraktívny hlavne pre
zahranièných návtevníkov náho mesta
a ktorý reprezentoval nielen Bratislavu
ale aj celé Slovensko. Pod týmto dojmom
som cez prvý decembrový víkend zobral
moju návtevu z Francúzska na tieto
Vianoèné trhy a nestaèil som sa divi nielen ja, ale aj návteva. V stánkoch
ponúkajúcich tzv. vianoèný tovar sme
videli ozdoby èínskej výroby (asi 15
stánkov), ktoré si môete kúpi v hocijakom hypermarkete a èasto za niiu
cenu, ïalie stánky boli preplácané
tovarom rôzneho druhu a rôznej kvality
(väèinou tie ilo o veci, ktoré sú dostupné v benej obchodnej sieti). No
najväèí ok sme zaili pri jednom
stánku, v ktorom predávajúci mladí mui
ponúkali sadrových trpaslíkov, Snehulienku, videokazety a DVD s Bruceom
Willisom a ïalími stars. Moji
francúzski priatelia si napokon predsa len
prili na svoje u jediného (!!!!) výrobcu
úitkových drevených predmetov vareiek, lopárikov... a u starej pani,
ktorá ponúkala figúrky z kukurièného
úpolia. Váení páni a panie na bratislavskom magistráte. Neviem pod¾a
akého k¾úèa sa vyberajú predajcovia na
Vianoèné trhy, ale stánkov skutoèných
výrobcov s vlastnými nápaditými výrobkami z dreva, slamy, papiera, textilu, keramiky... sme napoèítali mono desa. To
si naozaj nikto na magistráte neuvedomuje e Vianoèné trhy sú aj vizitkou mesta a
tá tohtoroèná sa pribliuje k jednému tie
trhu - tomu na Miletièovej.
Peter Janèoviè, Nové Mesto
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Vianoèná
výzdoba je
aj v Ruinove

Lamaè je malou
mestskou èasou
LAMAÈ
Mestská èas Lamaè bude preradená
medzi takzvané malé mestské èasti. O
tejto zmene rozhodli poslanci mestského zastupite¾stva na decembrovom
zasadnutí mestského zastupite¾stva.
Zaradenie Lamaèa medzi malé mestské
èasti by sa mala v budúcnosti vyriei
kritická situácia samosprávnych orgánov
mestskej èasti pri zabezpeèovaní základných povinností obce. Hlavným prínosom bude zvýenie finanèného podielu
Lamaèa na výnose dane z príjmov fyzických a právnických osôb a z cestnej
dane. Podiel Lamaèa ako malej mestskej
èasti na miestnych daniach sa z doterajích 20 zvýi na 55 percent.
Lamaè, v ktorom ije asi 7200 obyvate¾ov, zaradili medzi ve¾ké bratislavské obce v roku 1994. O zmenu tohto
rozhodnutia sa odvtedy neúspene pokúali jeho zástupcovia u trikrát. Navrátenie tatútu malej mestskej èasti Lamaèu
sa podarilo a súèasnému lamaèskému
starostovi ¼ubomírovi Plaiovi.
(brn)

RUINOV
Tohtoroèná vianoèná výzdoba Ruinova je v porovnaní s minulým rokom
opä o nieèo bohatia a slávnostnejia.
Vyzdobená je väèia èas mestskej èasti, èo sa dosiahlo preriedením osvetlenia a rozírením na ïalie ulice.
Mestská èas Ruinov pouíva kadý rok
rovnaké osvetlenie, pokodené a nesvietiace èasti boli opravené a repasované.
Repasácia stála mestskú èas pribline
50 tisíc, montá 260 tisíc korún.
K predvianoènej atmosfére v Ruinove
patrí aj ve¾ký vianoèný strom. Najkrají
vianoèný stromèek z tých, ktoré boli za
posledné roky ozdobou Papánkovho
námestia v Ruinove (pri OD Ruinov),
tu osadili 3. decembra. Je to 60-roèný
smrek, meria pribline 14 metrov a obvod
kmeòa je 124 cm. Mestskej èasti ho
darovala Edita Rozporková z Èeèinovej
ulice.
(saz)

S vyrovnaným
rozpoètom
PETRALKA
Petralka neráta v roku 2002 s výraznejími investiènými nákladmi. Mestská èas sa bude podie¾a na vybudovaní piatich svetelných priechodov a
kriovatiek v lokalite Panónskej cesty
v súvislosti so zníením kategórie
komunikácie.
S realizáciou výstavby petralského korza
a revitalizácie Chorvátskeho ramena sa
ráta a v roku 2003. Oba projekty by mal
magistrát odsúhlasi na budúci rok. Petralský rozpoèet je plánovaný ako vyrovnaný, suma bených nákladov aj výdavkov bude pribline 170 miliónov
korún. Na kapitálové výdavky je urèených
predbene 13 miliónov korún. Pod¾a petralského starostu Vladimíra Bajana v rozpoète treba poèíta aj s nákladmi na prenos kompetencií zo tátnej správy na samosprávne vyie územné celky. (mp)

Výstavba Národného tenisového centra
si vyiada viac ako 332 miliónov korún
NOVÉ MESTO
Viac ako 332 miliónov korún si vyiada
výstavba Národného tenisového centra
(NTC), ktorú v uplynulých dòoch
schválila aj vláda. Zámer vybudova
tento nový svätostánok slovenského
portu okamite vyvolal diskusie o tom,
èi v súèasnej hospodárskej mizérii
nejde o zbytoèný prepych.
Najprv nieko¾ko základných faktov. NTC
by malo stá na Príkopovej ulici v èasti
pôvodného areálu tenisového klubu Slovan Bratislava. Slovenský tenisový zväz
(STZ) v roku 1999 vïaka finanèným
prostriedkom zo tátneho fondu telesnej
kultúry vo výke 23 miliónov korún
odkúpil od Tenisového klubu Slovan
Bratislava pozemok so starým centrálnym
dvorcom, ktorý má po plánovanej

rekontrukcii spåòa parametre NTC. U
vlani STZ pripravil projektovú a technickú dokumentáciu stavby tak, aby sa po
schválení vládou SR mohla rekontrukcia
a výstavba zaèa ete v tomto roku (èo sa
vak u zjavne nestihne, pozn. red.).
Pod¾a informácií STZ má by popri
vytvorení monosti na celoroènú prípravu
reprezentantov a juniorských výberov
Slovenskej republiky, sústredení jednotlivých reprezentaèných výberov a
podobne najmä organizovanie vrcholových podujatí reprezentácie SR. Malo by
ís o také akcie, akými sú Davis Cup, Fed
Cup èi súae juniorov ETA. Slovenský
tenisový zväz argumetuje aj tým, e podujatia tohto typu sa na Slovensku môu
vzh¾adom na stav existujúcich zariadení
organizova len na základe udelenej výn-

imky, ktorej platnos onedlho vyprí.
Nezanedbate¾ným poslaním NTC by
malo by aj vytvorenie podmienok na
organizovanie tzv. VIP turnajov. Pod¾a
zámerov Slovenského tenisového zväzu
by tie malo vytvori podmienky na
rekreaèný tenis a port vôbec pre významných a prospených partnerov zväzu. ako
aj významným zahranièným návtevám.
Po zverejnení informácií o tom, e vláda
výstavbu NTC schválila, sa v médiách
ihneï objavili kritické pripomienky predovetkým zo strany telocvikárov, ktorí
poukázali na katastrofálny stav telocvièní
v základných a stredných kolách po
celom Slovensku. Pod¾a ich názoru by sa
mali prednostne riei akútne problémy
financovania kolstva a a potom by mali
prís na rad projekty typu NTC.
(lau)

CINDERELLA FAMILY SERVIS, s.r.o.

Prvá americko-slovenská poisovòa, a.s

h¾adá GAZDINKY

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

do domácností v Bratislave a okolí,
upratovaèky pre firemné upratovanie,
popri dôchodku alebo inom zamestnaní.
Tel. è.: 6542 2119, 0903 758 387
www.cinderella.sk

- nemusíte ovláda iadny svetový jazyk
- nemusíte ovláda poèítaè
- minimálne stredokolské vzdelanie
- èistý trestný register
- treba ma úprimnú snahu vybudova si kariéru

info@cinderella.sk

EuroTREND 21 - jazyková kola

Kontakt: Ing. Ivan Horský, 5441 3469, 5441 3485, 0905 322 233

Námestie Slobody 16, 813 32 Bratislava

ZÁPIS

DO JAZYKOVÝCH KURZOV

SAUNA ROSNIÈKA
Sch.Trnavského 2, DÚBRAVKA
telefón: 6436 0960

VÁS POZÝVA

Mui streda
eny utorok
MIX
tvrtok, piatok
sobota
nede¾a

14.00-22.00
14.00-20.00
14.00-22.00
14.00-22.00
12.00-20.00

PONÚKA VÁM

perlièkový kúpe¾, suchá sauna, parný
kúpe¾, masá, obèerstvenie, biliard

Sídlo:
Poboèka:

Miletièova 30, 821 08 Bratislava, tel.: 555 75 777, fax: 555 74 777
best@thermotechnik.sk
www.thermotechnik.sk

