
O proteste občianskej iniciatívy, kto-
rá žiada zrušenie erotického salónu
Messalina Club v Sade Janka Kráľa,
sme sa pozhovárali s jedným z jeho
iniciátorov - poslancom petržalského
miestneho zastupiteľstva Michalom
NOVOTOM (KDH).
- Cieľom posledného happeningu bolo
poukázať na fakt, že Sad Janka Kráľa
je predovšetkým národnou kultúrnou
pamiatkou, časťou bojiska napoleon-
ských vojen a oázou pokoja pre rodiny
s deťmi. Má preto slúžiť obyvateľom a
návštevníkom Bratislavy, nie erotické-
mu salónu. V sobotu pod petíciou pri-
budlo ďalších 168 podpisov a 78 obča-
nov sa rozhodlo na mieste vyplniť
sťažnosť adresovanú starostovi Petr-
žalky.
Obvodný úrad Bratislava nedávno
konštatoval, že v rámci živnosten-
ského zákona je salón v norme...

- Skonštatoval, že prevádzkovanie ero-
tického salónu je v poriadku, lebo na
stránke ministerstva vnútra spadá pod
„kultúrne, zábavné, rekreačné a športo-
vé činnosti“. Absurdnosť tohto vyja-
drenia nech posúdi čitateľ. Naša inicia-
tíva tvrdí, že živnosť môže byť vyhlá-
sená za nelegálnu, ak je proti dobrým
mravom a poburuje verejnosť.
Je pravdou, že miestna samospráva,
ktorej ste poslancom, sa pokúsi zme-
niť VZN? 
- Ide o nariadenie o pravidlách času
predaja v obchode a času prevádzky
služieb v živnostenskom podnikaní.
Nariadenie predpokladá pre podnikate-
ľov záverečnú o 21.00 h. Od roku 2006
je v ňom ustanovenie, podľa ktorého
musí podnikateľ požiadať starostu o

výnimku, ak chce prevádzkový čas
predĺžiť. Starosta žiadateľovi vyhovie,
ak to nie je v rozpore s verejným
poriadkom. Sťažnosti, ktoré starostovi
adresovali občania prostredníctvom
našej iniciatívy, jasne hovoria, že salón
je v rozpore s verejným poriadkom.
Erotický salón funguje iba v noci.
Preto som dal preskúmať, či nie je
otvorený v rozpore s VZN.
Čo ešte chcete a môžete urobiť? 
- Podporu viac ako 1500 občanov pod
petíciou či desiatky sťažností starosto-
vi Petržalky nemôže samospráva igno-
rovať. Táto podpora občanov prináša
prvé ovocie. Našej iniciatíve sa podari-
lo presadiť vybudovanie stĺpikov na
príjazdových cestách k salónu, čím sa
zamedzí jazdeniu klientov po areáli
Sadu Janka Kráľa. Bojujeme aj za čas-
tejšie policajné kontroly a podobne.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Krajskej