Novinky JUNKERS v akcii

V cene kotlov servisné spustenie
kotla v cene 1.450,.- ZDARMA
Kotly s odahom spalín do komína:

akciová cena

uetríte

Eurosmart ZWA 24-1 K
24 kW
28.600,- 6.947,- +1.450,Euromaxx ZWC 24-1 MFK
24 kW
34.500,- 8.427,- +1.450,-

Kotly s núteným odahom spalín (turbo):
akciová cena

uetríte

Euroline ZW 23 AE 23
23 kW
29.600,- 7.177,- +1.450,Eurosmart ZWA 24-1 A
24 kW
32.571,- 7.896,- +1.450,-

Zvýhodnené ceny za kotlové zostavy

túrova 11, 811 02 Bratislava, tel.: 5296 5330, fax: 5296 5332
office@reas.sk, www.reas.sk
Kúpe¾ná 5, 811 02 Bratislava, tel./fax: 5443 4318

Prenájom BYTY/DOMY:

Vetky ceny sú s DPH

od zaèiatoèníkov a po pokroèilých
Ïalie informácie na tel.: 524 94 350
e-mail: info@eurotrend21.sk

BRATISLAVA
Predstavitelia generálneho investora
výstavby piateho bratislavského mosta
vyzývajú bratislavskú verejnos, aby
svojimi návrhmi pomohla nájs oficiálne pomenovanie nového bratislavského mostu.
Návrhy na pomenovanie jednej z budúcich dominánt mesta môu obèania
adresova na spoloènos Metro, investora stavby, alebo na bratislavský magistrát. Zatia¾ jediným návrhom na
pomenovanie mosta je meno prvého
prezidenta ÈSR Tomáa Garrigua
Masaryka.
(brn)

PRIVAT GOLD VIDEO CLUB
ª
ª
ª
ª
ª

poièovòa videokaziet, DVD, CD-ROM
videokabínky ( 90 Sk/film )
1400 titulov + kadý deò nový film !!!
výkup a predaj kaziet
poièiavanie na 2 dni
Po-So 1000-2100 Ne 1400-2100
Nák. stredisko KOCKA, 1. poschodie
Seberíniho ul., BA - Ruinov

KOMPLET REAL, s.r.o.,

¼ubinská 18, 811 03 Bratislava, Tel.: 6280 4312-3,
0905 277 971, e-mail:judr.vadnal@nextra.sk
PREDAJ - BYTY, RODINNÉ DOMY, POZEMKY

2i byt, Seberíniho ul., 44 m2, balkón
1 mil. Sk
2i byt, Hubeného ul., 56 m2, balk., pivnica
1,19 mil. Sk
2
1,55 mil. Sk
2i byt, Budyínska ul., 67 m , tehla, balkón
2i byt, Sedlárska ul., 65 m2, rek., peia zóna 1,85 mil. Sk
2
1,2 mil. Sk
3i byt, Rajická ul., 66 m
1-3i holobyty, DNV, aj na úver a splátky
19.900 Sk/m2
2i RD, Stupava, pozemok 670 m2
1,5 mil. Sk
10á SP, Zálesie, IS v blízkosti pozemku
1.000 Sk/m2
12á SP, Stupava, mono deli
1.450 Sk/m2
PRENÁJOM

ZAÈÍNAJÚCICH OD JANUÁRA 2002

ü ANGLIÈTINA ü NEMÈINA ü PANIELÈINA
ü TALIANÈINA ü FRANCÚZTINA

H¾adá sa meno
pre nový most

u od 21.890,- s DPH!

l 1,5 izb. zariad. byt, 50 m2, 1.p./2, nií tandard,
BA I, Lichardova ul.
9.000 Sk/mes. + energie
l 2 izb. zariadený byt, 63 m2, noví nábytok, parkety,
koberce, dlaby, BA I, Dobrovského ul. 400 EUR/mes.
l 3 izb. nezariadený byt, 91 m2, novostavba, 2.p./5,
balkón, gará, BA IV, Cabanova ul.
500 EUR/mes.
l 3 izb. nezariadený byt, 112 m2, 44 m2 terasa, novostavba, gará, záhrada, vo¾né od 02/02, BA II, Marhu¾ová ul.
20.000 Sk/mes.
l 3 izb. nezariadený byt, 129 m2, novostavba, balkón,
terasa, vo¾né ihneï, BA IV, Strmé vàky 18.000 Sk/mes.

Predaj BYTY:

l 3 izb. byt, OV, 75 m2, po rekontrukcii, panel, monos
kúpy na úver, BA II, Kozmonautická ul.
1.750.000 Sk

Objednávka reklamy aj cez e-mail

reklama@ba-noviny.sk

2i byt, pitálska ul., 82 m2, rek., zar., gará 1.000 DM/mes.
3i byt, Zochova ul., 93 m2, na kanc. úèely 20.000 Sk/mes.
6i RD, eleznièná ul., 266 m2, vhod. pre firmu35.000 Sk/mes.
kanc. pries., Banskobystrická ul., 115 m2, 5 kanc. 35.000 Sk/mes.

Zadarmo
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By Bratislavèanmi nás baví...
Stojí tu za to i,
pracova
a zabáva sa

Program osláv
pripravovali
u od júna

Show musí pokraèova, spieval pred
pár rokmi Freddie Mercury. V priebehu
celého roku, ktorý sa pomaly blíi k svojmu záveru, sme v mestskej èasti Staré
Mesto pracovali aj na tom, aby silvestrovská show, ktorú sme pred dvomi
rokmi doslova vzkriesili z màtvych, mohla
pokraèova a stala sa pevnou súèasou
bratislavského kalendára. Nový rok 2002
je posledným rokom volebného obdobia.
Ja i moji kolegovia si ve¾mi eláme, aby sa
nám podarilo najkrajiu a najprestínejiu èas slovenskej metropoly odovzda
novým správcom nielen bez záväzkov a
podlností, ale aj so silným duchom
kultúrno-spoloèenských tradícií, na ktoré
sa oplatí ïalej nadviaza.
December je z h¾adiska ponuky podujatí
pre celú rodinu urèite jedným z
najvïaènejích období v roku. Preto
verím, e aj posledné tohtoroèné vydanie
vaich ob¾úbených novín sa vám stane
uitoèným sprievodcom ponukou programov, ktoré sme spolu s naimi partnermi pripravili v predvianoènom èase.
Dúfam, e ste nezmekali príchod
Mikuláa a rozsvietenie 18 metrov
vysokého vianoèného stromèeka pred
Operou SND. Vyuite ponuku na vo¾né
korèu¾ovanie na verejnej ¾adovej ploche
na Hviezdoslavovom námestí a nezabudnite sa aspoò raz prejs predvianoènou
Grassalkovichovou záhradou. A samozrejme, zostaòte svojmu mestu verní aj v
posledný deò roku. Ná silvestrovský program s leitmotívom By Bratislavèanmi
nás baví bude oslavou náho mesta a
jeho obèanov. Chceme ním vyjadri
presvedèenie mnohých Bratislavèanov,
ktorí vedia, e napriek rôznym starostiam
a akostiam je nae mesto na Slovensku
výnimoèné a jednoducho stojí za to v òom
i, pracova a zabáva sa.
Váení Bratislavèania, ïakujem vám za
vetko, èo ste pre Staré Mesto a celú Bratislavu v uplynulom roku urobili. elám
vám lásku, pohodu a Boie poehnanie k
Vianociam. Verím, e prítomnos lásky a
nádeje v nás zostane aj po Vianociach a
bude nás sprevádza pri naom úsilí
pomáha dobru a blahu mesta, ktoré je
naím spoloèným osudom.
Andrej ÏURKOVSKÝ
starosta Bratislava - Staré Mesto

SILVESTER 2001
Hoci ete v roku 1998 boli silvestrovské
oslavy v exteriéroch centra Bratislavy
rozpaèité a v hlavnom meste neexistovala solídna tradícia, po dvoch posledných projektoch Oslavy príchodu roku
2000 a Prvá party nového milénia
samospráva mestskej èasti Staré Mesto
pociuje spoloèenskú objednávku na
organizovanie dôstojných a organizaène kvalitne zabezpeèených osláv
posledného dòa roku. Svedèí o tom skutoènos, e na posledných dvoch Silvestroch sa zúèastnilo vdy viac ako 70
tisíc návtevníkov.
Aj preto je príchod roku 2002 pre samosprávu Starého Mesta dôvodom na
pokraèovanie v úspenom projekte silvestrovských osláv v uliciach centra
hlavného mesta. Pripravovaný program
by v nièom nemal zaosta za skvelým
záitkom z posledných dvoch rokov.
Produkèný tím zostavený starostom
Starého Mesta intenzívne pracoval na
príprave Silvestra 2001 u od júna. Program by mal nies vetky pozitívne znaky
veselej pouliènej party so ivými koncertnými vystúpeniami absolútnej pièky
slovenskej populárnej a rockovej hudby s
pouitím nadtandardnej zvukovej a
svetelnej techniky.
Autorom scenára je obèianske zdruenie
Hlava 98, známe napríklad z verejných
kampaní Volím - teda som (1998) alebo
Hodina deom (1999, 2000). Dramaturgia
tohtoroèného silvestrovského programu
sa opiera o tyri k¾úèové zóny zábavy v
najatraktívnejej èasti Starého Mesta s
ve¾kým polohovým potenciálom. V dramaturgii programu organizátori zoh¾adnili prítomnos aj starích návtevníkov a
rodín s demi a do desiatej hodiny veèer,
èo podporuje viacgeneraèný rozmer osláv.
Rozpoèet programovej èasti osláv pokrývajú sponzorské príspevky významných
firiem a podnikov, bez ktorých by program nebolo moné zostavi. Z verejných
finanèných prostriedkov mestská èas
Staré Mesto financuje výdavky spojené so
zabezpeèením verejnoprospených sluieb, ako je ochrana verejného poriadku,
usporiadate¾ská sluba, odvoz odpadu,
èistota, vianoèné osvetlenie, posilnená
zdravotnícka sluba.
(miv)