samospráve by

radi šéfovali

jedenásti
BRATISLAVA
Voľby predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja (BSK) a a
poslancov krajského zastupiteľstva
budú v sobotu 14. novembra 2009.
O post predsedu bratislavskej župy
sa uchádza jedenásť kandidátov,
ktorí do polnoci pondelka 5. októb-
ra 2009 odovzdali kandidatúru. 
Súčasný predseda krajskej samosprá-
vy, pôvodným povolaním ekonóm,
Vladimír Bajan (49 rokov) síce kandi-
duje ako nezávislý, podporuje ho však
volebná koalícia Smer-SD, ĽS-HZDS,
Strana zelených Slovenska a HZD.
Strana Most-Híd kandidovala redakto-
ra Róberta Beňa (47). 
Poslanca Národnej rady SR Pavla
Freša (40) kandiduje  volebná koalícia
KDH, SMK, OKS a Sloboda a solida-
rita (SaS). Za Slovenskú národnú stra-
nu kandiduje poslanec Európskeho
parlamentu Jaroslav Paška (55).
O miesto predsedu Bratislavského
samosprávneho kraja bude bojovať
ako nezávislý kandidát právnik a
manažér Branislav Záhradník (36).  Za
Komunistickú stranu Slovenska kandi-
duje politológ Zdenko Marton (60),
SDĽ postavila povolaním politika
Martina Halása (37),  ekológ Peter
Pilinský (37) kandiduje za Stranu zele-
ných a technik Juraj Janošovský (56)
za stranu Úsvit.
Za Európsku demokratickú stranu kan-
diduje advokát Miroslav Šimkovič
(55) a vlastného kandidáta bude mať v
boji o predsedu krajskej samosprávy  aj
Rómska iniciatíva Slovenska - je ňou
lekárka Mária Bertóková (53).
V prípade, ak ani jeden z kandidátov na
predsedu krajskej samosprávy nezíska
absolútnu väčšinu hlasov už v prvom
kole, bude o dva týždne - 28. novemb-
ra 2009, druhé kolo volieb predsedu
bratislavskej župy. 
Poslancov Bratislavského samospráv-
neho kraja bude vo volebnom období
rokov 2009-2013 menej ako doteraz,
oproti súčasným päťdesiatim poslan-
com sa ich počet zníži na 44. O posla-
necké kreslá sa v novembrových voľ-
bách uchádza 436 kandidátov.
Naopak, zvýšil sa počet volebných ob-
vodov - z ôsmich na osemnásť. Opatre-
nie predpokladá zníženie nákladov na
chod orgánov samosprávy do roku
2013. Kraj by tak mal ročne ušetriť tak-
mer 50 000 eur. So schváleným mode-
lom osemnástich volebných obvodov
bratislavskej župy nesúhlasili posla-
necké kluby SDKÚ-DS, KDH, SMK,
OKS a nezávislí. Naopak, Občiansky
klub a Smer-SD tento model v polovi-
ci júna v krajskom parlamente s preva-
hou presadili. (brn, rob)
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STARÉ MESTO
Až 295 parkovacích miest v troch
podzemných podlažiach v rámci
výstavby samostatnej parkovacej
garáže plánuje postaviť súkromná
spoločnosť I.P.R. Slovakia, s.r.o., na
Kamennom námestí. 
Parkovacie garáže by mali byť pod
priestranstvom neďaleko obchodného
domu Tesco a majú slúžiť návštevní-
kom obchodných a administratívnych
objektov v blízkom okolí. Investor
predpokladá, že po vybudovaní garáží
architektonicky dotvorí priestor na
námestí. So začiatkom prác ráta na jar
2010 a do konca toho istého roka by
mala byť garáž hotová. 

Stavebne ju chce riešiť tak, aby strop
najvyššieho suterénu vytváral plochu
námestia a slúžil ako nový mestský
priestor. V tejto časti námestia by mala
vzniknúť nová úprava súvisiaca s revi-
talizáciou námestia, pribudnúť majú
nový mestský mobiliár, ako aj nová ze-
leň. S vjazdom do hromadnej garáže sa
ráta z Dunajskej ulice. 
Investor chce  rozšíriť komunikáciu na
mieste súčasnej zastávky električiek
na Špitálskej ulici a ráta s celkovými
nákladmi 7 miliónov eur. Projekt bol
zverejnený v rámci posudzovania
vplyvov na životné prostredie a dostal
kladné stanovisko. Stavebný úrad v
Starom Meste v čase našej uzávierky

nedostal zámer týkajúci sa povoľova-
cieho konania na stavbu. Magistrát tam
podľa predloženého návrhu odporúča
umiestniť garáž  s maximálnou kapaci-
tou 300 parkovacích miest.
Investor podporuje svoj zámer aj územ-
ným plánom zóny Dunajská. V bloku
ohraničenom ulicami Špitálska, Rajská,
Dunajská a Námestie SNP sa ráta s
vytvorením atraktívneho homogénneho
veľkomestského prostredia. Spoloč-
nosť I.P.R. Slovakia sa už roky neús-
pešne snaží o vybudovanie Predstanič-
ného námestia, jeho jediným zrealizo-
vaným projektom je len Astoria Palace
na Hodžovom námestí, ktorý však
dokončil s ročným sklzom.  (rob)

Pod Kamenným námestím chcú garáže
Neďaleko obchodného domu Tesco ňmá vyrásť veľké podzemné parkovisko. FOTO - Milan Horský

Pribúda hlasov proti erotickému salónu 

Garáže pod 

parčíkom na

Streleckej chcú 

stavať v apríli
STARÉ MESTO
So zámerom vybudovania podzem-
ných hromadných garáží medzi Pali-
sádami, Mudroňovou a Streleckou
ulicou prichádza súkromná spoloč-
nosť IPP Slovakia, s.r.o. Garáže by
mali vyrásť v parčíku oproti budove
Národnej rady SR. 
Na ploche, ktorá je známa ako parčík
na Streleckej ulici, je v súčasnosti zeleň
a na nej  nekoordinovane parkujúce
autá. V zámere, ktorý bol zverejnený v
rámci posudzovania vplyvov na život-
né prostredie, sa okrem iného uvádza,
že povrch garáží bude dotvorený
sadovníckymi úpravami. Investor ráta
so začiatkom výstavby v apríli 2010 a s
dokončením v septembri 2011. V pod-
zemných garážach má  byť 275 parko-
vacích miest.
Podľa informácií z bratislavského
magistrátu, mesto prenajalo pozemky
pod parčíkom spoločnosti IPP Slovakia
ešte 5. marca 2009 s tým, že na
povrchu garáží vybuduje park. Územ-
ný plán mesta totiž pripúšťa v tejto
oblasti len zeleň. Environmentálna
správa súhlasí s výstavbou podzem-
ných garáží a odporúča druhý variant,
ktorý ráta s výsadbou zelene na väčšej
ploche.
Proti vybudovaniu garáží v parčíku
protestovali občania z okolia. Argu-
mentovali hygienickými požiadavka-
mi, ktoré by podľa nich mohlo narušiť
umiestnenie vjazdu do garáži blízko
okien obytných domov. Uvádzajú tiež,
že sa zlikviduje zeleň a že v bezpro-
strednej blízkosti je dostatok kapacít v
podzemných garážach parlamentu a
hradu. (rob)

Vyhrajte lístky

na bratislavský 

koncert ZZ Top
BRATISLAVA
V stredu 14. októbra 2009 o 19.00 h
bude v Sibamac Aréne koncert zná-
mej rockovej legendy z Texasu - sku-
piny ZZ Top. A šiesti čitatelia Brati-
slavských novín môžu byť pri tom.
Od štvrtka 8. októbra do nedele 11.
októbra 2009 totiž na www.banoviny.sk
súťažíme o 3 voľné vstupenky pre dve
osoby na stredajší koncert. Stačí správ-
ne odpovedať na súťažnú otázku,
vyplniť kontaktný formulár a mať šťas-
tie v žrebovaní, ktoré bude v pondelok
12. októbra 2009.
Ak chcete zažiť atmosféru prvého
bratislavského koncertu legendárnych
ZZ Top, neváhajte a kliknite si na
www.banoviny.sk. (red)



STARÉ MESTO
Torzo budovy bývalých potravín na
Šancovej ulici trápi obyvateľov oko-
litých domov už niekoľko rokov.
Ako sa však zdá, tak skoro sa tohto
problému ani nezbavia.
„Keď bol objekt otvorený, stretávali sa
v ňom bezdomovci, ktorí tu aj prespá-
vali. Pred pár rokmi si nikto netrúfol
prejsť za tmy okolo budovy. Znamena-
lo to nechať sa s takmer stopercentnou
istotou prepadnúť. Dnes je situácia iná,
o niečo bezpečnejšia, ale aj tak proble-
matická,“ napísal náš čitateľ Ľubo
Malárik. 
Podľa jeho slov, objekt je síce zo všet-
kých strán uzatvorený, ale keďže z jed-
nej strany sú len mreže, ľudia tam
hádžu rôzne odpadky, staré potraviny,
nepotrebné veci... „To všetko spôsobu-
je, že sa nám tu rozmnožili hlodavce.
Navyše ide z toho smrad. Poloha ruiny
je priam ideálna aj na stretávanie rôz-
nych ľudí, ktorí sú tu krytí vysokou trá-
vou, takže hoci prepadnutia ubudli,
deti a najmä ženy majú stále strach
tadiaľ chodiť.“
Uvedený objekt na Šancovej ulici patrí
súkromníkovi, takže samospráva Sta-
rého Mesta má v tomto prípade zviaza-
né ruky. „Musíme však dbať na
dodržiavanie poriadku, takže v prípade
zvýšeného výskytu hlodavcov v objek-