ILUSTRAÈNÉ FOTO - Vladimír Miauer

Tohtoroèný silvestrovský program bude
v centre Starého Mesta v 3 zónach zábavy
SILVESTER 2001
Hlavný silvestrovský program sa bude
odohráva na Hlavnom námestí. Na
ve¾kom pódiu s nadtandardným zvukovým a svetelným parkom vystúpia
známi interpreti slovenskej i èeskej
populárnej hudby. Moderátormi veèera budú herci Richard Stanke a Slávka
Halèáková. Na Hlavnom námestí sa
postupne vystriedajú:
· Pooò Sentimental (17.00 h)
· Pressburger Klezmerband (17.45)
· Ján Berky Mrenica ml.
a Diabolské husle (18.15)
· Marián Greksa Rock´n´roll Duo (19.00)
· Pavol Hammel a skupina Prúdy (19.40)
· um svistu (20.45)
· Le Payaco (21.45)
· Vìra Bílá a skupina Kale (22.20)
· Vidiek (23.05)
· Hex a priatelia (00.15)
· Peter Nagy a skupina Indigo (01.10)
Program na Hlavnom námestí potrvá do
2.00 h. Zvuková a svetelná výbava pódia
bude porovnate¾ná s aparatúrou, ktorá

bola napríklad na úspenom letnom festivale Pohoda v Trenèíne. Odpoèítavanie
posledných sekúnd roku bude spojené s
výraznejími svetelnými efektmi, ktoré sa
budú odohráva v celom priestore na
vetkých budovách obkolesujúcich
námestie, nie iba na obmedzenej ploche
radniènej vee. Prekvapenie veèera o
1.00 h v podobe otoèenia sochy Rolanda
bude inovované a kvôli gradácii veèera
zostane v tajnosti.
Druhou zónou zábavy bude Michalská
ulica, ktorá sa v posledný deò roku 2001
zmení na megadiskotéku. Improvizované
pódium pre dídejov bude priamo pod
Michalskou veou. V priestore celej ulice
budú umiestnené tri svetelné a zvukové
vee tak, aby zvuk pre taneèníkov bol
rovnako kvalitný pozdå celej ulice.
Michalská vea bude nasvietená efektovými svetlami, prièom z jej balkóna
bude nad hlavami tancujúcich poèas
celého veèera dotvára pocit skutoènej
diskotéky plnofarebný laser s bohatou
výbavou rôznych svetelných efektov,

èasto pouívajúcich èíslicu 2 ako leitmotív tohtoroèných osláv.
Program na Michalskej ulici zaène o
19.00 h. Slovenský a èeský rock a pop,
svetové hity roku 2001, aktuálne hity
taneènej scény a hudbu v týle house,
drum´n´base, trance a techno namixujú a
do 3.00 h ráno známi bratislavskí dídeji
DJ Monty a DJ Biba.
Celodennou súèasou silvestrovskej party
By Bratislavèanmi nás baví bude
otvorená diskotéka na verejnom klzisku
na Hviezdoslavovom námestí. Táto zóna
poskytne zároveò oddych od preplnených
ulíc historického jadra. Od 14.00 h do
21.00 h bude hitová hudobná produkcia
orientovaná hlavne na mladých korèu¾ujúcich sa návtevníkov, po 21.00 h sa
hudba a sprievodné slovo dídeja (DJ
Tusom) zmení tak, aby zoh¾adnila prítomnos starích návtevníkov osláv.
Chýba nebude ani ve¾ký silvestrovský
ohòostroj z Hradného vrchu krátko po
polnoci, ktorý bude moné najlepie sledova z dunajského nábreia.
(miv)

II

Do centra silvestrovskej zábavy bude 7 kontrolovaných vstupov
Mestská èas Staré Mesto pripravila pre vetkých
úèastníkov osláv jednoznaèné bezpeènostné
pokyny, ktoré vychádzajú z organizácie podobných ve¾kých kultúrnych alebo portových podujatí vo svete.

KONTROLOVANÉ VSTUPY
Do jednotlivých zón zábavy bude moné
vstúpi len cez 7 urèených vstupov:
1. Panská ulica - Rudnayovo námestie (Bibiana)
2. Strakova ulica
3. Gorkého ulica (SND)
4. Hviezdoslavovo námestie (klzisko)
5. Laurinská ulica
6. Frantikánska ulica (hlavná pota)
7. Klariská ulica (podjazd)
Usporiadatelia tu budú vykonáva preventívne kontroly. Návtevníci osláv nesmú ma so sebou sklenené
f¾ae, kovové a drevené tyèe a pyrotechnické prvky.
Vstup nebude umonený ani osobám pod
zrejmým vplyvom alkoholu a psychotropných látok. Pevné uzávery budú na
Urulínskej ulici, Batovej ulici, Zámoèníckej ulici,
Kapitulskej ulici. Michalská ulica bude otvorená
iba pre výstup. Blokované vstupy pre obsluhu a tech-

nické zázemie programu budú na Klobuèníckej a
Nedbalovej ulici, Primaciálnom námestí, Kapitulskej
- Staromestskej ulici a Prepotskej - Ventúrskej ulici.
USPORIADATELIA
Nad organizáciou a bezpeènosou podujatia bude v
uliciach dohliada okolo 200 usporiadate¾ov, z toho
50 prísluníkov bezpeènostnej sluby, 30 mestských
policajtov a 120 prísluníkov Policajného zboru SR.

ORGANIZAÈNÝ TÁB
Sídlom organizaèného tábu bude Zichyho
palác na Ventúrskej 9, kde bude umiestnená
aj oetrovòa Èerveného kría a stredisko pre stratené
deti. V pohotovosti budú tie sanitné vozidlá rýchlej
zdravotníckej pomoci.
DOPRAVA
Organizátori odporúèajú návtevníkom osláv vyui
pri doprave do centra mesta MHD. Dòa 31. decembra
2001 od 22.00 a 1.januára 2002 do 04.00 bude MHD
okrem pravidelných spojov posilnená na linkách è. 2,
5, 8, 202 506 a 507. Linky è. 205 a 212 budú zlúèené
do jednej mimoriadnej linky. Podrobný grafikon
zverejní DPB v období medzi vianoènými sviatkami.

Osobným vozidlám nebude vstup do jednotlivých zón
zábavy umonený od 9.00 h ráno dòa 31. decembra
2001 do 5.00 h dòa 1. januára 2002. Vozidlá, ktoré v
tomto èase budú parkova na ulièných státiach v zóne,
budú odtiahnuté. Pre potreby technického zázemia
programu bude tie uzatvorená Klobuènícka ulica v
èasti medzi Primaciálnym námestím a Nedbalovou
ulicou. Z dôvodu osláv tátnosti na Nám. ¼. túra
budú od 21. 00 do 03.00 uzavreté Rázusovo a Vajanského nábreie.

POIARNA OCHRANA
O poiarnu bezpeènos sa budú stara èlenovia
Dobrovo¾ného poiarnického zboru Staré Mesto. Ich
vozidlo bude pristavené na Frantikánskom námestí.
OBÈERSTVENIE
Obèerstvovacie stánky budú umiestnené v
dvoch zónach na Frantikánskom a Hviezdoslavovom námestí. V ich ponuke bude tradièný sortiment jedál a nápojov známy napr. z Vianoèných
trhov. Okrem toho Staré Mesto informovalo
majite¾ov retaurácií a iných stravovacích prevádzok
na trase Korza o monosti ambulantného predaja
vareného vína, èaju a sektu v priebehu celého veèera.



!

VEREJNÉ HYGIENICKÉ
ZARIADENIA
Mestská èas Staré Mesto objednala tie
dostatoèný poèet ekologických WC, ktoré návtevníci nájdu na Frantikánskom námestí, Farskej ulici,
Rudnayovom námestí a Hviezdoslavovom námestí.
Okrem toho budú v prevádzke verejné hygienické
zariadenia na Námestí SNP, Palackého ulici a
afárikovom námestí.
UPRATOVANIE
Okrem bených odpadkových nádob budú poèas silvestrovskej noci v zóne zábavy umiestnené ïalie
kontajnery na odpad. O èistotu zóny sa bude v priebehu celej noci stara 40 pracovníkov podniku verejnoprospených sluieb VEPOS Bratislava - Staré
Mesto.



HLAVNÉ NÁMESTIE
prvá zóna zábavy - koncert
MICHALSKÁ ULICA
druhá zóna zábavy - diskotéka

!

HVIEZDOSLAVOVO NÁMESTIE
tretia zóna zábavy - klzisko

Futbalové
sahovanie
BRATISLAVA
Hoci zima iba klope na dvere, niektoré
kluby naej Mars superligy u majú
èas dovolenky za sebou. V pondelok
napríklad zaèal s prípravou na jarnú
èas majster z Pasienkov, okolo
ktorého je v posledných dòoch a
týdòoch a podozrivé ticho...
Ove¾a runejie je vak v zostávajúcich
dvoch bratislavských kluboch. V
Petralke sa u nahlas rozpráva o tom, e
by bolo hriechom nevyui dobré jarné
postavenie na útok do Európy. Káder
pravdepodobne posilní stratený syn
Kusalík, ïalie dva avizované príchody
Czinegeho (Inter) a Ïuria (Trenèín) zrejme zostanú len v oblasti elaní. Naopak,
mení um zaznel pri mene trénera
Duana Galisa, o ktorého vraj prejavila
záujem praská Slavia. Zoívaní vak
nakoniec oslovili Miroslava Beránka a
odchod Duana Galisa do Prahy
stoveatej sa teda (zatia¾) nekoná. Ve¾a
nového nie je ani na Tehelnom poli. V
èase naej uzávierky sa o novom
trénerovi stále iba rozprávalo, posilou by
mal by Sninský, bývalý hráè Humenného, ktorý posledné mesiace vysedával
na lavièke Drnovíc... Spomína sa aj
Susko, toho pre zmenu trápilo zranenie,
keï sa vak vylieèil, mal svoje miesto
tie iba na lavièke Baníka Ostrava.
Naopak, s belasým dresom sa pravdepodobne rozlúèi Noro Hrnèár, ktorý chce
o majstrovský titul zabojova v zelenoltých farbách iliny!
(mm)

V Èunove ocenia
najlepích
BRATISLAVA
Piatok 21. decembra spozná Slovensko
svojho najlepieho portovca a najlepí
portový kolektív za rok 2001.
Uplynulých dvanás mesiacov síce neprinieslo slovenskému portu ve¾a radosti,
take aj preto sa medzi návrhmi objavilo
viacero exotických portov, ktoré
dokonca kandidujú na miesto v prvej desiatke. Organizátori u s predstihom oznámili pätnás portovcov, ktorí majú najväèiu nádej na to, aby v spomínaný piatok v Èunove prevzali korunu najlepieho
portovca Slovenska: Bondra, Germánus,
Gönci, Hantuchová, súrodenci Hochschornerovci, Hrbatý, Kaliská, Koèi,
Martikán, Moravcová, Moravèík, Pálffy,
Vala-Slúèik, Volák a igalová. Vlani
zvíazili Martina Moravcová a medzi
kolektívmi hokejisti Slovenska.
(mm)

Keï prela Soòa Hudecová medzi eny,
nevedela, èi má spoluhráèkam tyka
BRATISLAVA
Bratislavský Slovan bol odjakiva
jednou z bát slovenského enského
basketbalu a vdy sa v òom nali
dievèatá, ktoré boli viac, ne len
obyèajnými hráèkami obliekajúcimi belasý dres. Dnes je slovanistickou
osobnosou Soòa Hudecová. Len
nedávno sa so smútkom v oèiach lúèila s nevydarenými majstrovstvami
Európy v Le Mans, aby po
nieko¾kých týdòoch pomohla natartova novú reprezentaènú káru
na èele s kapitánkou - Soòou Hudecovou...
Vráme sa vak o pekných pár rokov
dozad, do èias, keï stál lístok na autobus
korunu a sladkosti nenosil Santa Claus,
ale Dedo Mráz... Som síce Bratislavèanka, narodila som sa na
Zochovej ulici, ale potom sme sa èasto
sahovali. Najskôr do Prahy, znovu do
Bratislavy, do Ostravy a a keï som ila
do koly, natrvalo sme zakotvili pri
Dunaji, spomína Soòa. Ako prváèik
som nastúpila na Dubovej ulici a tam
som aj zaèala s basketbalom. Na tré-

ningy som vak dochádzala do koly na
Hubeného ulici. Bolo to síce cez celé
mesto, ale bá som sa nebála. Nechodila
som sama, ale celá partia, vraví a nezabudne pripomenú, e u od prvého
roku obliekala dres Slovana: Prela
som prakticky vetkými kategóriami a v
sedemnástich-osemnástich som prvý raz
zaklopala na seniorske dvere. Dodnes si
pamätám mená, z ktorých sa mi vtedy
toèila hlava. V Slovane sa zila neskutoène silná squadra na èele s Renertovou, Kaovou. Dlho som napríklad
nevedela, èi im vôbec môem tyka,
alebo èi mám zosta pri vykaní. Nie ako
dnes, keï sa bez problémov tyká,
usmieva sa Soòa. Belasý dres bol dlho
jej osudom.
Zmena prila a pred pár rokmi, keï
basketbalové Slovensko zaregistrovalo,
e Hudecová prestupuje do Banskej
Bystrice. Mala som pocit, e nutne
potrebujem zmenu. Na bystrické obdobie spomínam ve¾mi rada. Mali sme
vytvorené ve¾mi dobré podmienky,
vetko bolo super. Soòa zostala pod
Urpínom rok a pol, potom sa vrátila do

Bratislavy. Dôvodom nebol basketbal,
ale - malá Mika. Otehotnela som a
dokonca som si myslela, e s basketbalom bude koniec. Dieatko som si
ve¾mi elala, basketbal prestal by pre
mòa najväèou motiváciou. A s
návratom do reprezentácie som u vôbec
nekalkulovala. Soòa sa vak vrátila do
Slovana a reprezentaèný tréner Marián
Matyá ju dokonca zobral na európsky
ampionát do Francúzska, odkia¾ sa
dievèatá vracali so zvesenými hlavami.
Aj keï som to nahlas nehovorila, v dui
som si myslela, e s reprezentáciou je
koniec. Nový tréner Peter Kováèik sa
vak so mnou porozprával, presnejie on
viac rozprával, ja som poèúvala, a keï
mi predostrel svoje plány a káder, s
ktorým ráta, prikývla som. Dnes má
nové reprezentaèné drustvo za sebou tri
úvodné zápasy kvalifikácie ME 2003 a
jeho kapitánka Soòa Hudecová môe
odkrtnú tri víazstvá. Vytvoril sa
výborný kolektív, pochva¾uje si a na
margo budúcností dodáva: Nemyslím
ve¾mi dopredu, teraz to u beriem z roka
na rok.
(mm)

Pokladnièné bloky z vianoèných darèekov
nezahadzujte, mono sa vám ete zídu
Vianoce sa nezadrate¾ne blíia.
Priznám sa, e by som iba nieko¾ko
dní pred sviatkami radej písala o
radostnejích veciach. ia¾ aj teraz
ma nai èitatelia poiadali o radu vo
veci, v ktorej si nevedia rady.
O èo ide? Majú gará s plochou strechou, ktorá pod vplyvom zubu èasu
zaèala zateka. Niè sa nedalo robi,
museli sa rozhodnú pre finanène
nároènú opravu. Aj pod¾a naej rubriky
si vytipovali a objednali profesionálnu
firmu. Rozhodli sa zveri prácu firme
Slovimpex Bratislava, s.r.o. s poboèkou
v Slovenskom Pravne. Práce na oprave
strechy prebiehali bez problémov a v
priebehu jedného dòa boli hotové.
Samozrejme pracovníci chceli ma
ihneï za svoju prácu zaplatené. A tu ná
èitate¾ urobil chybu. Zabudol na pravidlo: dôveruj ale preveruj a bez toho, aby
skontroloval kvalitu vykonanej práce
zaplatil plnú èiastku za opravu strechy.
A na druhý deò si iiel strechu pozrie.
Kvalita práce sa mu nezdala, tak ju hneï
telefonicky reklamoval. Ïalí priebeh si
iste domyslíte. Ani na písomnú reklamá-

Zákazník je pán
ciu, ani na telefonické urgencie sa od
septembra dodnes niè neudialo. Otázka
pre mòa znela: Ako postupova ïalej?
Väèina naich èitate¾ov u vie, e
vetky sanosti sa v koneènom dôsledku musia riei a súdom. To v takom
prípade, ak si podnikate¾ nevie spoèíta,
e sa mu "torcovanie" nemusí vyplati.
Ak toti spotrebite¾ súd vyhrá, musí mu
druhá strana uhradi vetky trovy, ktoré v
súvislosti s nekvalitou vznikli. V tomto
prípade napríklad aj kody, ktoré vzniknú
zateèením. Nedajboe, aby roztápajúci sa
sneh pokodil vzácny obraz: to by bolo
kody! Aká je teda moja rada? Pokúsi sa
ete raz o tzv. zmierovacie konanie s podnikate¾om - aj s pouitím argumentov z
tohto èlánku. Ak sa postoj podnikate¾a
nezmení: dôkladne dokumentova
vzniknuté kody, napríklad fotografiami
alebo svedkami. Bez prieahov potom
da celú vec na súd. Väèinou neradím
súdnu cestu, ale v tomto prípade ide o
príli ve¾kú sumu peòazí.