te a pri ňom sa majiteľ musí postarať o
nápravu. V týchto dňoch to platí o to
viac, že počas októbra je povinná dera-
tizácia,“ informovala hovorkyňa staro-
mestskej samospráva Alena Kopřivo-
vá.
Pred desiatimi rokmi sa na mieste
bývalých potravín uvažovalo o výstav-
be benzínovej pumpy, projekt sa však
nepodarilo dotiahnuť do konca. Budo-
va následne čoraz viac pustla, k čomu
prispela najmä neďaleká rómska
komunita. Po rozobratí veľkej časti

objektu ho majiteľ uzavrel. Jej ďalší
osud je však nejasný, pretože budova a
pozemky pod ňou majú vraj dvoch rôz-
nych majiteľov a tí zatiaľ nenašli spo-
ločnú reč. Pre obyvateľov Šancovej,
ale aj návštevníkov mesta to znamená,
že skelet stále stojí na svojom mieste a
určite neprispieva k príjemnému
pohľadu z okien okolostojacich
domov, ani z okien vozidiel jazdiacich
po jednej z najvyťaženejších bratislav-
ských ulíc. (db)

FOTO - Milan Horský

STARÉ MESTO
Polícia si zrejme stále nevie dať rady
s nelegálnym parkovaním pod
Novým Mostom. Napriek opakovej
medializácii a sťažnosti obyvateľov
autá zahlcujú priestor pod mostom,
ktorý je výstupišťom a nástupišťom
autobusov MHD a chodníkom pre
chodcov.
Jednou zo sťažovateliek, ktorá sa obrá-
tila na našu redakciu, je aj čitateľka
Emília Bačová. Napísala, že denne v
popoludňajších hodinách chodí z práce
pod Nový most autobusom. „Keď
chcem prejsť k električke, nie je možné
dostať sa spomedzi áut, ktoré stoja
priamo pod mostom,“ uvádza. Pýta sa
preto, „či by nebolo možné dať zákaz
vjazdu všetkým autám. Stoja totiž tak
nahustene, že tu popri sebe neprejdú
ani dvaja ľudia.“
Pod Novým mostom počas našej prí-
tomnosti (5. októbra 2009 predpolud-
ním) stálo v zákaze vjazdu 15 vozidiel.
Navyše niekoľko áut stálo aj na chod-
níku, kde majú stanovište taxíky a kde
je zástavka MHD. Ani na jednom sme
nezbadali tzv. papuču, teda blokovacie
zariadenie, a to aj napriek tomu, že do
tejto lokality zakazuje vjazd dopravná
značka. Chodci sa sťažujú najmä na to,
že autá manévrujúce v tomto frekven-
tovanom priestore pre chodcov ich
ohrozujú. Miesto je aj prestupnou sta-
nicou MHD na blízke zastávky elektri-
čiek na dunajskom nábreží. Ponáhľajú-
ci sa chodci sú preto často vystavené
nebezpečenstvu kolízie s vodičmi,
ktorí evidentne porušujú zákaz vjazdu.
Na mieste sme našli parkovať nielen
autá s bratislavskými evidenčnými
číslami, ale aj s mimobratislavskými.
Mestská polícia v minulosti neraz uis-
ťovala, že v priestore robí priebežné

kontroly a porušovateľov nariadenia
pokutuje. Ako sa však ukázalo, sťaž-
nosť našej čitateľky bola opodstatne-
ná. 
Nelegálne parkovisko, navyše denne
úplne zadarmo pre množstvo áut, fun-

guje pod Novým mostom aj naďalej.
Ak by však boli pokuty alebo aspoň
papuče pravidelným javom, vodiči by
si od parkovania na tomto mieste
odvykli. (rob)

FOTO - Slavo Polanský
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Čistenie vozidiel