Toto èíslo novín je posledné v tomto
roku. Aby ste mali èo najmenej problémov hneï po Novom roku obnovte si
niektoré spotrebite¾ské pravidlá. Nezahadzujte pokladnièné bloky z vianoèných darèekov. Bez preukázania pôvodu, kde ste chybný výrobok kúpili,
nemáte ancu uspie pri prípadnej
sanosti. Samozrejme nemusíte blok
priloi k darèeku, ale v prípade potreby
ho musíte ma. Ak sa dohodnete s personálom obchodu o monosti tovar po
sviatkoch vymeni, nechajte si ich súhlas potvrdi na zadnej strane pokladnièného bloku. Istota je istota. Tovar,
ktorý chcete vymeni zaneste do
obchodu ihneï po Vianociach. Èas hrá
proti vám. Obchodníka nemusí zaujíma, e ste boli 14 dní na dovolenke! A
ete rada, ako uetri pár korún. Sezónne
potraviny (vajíèka, mäso) sú väèinou
drahie na sviatky. Kupujte ich preto s
predstihom. Nakoniec, mono darova
aj poukáky na darèeky. Po sviatkoch
idú ceny dolu. Pekné sviatky!
Marta Èerná,
Fórum spotrebite¾ov

Na Silvestra
sa bude bea
po mostoch
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BRATISLAVA
Bratislavská Správa telovýchovných a
rekreaèných zariadení spolu s Klubom
amatérskych neformálnych portovcov Bratislava a eleznicami SR organizujú v posledný deò roka u 13.
roèník Silvestrovského behu cez
bratislavské mosty.
tart pretekov je o 10.00 pod Prístavným
mostom na bratislavskej strane. Bea sa
bude okolo Nákladného prístavu cez
Prístavný most, po nábreí Dunaja, cez
Starý most, po Gondovej ulici, Fajnorovom nábreí, Novom moste a Moste
Lafranconi. Tra meria asi 9 kilometrov.
Prihlási sa dá od 9. hodiny pod Prístavným mostom. Bea môe kadý bez
rozdielu veku. Podmienkou je uhradenie
tartovného poplatku a dobrý zdravotný
stav.
(brn)

Brazílèanky
v Bratislave
BRATISLAVA
Exotickú posilu z ïalekej Brazílie u
nemá len basketbalový Ruomberok
(Alessandra de Oliveirová), ale od
decembra sa na dve krásky z krajiny
samby a Pelého môu prís pozrie aj
Bratislavèania.
Solange Paula Pereirová Soarezová a
Andréza Ribeiro dos Santosová sú novými posilami enského volejbalového
majstra Slávie UK Bratislava. Obe
dievèatá, ktoré hrali v Brazílii za klub
Macaé, na Slovensku urèite vystuia
káder Vladimíra Hanèíka.
(mm)

Správy z podsvetia
STARÉ MESTO
NA PREDSTANIÈNOM NÁMESTÍ
zastavili a napadli neznámi mladíci 47roèného pána Jozefa z Trnavy. Najprv mu
zaèali trha z pleca ruksak a keï sa zaèal
bráni, fyzicky ho napadli. Ruksak s osobnými vecami a 2400 korunami mu vzali.
Preh¾adali mu aj vrecká a obrali ho aj o
posledných 270 korún, ktoré mal ukryté v
nohaviciach. Pán Jozef sa zo zranení, ktoré
utàil, bude lieèi asi sedem dní.
NA KRÍNEJ ULICI v pivnièných
priestoroch bývalého bufetu Centrál nali
màtvolu neznámeho mua vo veku 50 a
55 rokov. Obhliadajúci lekár nevylúèil
cudzie zavinenie jeho smrti, a preto nariadil súdnu pitvu. Totonos neznámeho
mua v súèasnosti zisuje polícia.
NA OBCHODNEJ ULICI napadol
mladý amorínèan 47-roèného Amerièana. Mladík napadol cudzinca po tom, èo
mu Amerièan odlomil spätné zrkadlo na
aute. Mladík si na òom doslova vybil zlos
a nieko¾kokrát ho durel palicou po hrudníku a chrbte a zlomil mu tri rebrá. Zranenia Amerièana si vyiadajú minimálne
mesaènú lieèbu, mladého útoèníka stíhajú
na slobode.
V HORSKOM PARKU v chatkárskej
oblasti chytili dvoch z trojice mladíkov,
ktorí sa dobýjali do jednej z chatiek, dvaja
bezdomovci - 36-roèný Pavol H. a 27roèný Koloman M. Mladíkov zbili a
prinútili ich rúba drevo. Dôvodom vraj
bolo, e k vlámaniam v tejto chatkárskej
oblasti dochádza èasto a majitelia chatiek
ich pripisujú práve bezdomovcom, ktorí sa
tu vyskytujú. Bezdomovci chlapcov pustili
a po tom, keï vyloili vetko z vreciek a
vyzliekli sa do spodnej bielizne. Okrem
toho ich nútili rúba drevo, aby si vraj
zarobili na polievku, ktorú im bezdomovci
chceli da. Èudný prípad mal dohru v
podobe obvinenia bezdomovcov z obmedzovania osobnej slobody a vydierania.
RUINOV
NA MLYNSKÝCH NIVÁCH pred
budovou stanice SAD neznámy mladík
vytrhol rovno z ruky mobil 21-roènej
dievèine a pokúsil sa s ním ujs. Ïaleko sa
vak nedostal - pod¾a popisu ho hliadka
zadrala na Svätoplukovej ulici. Noc
strávil 21-roèný Milan P. z Petralky na
policajnom oddelení, odkia¾ ho ráno prepustili s obvinením z krádee. Stíha ho
budú na slobode.
NA TOMÁIKOVEJ ULICI pri kontrole bývalého objektu pizzerie, kde
zvyknú prespáva vakovaké osoby,
najmä vak bezdomovci, policajná hliadka zadrala 31-roèného Jaromíra H. z
Nových Zámkov, na ktorého je vydaný
zatykaè.
PETRALKA
NA ÚDERNÍCKEJ ULICI sa obeou
surovej lúpee stala rakúska turistka. 67roèná pani z Karlsdorfu sedela vo svojom
tmavomodrom Hyundai Lantra, keï ju
zastavil neznámy mu. Po otvorení dverí
ju vytiahol z vozidla, potom doòho sám
nastúpil a odiiel na neznáme miesto. Pani
Silvia sa zo oku dlho nevedela spamäta a
lúpe ohlásila a o tri hodiny. Pátranie po
lúpeníkovi je zatia¾ bezvýsledné.
PODUNAJSKÉ BISKUPICE
NA HRONSKEJ ULICI pracovníci
Národnej protidrogovej jednotky vykonali
v jednom z bytov domovú prehliadku.
Zaistili pri nej igelitové vrecúka s hnedým
prákom a narkomanské náèinie. Analýza
preukázala, e vo vrecúkach bol heroín s
prímesou kofeínu a paracetamolu, z
ktorého by sa dalo vyrobi sto dávok a na
drogovom trhu by stál asi 40-tisíc korún. V
byte zadrali 44-roèného dílera, ktorého
vyetrovate¾ obvinil z drogovej trestnej
èinnosti a dal ho do cely policajného zaistenia s návrhom na vzatie do väzby. (ver)
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Na nábreí ili
talentovaní
hudobníci

Spomienkový album

Pamätníci histórie
Ve¾ký obytný dom na Dunajskom
nábreí 12 (Donauqai, neskôr Gróf
Batthyányi Lajos köpart, neskôr
Príboj a nakoniec Rázusovo nábreie)
patril rodine Sprinzlovcov. Im patrili
aj tri susediace domy na nábreí a na
Lodnej ulici. V jednom z nich navtívila Elsa Grailich speváèku Irmu
Spányi.
V tom istom dome bývala vdova pani
Gertrúda Lehnerová (rodená von Fischer)
so svojimi tyrmi synmi. Jej manel
Gustáv Adolf Lehner býval hlavným
inpektorom uhorských krá¾ovských
elezníc, zomrel vak pomerne mladý
tesne po prvej svetovej vojne. Jeden z ich
synov, Eugen, bol mimoriadne hudobne
nadaný. tudoval na Mestskej hudobnej
kole v Bratislave a na Hudobnej akadémii
v Budapeti. Stal sa vynikajúcim huslis-

tom. U Zoltána Kodálya tudoval aj kompozíciu. Pôsobil ako violista Kolischovho
kvarteta, ktoré po úèinkovaní v mnohých
európskych mestách emigrovalo do USA.
Tam potom pôsobil ïalej ako èlen Bostonskej filharmónie. Zomrel v roku 1999.
Na jednom z jeho prvých koncertov v byte
jeho matky sa zúèastnila ako poslucháèka
aj Elsa Grailich. Správu o òom priniesla v
dennej tlaèi.

Sestra pani Lehnerovej, Margareta von
Fischer, sa vydala za hudobného skladate¾a Alexandra Albrechta (1885 1958). Aj jej syn, bratranec Eugena
Lehnera, bol vynikajúcim hudobníkom.
Mnohí Bratislavèania sa na neho ete
dobre pamätajú. Bol to hudobný pedagóg a muzikológ profesor Ján Albrecht
(1919 - 1996).
tefan Holèík
FOTO - archív

Zákutia pozývajú na príjemnémý záitok
Domáca pani ete posledný raz skúmavými oèami kontroluje, èi je vetko
pripravené, vyhladí deku na stole,
posúva do rohu mäkkú poduku. Do
stojanu doplní cigarety, pripraví popolník a upraví krásne, farbami iariace
kytice vo vázach. Stolièky posunie do
nenásilných skupín. Chví¾ku sa zdrí
pred zrkadlom, ktoré odráa jej tíhlu
postavu v tmavej toalete, postavu
pripomínajúcu mladú dievèinu. Rukou
si prihladí tmavé vlasy, v ktorých sa u
kde-tu objavuje aj strieborný vlas.
Hostia prichádzajú. Dôstojné matróny v
èiernych èipkových èepèekoch na snehobielych hlavách, zrelé eny a váni mui,
veselá mláde. Matky a tetky, sestry, sesternice a netere, strýkovia a synovci, bratranci a vagri, starí a noví priatelia tejto
domácnosti. Vetci sa navzájom vítajú,
zdravia. Menej známi sa predstavujú.
Niektorí u sedia, iní postávajú. Poèu
tlmený smiech, rozhovor. Vo vzduchu sa
víria modré obláèiky. Návtevníci si prezerajú knihy a obrazy, mláde sa prehàòa
v notových zoitoch. Na niekoho sa ete
èaká.
Sme zamestnaní ¾udia. Od rána do veèera
sa za nieèím enieme, ná èas je vyplnený
bojom o chlieb a malým bojom kadodenného ivota. Ná èas patrí zamestnaniu, domácnosti, rodine, tomuto aj inému
- len nie nám samým. Hodiny, ktoré by
sme mali ma pre seba, si musíme ukradnú, je celkom jedno odkia¾.

U starých Preporákov
A práve preto nie sme krá¾mi a naa
dochví¾nos nezávisí len od naej vôle.
Ku klavíru sa posadila mladá dievèina,
ladia sa husle. Smiech a hovor utíchajú.
Rozozvuèali sa hudobné nástroje. ¼ahko a
isto sa pohybujú prsty po klávesoch,
naplno a teplo sa uvo¾òujú tóny zo strún.
Melódia je mäkká a èistá. Ako keby zneli
modré zvonèeky jari, ako keby zurèal po
zakvitnutých nivách èíry potôèik. Je
hlboká a mocná ako spev ktorejsi due....
Prítomní sedia a naèúvajú. Niektorí h¾adia
pred seba a zamerali sa pritom na jediný
bod: na vzor koberca, na pièku vlastnej
topánky, na rám ktoréhosi obrazu. No
nevidia obraz, ani topánku èi koberec.
Vidia len kdesi akýsi bod, a ten bod sa
roziruje, zväèuje, do celého sveta, a
,,vlnenie strún sa formuje do zázraèných
obrazov, akoby bolo z farby a svetla.
Vysoká tíhla postava mladého umelca
vetkých fascinuje. Kadý jeho nerv,
kadý jeho sval, kadý kúsok jeho tela je
akoby preniknutý duchom hudby, pohybuje sa a vibruje tak, ako sa pohybuje
sláèik a vibrujú struny. Prítomní nasávajú
hudbu nielen uami vo zvukoch, prijímajú
ju aj oèami pri pozorovaní celkového
osobného výrazu umelca, nasávajú ju
vetkými svojimi orgánmi, vetkými
pórmi s mimoriadnym napätím -- alebo
vypätím? -- celého svojho bytia.

Niektorí sedia tam kdesi v kúte so zatvorenými oèami. Svet sa pre nich rozplynul,
vetky vonkajie vplyvy sa vyradili. S
vysmädnutou duou nasávajú èíry zvuk a
kdesi vzniká zázraèná nádherná ozvena a
kdesi z håbky stúpajú do výav vzdialené
vízie....
Hnedé aj blond hlavy pritakávajú a miestnosami sa roz¾ahne veselý detský
smiech.
Naraz tu stojí malý chlapec s detskými
hus¾ami v rukách a s hlbokým zanietením
hrá jednoduché detské melódie...
Z chlapca je u dnes ve¾ký umelec, ten,
ktorý práve skláòa svoj sláèik a ktorého
potlesk prebúdza zo sna vlastnej fantázie.
Ete chví¾u ostávajú poslucháèi v zajatí èi
oèarení práve vypoèutého koncertu. Vstávajú a blahoelajú umelcovi. Gratulujú
jeho matke, z ktorej vyaruje blaené
astie, ale aj èosi z pokory Márie, ktorá s
hrdosou h¾adí na svojho syna, lebo v
kadom pravom umelcovi sa ¾udstvu zrodil aj Spasite¾. Blahoelajú príbuzným a
blahoelajú si navzájom, e sa mohli
spolu doi tejto ve¾kej radosti....
Otvoreným oknom prúdi dnu chladný
noèný vánok. Vonku je u úplne tma, len
v dia¾ke na horizonte vidno záblesk svetla. Obèas sa objaví vzdialené svetielko,
ktoré zasa vzápätí zhasne. Padá jemný
dádik, a dolu v håbke huèí iroká rieka.
Z nemeckého originálu
Elsa Grailich Hausmusik
preloila a upravila Gabriela Holèíková

Hudobný ivot v Bratislave si nemono
predstavi bez výrobcov, dodávate¾ov
a opravárov hudobných nástrojov.
Napriek tomu, e mesto bolo pomerne
malé, v 19. storoèí, keï Preporok
nebol u ani hlavným ani krá¾ovským
korunovaèným mestom, mal najmenej
dve renomované továrne na výrobu
klavírov.
Okrem výrobne firmy rodiny Schmidtovcov, ktorí hostili vo svojich
priestoroch v 30. rokoch 19. stroèia aj
hudobných velikánov ako J. N. Hummela a F. Liszta, tu pôsobili aj iné firmy.
V roku 1840 zaloil Peter Werner
továreò (dnes by sme povedali dielòu) na
výrobu klavírov a pianín. Neskôr sa v nej
vyrábali aj vtedy ve¾mi módne harmóniá
a cimbaly. Po viacerých sahovaniach sa
firma v 70. rokoch definitívne presahovala do starého metianskeho domu na
vtedajom nároí Rybného námestia a
Dlhej - teraz Panskej - ulice, kde dnes
sídli známa Bibiana. Dom postavili na
konci 18. storoèia do mestskej priekopy
v tesnom susedstve vtedy u zbúranej
Vydrickej brány. V tej istej èasti
priekopy, ale smerom na dnené Hviezdoslavovo námestie stál ved¾a Obuvníckej baty od konca 18. storoèia mení
metiansky dom. Aj ten u pred rokom
1902 patril Jánovi Wernerovi. V rokoch
1902 a 1903 postavili na jeho mieste
vysoký úzky dekoratívny dom, ktorý
projektoval Ferdinand Kittler. Výstavný
dom na Hviezdoslavovom námestí èíslo
12 akoby sem bol prenesený z viedenskej
Ringstrasse. Prízemie a mezanín domu,
teda èas pod balkónom, boli výstavnými a predajnými priestormi. Tu firma
ponúkala svoje najlepie výrobky. Horné
poschodia slúili ako byty majite¾ovi
domu Jánovi Wernerovi a nájomníkom.
Dnes sú priestory vo¾akedy reprezentaènej predajne znaène znehodnotené a
prestavané na podradné byty. Pred
nieko¾kými rokmi zmizla z vchodu domu
kvalitná mreová brána múzejnej hodnoty, výrobok firmy Marton. Stratila sa aj
ma¾ovaná lýra, ktorá bola ozdobou
balkónu pri poh¾ade zdola. Chýba u aj
jedna z kamenných váz atiky, tít stratil
svoju pôvodnú formu. O pôvodnom
majite¾ovi svedèí teraz u len jeho monogram v terazzovej dlabe vchodu, písmená W.J a datovanie 1903. Potomkovia
pôvodných majite¾ov objekt v rámci
retitúcie doteraz spä nedostali. Hádam
práve preto jeho znehodnotená fasáda
ïalej chátra. Park pred domom sa práve
znovu upravuje. Doèká sa rekontrukcie
aj wernerovský dom?
tefan Holèík
FOTO - archív a Vladimír Miauer
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Pod Machnáèom
koneène majú
televízny signál

Pomoc ¾uïom
s mentálnym
postihnutím

STARÉ MESTO
Obyvatelia Starého Mesta v lokalite
Pod Machnáèom sa po dlhých rokoch
sa doèkali kvalitného televízny signál
Táto èas Starého Mesta toti nemá
dobré pokrytie terestriálnymi vysielaèmi a zavedenie káblovej televízie bolo
príli nákladné. A tento rok sa podarilo prelomi ¾ady a zásluhou staromestskej samosprávy môu televíziu
pozera aj na uliciach Malá, Révova,
Lipova, Nábr. L. Svobodu, Krá¾ovské
údolie, ikova ulica, Na kopci, Nad
lomom a Pod vinicami.
Celkovo ide o 200 rodinných domov a
100 bytov, ktoré a doteraz mohli pozera program len niektorých televíznych
staníc, aj to vo ve¾mi zlej kvalite.
Káblovka tu nebola a to èo chytili na
obyèajnú anténu, nebolo bohvieèo.
Poslanec miestneho zastupite¾stva Staré
Mesto ¼ubomír èasný si preto na zaèiatku tohto volebného obdobia predsavzal, e svojim volièom pomôe. A po
troch rokoch sa mu to aj podarilo.
Vetky doterajie pokusy zavies tu
káblovú televíziu naráali na neochotu
SKT a neskôr UPC ís do tohto projektu
pre jeho vysoké náklady. Tento rok vak
v tejto lokalite zaèali Slovenské telekomunikácie uklada do zeme rozvody
vedené vzduchom. A to bola príleitos
oslovi aj spoloènos UPC, aby sa pridala. Projekt podporili aj starosta Starého
Mesta Andrej Ïurkovský a primátor
Jozef Moravèík.
Spoloènos UPC pod¾a slov poslanca
¼ubomíra èasného do tohto projektu
investovala 5,4 milióna korún, prièom
novým zákazníkom dokázala garantova tandardné ceny pripojenia - v prípade rodinných domov 5000 korún a
pre byty 990 korún. Zvyok je dotáciou
spoloènosti UPC, ktorá tak po 5 rokoch
splnila s¾ub svojej predchodkyne spoloènosti SKT, ktorá sa pôvodne zaviazala zakáblova celé Staré Mesto do
konca roka 1996.
(ado)