MHD sa netýka 

tzv. grafiti
BRATISLAVA
Čistenie vozidiel MHD, ktoré nedáv-
no odštartoval Dopravný podnik
Bratislava, a.s., sa netýka umývania
tzv. grafiti, teda sprejerských nápi-
sov, ktoré sú skôr vandalizmom ako
znečisťovaním.
Čitateľ Daniel Žák nám nedávno poslal
postreh o čistení vozidiel MHD. Okrem
iného napísal, že vozidlá sa nečistia
poctivo. Autobus ktorým cestoval, bol
podľa neho už na druhý deň taký špina-
vý ako pred čistením - zažrané špiny
od fixiek na operadlách, interiéri, rov-
nako aj na podlahe. „Ak si takto DPB
predstavuje hĺbkové čistenie a dezin-
fekciu vozidiel MHD, má veru mylné
predstavy, alebo aspoň nedbá na kon-
trolu služieb, za ktoré si platí,“ napísal
čitateľ. Aj ďalší cestujúci poukazujú na
to, že aj po čistení zostávajú vo vozid-
lách tzv. grafiti a kresby.
Dopravný podnik upozorňuj e, že
odstraňovanie vandalizmu v podobe
grafitov a výtvorov sprejerov sa gene-
rálneho čistenia vozidiel netýka. Na
čistenie po takomto vyčíňaní musí mať
dopravca špeciálne roztoky, navyše ide
o často sa opakujúci negatívny jav. V
tejto súvislosti poukázal aj na potrebnú
spoluprácu cestujúcich, ktorí by mohli
v prípade vandalizmu upozorniť vodi-
ča, že sa vo vozidle deje niečo nekalé a
protizákonné. Spoločnosť skúša a roz-
širuje kamerový systém, pretože sa
osvedčil. Vo svete už bežne funguje
monitorovací systém a aj to je vraj
cesta - tam, kde sú kamery, vandaliz-
mus nebýva. 
Dopravca má ďalej zriadenú aj zásaho-
vú jednotku, ktorá je k dispozícii 24
hodín. Ak dôjde k spolupráci medzi
cestujúcim, vodičom, dispečingom a
zásahovou jednotkou, o pár minút je
pri vozidle a zasiahne. (rob)

Mestské časti

idú regulovať

svoje územia
BRATISLAVA
Niektoré mestské časti riešia budúc-
nosť svojich lokalít obstarávaním
urbanistickej štúdie (UŠ), alebo
územného plánu zón (ÚPZ). V súčas-
nosti sa to týka napríklad mestskej
časti Karlova Ves, Vrakune, prípad-
ne Rače.
Mestská časť Rača napríklad v týchto
dňoch obstaráva urbanistickú štúdiu na
obytnú zónu Rača - Záhumenice.
Vychádzať bude z územného plánu
mesta, ktorý tam pripúšťa  málopodlaž-
nú zástavbu. Štúdia má byť podkladom
pre možné stavebné a investičné aktivi-
ty v budúcnosti. 
Urbanistická štúdiu zóny Pentagon vo
Vrakuni má riešiť územie hneď v
dvoch variantoch. V prvom ako obytnú
zónu doplnenú o zariadenia občianskej
vybavenosti a administratívy, v dru-
hom tiež ako obytnú zónu doplnenú o
zariadenia občianskej vybavenosti s
prevahou bývania.
Mestska časť Karlova Ves zase v
súčasností obstaráva svoj územný plán
zóny Dlhé Diely 4 - 5, územný plán
zóny Dlhé diely 6, Majerníkova -
severná časť a Janotova - Hany Melič-
kovej. (rob)

Nelegálne parkovanie pod Novým

mostom pokračuje, polícia je bezradná

Na Patrónke

pribudli dva

nové prístrešky 
STARÉ MESTO
Hlavné mesto v spolupráci s Brati-
slavským samosprávnym krajom
vybudovali dva nové prístrešky pre
cestujúcich, ktorí vystupujú z prí-
mestských spojov na zastávke Pa-
trónka. 
V prípade prístreškov ide o spoločný
projekt hlavného mesta a Bratislavské-
ho samosprávneho kraja. Náklady na
vybudovanie zastávky prímestskej
autobusovej dopravy boli približne
4400 eur. Postavila ich súkromná spo-
ločnosť, ktorá ich bude aj udržiavať.
Mesto sa podieľalo na príprave spevne-
nej plochy a vybudovaní prípojky na
elektrickú energiu.
Podľa prvého námestníka primátora
Milana Cíleka Bratislava si uvedomuje
svoju pozíciu hlavného mesta, do kto-
rého denne prichádzajú desiatky tisíc
obyvateľov z blízkeho okolia. Napriek
tomu nemá zo štátneho rozpočtu žiad-
ne peniaze na pokrytie výdavkov, súvi-
siacich s postavením hlavného mesta
Slovenskej republiky.
Mesto aj samospráva kraja vylúčili
možnosť zriadenia spoločného tzv.
označníka na zastávke Patrónka pre
mestskú hromadnú dopravu a prí-
mestské spoje. Vysoká frekvencia
zastavujúcich autobusov, najmä v špič-
ke, by totiž údajne mohla spôsobiť
dopravný chaos. (rob)