BRATISLAVA
Zdruenie na pomoc ¾uïom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike realizuje projekt Chránené bývanie pre obèanov s mentálnym postihnutím, ktorý finanène podporila Nadácia otvorenej spoloènosti a Nadácia
pre podporu obèianskych aktivít.
Pre kadého dospelého èloveka je úplne
prirodzené, e raz odíde zo svojho rodného domu a osamostatní sa. ¼udia s
mentálnym postihnutím nie sú v tomto
prípade výnimkou. Dnes mnohí vyrastajú vo svojich rodinách, vo svojom
bydlisku, vo svojej komunite. Zriadením
chránených bývaní dostanú ancu zosta
naïalej v známom prostredí podobnom
tomu, v akom vyrastali. Nebudú zo
spoloènosti vyèleòovaní a budú môc
naïalej rozvíja svoje mentálne i fyzické
schopnosti a zruènosti a zlepova kvalitu ich ivota.
Ako jedna z prvých v Bratislave poskytla bytové priestory na chránené bývanie
mestská èas Dúbravka. Do spolupráce
sa pridala Rada pre poradenstvo v
sociálnej práci a v súèasnosti prebieha
zariaïovanie bytu a výber klientov do
chráneného bývania. Paralelne sa uskutoèòujú stretnutia s rodinami, na ktorých
sa diskutuje o rôznych otázkach a
aspektoch týkajúcich sa tejto sociálnej
sluby.
Zdruenie sa obrátilo so iadosou o
poskytnutie bytových priestorov i na
ostatné mestské èasti v Bratislave, pozitívny ohlas zaznamenali zatia¾ len z
Podunajských Biskupíc.
Problematikou chráneného bývania z
h¾adiska legislatívnych, ekonomických a
ïalích otázok sa formou pravidelných
stretnutí zaoberá aj odbor sociálnych vecí
na bratislavskom magistráte. Zdruenie v
spolupráci s Katedrou sociálnej práce
pracuje na prieskume, ktorí má zmapova
obèanov, ktorý by mohli potrebova
sociálne sluby v chránenom bývaní. Cie¾ovou skupinou sú obèania s mentálnym
postihnutím (nie psychické ochorenia).
Zdruenie môete kontaktova telefonicky na èísle 63814987, 63814968 alebo
mailom zpmpvsr@changenet.sk.
Iveta Miová

Severná tangenta stále predmetom diskusií
BRATISLAVA
Projekt výstavby cestnej komunikácie
spájajúcej Praskú a Jaroovu ulicu,
známy aj ako Severná tangenta, stále
vyvoláva polemiky. Obèania a obèianske zdruenia sa stavajú proti, poukazujú na nutnos asanácie domov a rast
hluku ako dôsledok zvýenej dopravy,
ktorý by postihol stovky obyvate¾ov v
okolí tejto spojnice. Magistrát, ktorý dal
vypracova projekt v troch variantoch,
poukazuje na výrazné od¾ahèenie
preaených komunikácií, najmä ancovej ulice.
,,V súèasnosti sa projekt posudzuje v
zmysle zákona o posudzovaní vplyvu na
ivotné prostredie, èo zabezpeèuje GIB
(gernerálny investor hlavného mesta SR
Bratislavy), uviedol Ing. Igor Badiar zo
spoloènosti Dopravoprojekt, ktorá je zho-

tovite¾om projektu. ,,Môem poveda, e
problémy sú skôr s informovanosou ¾udí
ako s jednotlivými variantmi.
Poukázal na to, e tretí variant, ktorý sa v
súèasnosti javí ako najreálnejí, neráta s
asanáciou ani jedného rodinného domu na
Smreèianskej, Dobinského ani Pionierskej ulici. ,,V súèasnosti investor s projektantom h¾adajú technické rieenie, pri
ktorom by sa èo najviac zníil poèet
asanovaných objektov, a to aj za cenu
vyích nákladov na výstavbu, kontatoval I. Badiar.
Ako dodal, tretí variant Severnej tangenty
by prispel k zásadnému zlepeniu dopravnej situácie a stavu ivotného prostredia
medzi Karpatskou, ancovou a abotovou
ulicou, pretoe by z tejto zóny vylúèil tranzinú dopravu. ,,Zásadne sa zlepí aj
dopravná situácia na jestvujúcej Pio-

nierskej ulici, lebo aj z nej sa vylúèi tranzitná doprava a bude moné ju vyui len
na obsluhu zóny Sibírska, s vyuitím pre
cyklistickú dopravu na trase Jaroova Koliba - Jaskový rad, zdôraznil. Pripomenul, e základným zmyslom stavby je
dopravne od¾ahèi extrémne preaenú
ancovú ulicu so vetkými kriovatkami,
najmä Trnavským mýtom, Raèianskym
mýtom a kriovatkou pri SAV.
Pod¾a I. Badiara je celá trasa tretieho variantu v kontakte s bytovou zástavbou
vedená v tuneloch, èo má jednoznaène
pozitívny vplyv na ivotné prostredie. Pritom sú navrhnuté aj protihlukové steny s
celkovou plochou asi 10 000 m2.
Pokia¾ ide o financovanie stavby, pod¾a
informácií z GIB ho zabezpeèí mesto. Je
predpoklad, e sa tak stane formou tátnych záruk a pôièiek.
(lau)
1. NÁRODNÁ AUKÈNÁ
SPOLOÈNOS, s.r.o.
realitná a aukèná agentúra
Predaj:

POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE
Agentúrna kancelária Allianz poisovne, a.s.
Námestie Martina Benku 14, Bratislava
(oproti Justiènému palácu)

Parkovanie v podzemnej garái ZADARMO!

Tel.: 02/ 555 65 591
02/ 555 68 118
Do konca roka 2001 otvorené
od pondelka do nedele 9.00-20.00
(okrem vianoèných sviatkov)

Allianz - na ceste nie si sám

gars., OV, Medená, 1p., tehla, 28m2
0,88 mil. Sk
gars., DB, Topo¾èianska, 11/12p., 28m2, loggia
0,62 mil. Sk
2
gars., OV, Rázusovo nábr., 18m , 4/5p., výah, upr. 0,58 mil. Sk
0,72 mil. Sk
1-izb., DB, Hanulova, 39m2, 3p., upr.
1-izb., OV, Prievozská, 36m2, 4/5p., výah, tehla
0,9 mil. Sk
3,2 mil. Sk
2-izb., OV, Záhradnícka, 100m2, lux.
3-izb., OV, I. Bukovèana, 64m2, 1p., loggia, pôv. stav 1,2 mil. Sk
2
3,5-izb., ancová, 82m , zv. prízemie, pôv. stav
1,65 mil. Sk
2,3 mil. Sk
4-izb., OV, Tekovská, 95m2, 4/4p., bez balk.
4-izb., OV, Záhradnícka, 220m2, zimná záhrada, lux. dohodou
4-izb., OV, Albrechtova (Poeò), tehla, 67m2, príz. 1,4 mil. Sk
3-izb., OV, Furdekova, 8/8p., 78m2, loggia
1,15 mil. Sk
5-izb., OV, Tichá, mez., 181m2, 3x ter., krb, gar.státie 5,8 mil. Sk
Prenájom:

2-izb., zar., Gorkého, 5/5p., výah, lux. klimat.
1 800,- DEM/m.
1 200,- DEM/m.
3-izb., lux. zar., Zochova, 4p., 120m2, loggia
3-izb., zar., Mierova, lux., gará
20 000,- Sk/m.
3-izb., zar., Grosslingova, 97m2
1 500,- DEM/m.
Podkrovie na Vajnorskej ul., nez., terasa, vl. kúrenie20 000,- Sk/m.
èas RD - Fialkové údolie, zar., terasa, gar.
2 000,- DEM/m.
Panská 27, 811 01 Bratislava
tel.: 54 43 58 31, 54 43 58 45-6, fax: 54 43 58 52
e-mail: tandc@1nas.sk
internet: www.1nas.sk
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Slovenský
Pearl Jam
v Charlie´s pube
BRATISLAVA
V polovici decembra oslávi bratislavský Charlie´s Pub svoje ïalie narodeniny, tentoraz v spoloènosti skupín
Daddy Long Leg, Froggy Fog a Jany
Kirschner. V stredu 19. decembra o
21.30 sa Bratislavèanom predstaví
prievidzská skupina Daddy Long Leg,
ktorá je oznaèovaná aj ako slovenský
Pearl Jam. Predskokana jej bude
robi Froggy Fog. Vo tvrtok 20.
decembra bude v Charlie´s Pube
oslavova Jana Kirschner so svojím
unplugged koncertom.
Skupina Daddy Long Leg tento rok
nahrala debutové cédeèko One Day
Is Not Enough. To bolo v èasopise
Rock&Pop oznaèené ako objav roka:
Zásadné sú dva momenty. Pomerne výnimoèný hlas výrazovo absolútne presvedèivého Juraja Rakovského, po druhé, a neuverite¾ne vyvinutý èuch na
hity, respektive vzduné, nesmierne ¾úbivé a pritom nevtieravé klenuté melódie.
Easy to Stay, Hill, Squeeze, S.C.M.,
Tiger, Yellow Pig, Need To Know; to
vetko sú pesnièky, za ktoré by sa kdektorý nepomerne úspenejí interprét
k¾udne upísal samotnému diablovi.
Skupina DLL spieva po anglicky. U
nehrá len hard rock inpirovaný grungeovou seattleskou scénou zo zaèiatku
devädesiatych rokov, pridala aj mäkie,
priamoèiarejie rockové výpovede. Najväèou devízou Daddy Long Leg vak
stále zostáva energia, ktorá je príznaèná
hlavne pre ich ivé vystúpenia. To nedávno potvrdili úspeným koncertom v
Prahe, 19. decembra chcú oslovi aj Bratislavèanov.
(fp)

V Aréne hrá
banskobystrické
Divadlo z Pasáe

Kam za kultúrou?

Dve ukáky z tvorby Dale Chihuly: ltý osteò (v¾avo) a Perzská modrá sada s listovým èerveným okrajom (vpravo)

Amerièan Dale Chihuly èaruje so sklom
Chihulyho diela nie sú len sklenenými
objektmi, ale aj fascinujúcim predstavením tvarov a farieb, prekonávaním doterajích predstáv o monostiach realizácií zo skla. Mal som monos presvedèi sa o tom v roku 1998 v
Las Vegas v hoteli Bellagio, kde Chihuly vytvoril neuverite¾ný strop pozostávajúci zo stoviek diel poskladaných do
jedného ve¾kolepého celku, jeho rozmerné dielo som mal monos obdivova aj pred rokom na výstave Súèasnej
americkej plastiky v Monte Carle, kde
bola jeho monumentálna, slnkom
preiarená plastika umiestnená v parku priamo oproti povestnému kasínu,
vraví riadite¾ Galérie mesta Bratislavy
Ivan Janèár.
V èase návtevy spomínaných výstav
vak ete netuil, e práve v Pálffyho

paláci bude ma známy americký umelec
svoju prvú výstavu na Slovensku a u
vôbec nie, e vetkých dvanás diel venuje autor rôznym slovenským intitúciám.
To, e Chihuly vystavuje aj v Bratislave,
je z ve¾kej èasti zásluha bývalého amerického ve¾vyslanca Carla Spielvogla a
jeho manelky Barbaralee DiamonsteinSpielvogelovej, ktorí sú spolu s Chihuly
Studio spolutvorcami výstavnej koncepcie. Dovolím si tvrdi, e Dale Chihuly,
je momentálne najprestínejím svetovým
umelcom, ktorý pracuje so sklom, hovorí
pani Diamonstein-Spielvogelová, ktorá
ako kunsthistorièka u od svojho príchodu
mala jednu ve¾kú túbu - dosta Chihulyho a jeho tvorbu na Slovensko. Nakoniec
sa tento sen podarilo uskutoèni a tak si
výstavu fascinujúcich objektov, vytvorených nároènou technológiou z farbeného

DIVADLO
Banskobystrické Divadlo z Pasáe a
STROMY - zdruenie pre nezávislé
divadlo pozývajú priaznivcov alternatívneho divadla do priestorov
divadla Aréna, kde sa 17. decembra o
19.06 uskutoèní bratislavská premiéra
autorského projektu v réii Jána trbáka s názvom Mesto.
Príbeh o hercoch, ktorých nepustili do
mesta a zostali stá pred jeho bránami je
metaforickým obrazom situácií, v ktorých mentálne postihnutých ¾udí èasto
nevpúame medzi seba a nechávame ich
odkázaných len na nich samých. Herci
Divadla z Pasáe toti pochádzajú práve z
radov mentálne hendikepovaných. V
dráme Mesto si sami napísali postavy, aké
chcú hra a podie¾ali sa spolu s Jánom
trbákom na celej príprave predstavenia,
od hudby a po výrobu rekvizít.
(bd)

najbliie vyjdú 17. 1.

MERCEDES
280 x 30 mm

fúkaného skla, môu prezrie Bratislavèania a návtevníci náho hlavného mesta do
3. februára budúceho roka.
Dielami významného sklára, ktorý sa narodil v roku 1941 v táte Washington, sa
pýia galérie a múzeá po celom svete výstavu v Jeruzaleme napríklad videlo
viac ako milión návtevníkov a jeho ïalie expozície na rôznych miestach patria k
najvýznamnejím kultúrnym podujatiam.
Keïe umelcovi predkovia pochádzajú
zo Slovenska, rozhodol sa Chihuly ve¾koryso darova dvanás vystavených sklenených objektov v hodnote zhruba dvadsa miliónov korún viacerým intitúciám
na Slovensku. Odteraz sa tak nimi môe
prezentova napríklad kancelária prezidenta èi úrad vlády, ale aj Univerzita
Komenského a viaceré slovenské múzeá a
galérie.
Bohu Dúbrava

n Divadlo Nová scéna uvádza 18. decembra o 19.00 novú bláznivú komédiu Pyamo pre iestich, ktorú budú hra aj dòa 31.
decembra.
n 17. decembra o 19.00 v budove Slovenského rozhlasu bude recitál speváka Karola
Malého s názvom Vianoèný èas.
n Galéria fotografie Profil pozýva na
prehliadku pod názvom Zo súèasnej talianskej fotografie.
n Divadlo AHA hrá 17. decembra o 19.00
novú hru E. Albee: Pobreie.
n 18. decembra o 19.00 sa vo Foyer SF
uskutoèní Vianoèný koncert, na ktorom
vystúpia súbory Musica Aeterna a Voci
Festose.
n V Galérii Michalský dvor je intalovaná
expozícia Jana Saudka a Sary Saudkovej
Boská komedie.
n Èinoherné divadlo Publikum uvádza 17.
decembra o 19.00 v priestoroch Divadla
Astorka - Korzo hru '90 hru Na koho to
slovo padne
n 20. decembra o 19.00 bude v Koncertnej
sieni SF veèer vianoèných kolied a skladieb
J. J. Rybu v interpretácii Slovenskej Filharmónie, Slovenského filharmonického zboru
a Bratislavského chlapèenského zboru.
n Spoloèenský dom Trnávka pripravuje na
31. decembra od 21.00 Latino Silvester spoloèenský veèer s hudobnými skupinami
a ohòostrojom.
n V Galérii Ardan si môete prezrie výber z tvorby akademického maliara Alexandra Szabóa pri príleitosti nedoitých
80. narodenín.
n V koncertnej sieni Klarisky bude 18.
decembra vianoèný koncert speváckeho
zboru pri gréckokatolíckom chráme pod
názvom Kyryllomethodeon.
n tudentské divadlo Ívery, sídliace na
kolskej ulici, bude hra 18. decembra o
19.00 predstavenie autorskej dvojice .
Mroek - J. Topol: 3 x dohoda.
n Vystúpenie flamencových skupín Flaco
de Nerja a Los Caminos sa odohrá 19.
decembra o 19.00 v Dome kultúry Zrkadlový háj.
n V GMB v Mirbachovom paláci si môete
prezrie obrazy Kolomana Sokola, po
prvýkrát vystavené na Slovensku.
n Divadlo Astorka - Korzo '90 hrá 20.
decembra o 19.00 predstavenie M. Gorkého
Scény z domu Bessemenovcov - Metiaci
n Dom kultúry Dúbravka ponúka 31.
decembra od 19.30 do 4.00 Silvestrovskú
zábavu s hudobnou skupinou Akcent live.
n Petralské CC Centrum uvádza 18.
decembra o 18.00 Veèer dokumentu prehliadku dokumentárnych filmov.
n tudentské divadlo má 20. decembra o
19.00 na programe hru J. Voskovca a J.
Wericha Paraf (+ betlehemci).
n V Galérii Linea sú do konca mesiaca vystavené diela Aleny Adamkovej: Neobrazy Lifeline.
n V Dome kultúry Zrkadlový háj sa 20.
decembra o 19.00 pod názvom Vianoce s
Ekonómom uskutoèní vystúpenie folklórneho súboru Ekonóm a ¼udovej hudby
Baloèkári.
n V GMB v Pálffyho paláci je naintalovaná expozícia Stopy keltskej Bratislavy
vo svetle archeologických nálezov.
n Dom kultúry Lúky pripravil v rámci
cyklu Music Club na 21. decembra o 19.00
ska-ckavé Vianoce s hudbou ska.
n V Starej radnici je kadý deò okrem pondelka sprístupnená výstava Betlehemy
2001.