Mesto nemá

nízkopodlažnú

električku 
BRATISLAVA
Popri nákupe nových autobusov pre
MHD sa električky akoby dostali na
vedľajšiu koľaj. Hlavné mesto
dokonca nemá ani jednu nízkopod-
lažnú električku. Navyše nosný sys-
tém MHD sa vraj chce opierať práve
o koľajovú dopravu.
Podľa predsedu predstavenstva DPB
Branislava Zahradníka sú bratislavské
električky, ale aj trolejbusy v oveľa
lepšom technickom stave ako autobu-
sy. Priznáva však, že nízkopodlažné
električky chýbajú. „Dokončili sme
projekt rekonštrukcie električiek K2.
Obrazne,, za jednu tretinu nákladov
máme vlastne nové električky - po
úplnej rekonštrukcii. Samozrejme s
jediným nedostatkom - sú vysokopod-
lažné,“ uviedol B. Zahradník. Verí
však, že do konca roka sa podarí aj na
úrovni mesta ujasniť stratégiu, kam má
smerovať električková doprava a aké
budú požiadavky na rozvoj tratí. 
„Podmienky zákona o verejnom obsta-
rávaní nás dnes nútia vypísať súťaž len
na taký počet vozidiel, na aký máme
financie. V súčasnosti by sme mohli
obstarávať desať električiek,“ uviedol.
Dodal, že pre veľkých výrobcov je
objednávka pod tridsať kusov, aj
vzhľadom na špecifický rozchod v
Bratislave, nezaujímavá. (rob)

Torzo bývalých potravín na Šancovej

stále straší ľudí z okolitých domov

nábytok, hodiny, porcelán, staré
obrazy a od význ. slov. autorov.

Platím okamžite.
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: antik1@stonline.sk
Adr.: P.O.BOX 3, 913 11 Trenč. Stankovce

KÚPIM STAROŽITNOSTI



Futbal zase

ochromí okolie

Tehelného poľa
NOVÉ MESTO
Sobotňajší futbalový zápas kvalifi-
kácie o postup na majstrovstvá sveta
2010 Slovensko - Slovinsko (20.30 h)
znovu privedie na Tehelné pole vyše
20 000 divákov. Organizátori preto
pripravili niektoré opatrenia.
Podľa informácií organizátorov a polí-
cie, ulice Tegelhoffa, Príkopova a
Kalinčiakova budú uzavreté od piatka
9. októbra 2009 od 20.00 h do soboty
10. októbra do 24.00 h. Bajkalská ulica
bude uzatvorená v sobotu 10. októbra
od 12.00 do 24.00 h podľa uváženia
Policajného zboru SR (premávka
MHD však bude cez tento úsek povo-
lená). 
Na štadión si návštevníci nesmú zobrať
pyrotechniku, zbrane, alkohol, video-
kamery, dáždniky, fľaše vrátane plasto-
vých alebo iné predmety, ktoré môžu
byť použité ako zbraň, alebo môžu byť
vhodené na ihrisko.
V Novom Meste bude navyše v deň
zápasu od 12.00 do 24.00 h zákaz pre-
daja, podávania a požívania alkoholic-
kých nápojov. 
Týka sa to reštaurácií, barov, kaviarní,
vinární, bistier, bufetov, hostincov,
pivárni, viech, ale aj predajní potravín
v blízkom okolí štadióna. Ide o územie
ohraničené Tomášikovou ulicou (oboj-
stranne od Trnavskej), Vajnorskou (od
Tomášikovej po Riazanskú), Riazan-
skou (obojstranne po Kukučínovu),
Kukučínovou (po Šancovú), Trnav-
ským mýtom, Trnavskou ulicou (po
Tomášikovu) vrátane areálu Tehelného
poľa. (mm)

Matrika sa 

sťahuje späť 

na Vajanského
STARÉ MESTO
Obyvatelia Starého Mesta sa musia
pripraviť na sťahovanie staromest-
ského matričného úradu a ohlasovne
pobytov. Tie sa 15. až 18. októbra
2009 presťahujú z Heydukovej ulice
na Vajanského nábrežie č. 3.
„Úmrtná matrika nebude 15. októbra
otvorená, v piatok 16. októbra bude
klientom k dispozícii už na Vajanského
nábreží č. 3. Od pondelka 19. októbra
sa pracovný režim matriky a ohlasovne
pobytov (registrácia občanov) bude
kryť s režimom Miestneho úradu mest-
skej časti Bratislava-Staré Mesto,“
informovala hovorkyňa staromestskej
samosprávy Alena Kopřivová.
Od tohto dátumu budú osvedčované
podpisy a fotokópie denne na Stránko-
vom pracovisku (Front Office). Ohla-
sovňa pobytu bude obyvateľom k dis-
pozícii takisto denne od 19. októbra na
Stránkovom pracovisku. (mm)
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Bratislava

bude mať dva

nové bazény 
KARLOVA VES
V Domove sociálnych služieb Gau-
deamus na Mokrohájskej ulici rastie
nové komplexné centrum hydrotera-
pie. V súčasností je tam jeden veľký
a jeden malý rehabilitačný bazén,
pribudnúť majú ďalšie dva.
Malý bazén by sa mal využívať hlavne
na rehabilitačné procedúry a aktivity
pre klientov s viacnásobným postihnu-
tím. Veľký bazén bude mať šesť dráh,
tri majú byť pre verejnosť. Peniaze na
projekt Bratislavského samosprávneho
kraja by mali prísť prostredníctvom
Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru a Nórskeho
finančného mechanizmu. 
Vynovené centrum pomôže klientom
zariadenia, ale aj ich sprievodu. Dva
nové bazény odľahčia aj súčasné reha-
bilitácie, takže budú môcť byť dlhšie a
častejšie. Komplexné centrum hydrote-
rapie sa začalo budovať minulý me-
siac, predpokladaným termínom do-
končenia je jeseň 2010. Celkové nákla-
dy budú 2,2 milióna eur. (mm)

Danube Arena

už má firmu,

ktorá ju zaplatí
BRATISLAVA
Spoločnosť AIC Leasing & Finanz
AG sa stala partnerom Bratislavské-
ho samosprávneho kraja (BSK) pri
financovaní multifunkčnej haly
Danube Arena. Ako jediná totiž
splnila základnú podmienku - pro-
jekt zaplatí len zo svojich prostried-
kov bez ďalších peňazí od samosprá-
vy.
Ďalšou úlohou je teraz nájsť projektan-
ta, stavebnej firmy a najmä budúceho
operátora. Podľa predstaviteľky spo-
ločnosti Marcely von Kayser bude ope-
rátor zárukou, že peniaze vložené do
projektu sa vrátia. „Je to operátor sve-
tového mena,“ potvrdila. Celkové
náklady na halu budú necelých 90
miliónov eur, samotná hala z toho
zhltne asi 65 miliónov. „Prvá marža by
mala prísť už v októbri,“ tvrdí predse-
da BSK Vladimír Bajan. Do konca
októbra sa ráta aj s oznámením mená
operátora. (mm)

CENY UŽ OD 

111.000€ 

Pripravujú obnovu Parku A. Hlinku, 

Šmidkeho socha zatiaľ asi nezmizne
RUŽINOV
Ružinovská samospráva chce obno-
viť zdevastovaný Park Andreja
Hlinku na Ružinovskej ulici. Mest-
ská časť preto nedávno zverejnila
jeho prezentáciu, aby sa k nej mohli
vyjadriť občania so svojimi pripo-
mienkami a námetmi.
Samospráva má na rekonštrukciu
vyčlenených zatiaľ asi 370 000 eur a
práce na obnove parku by mali byť v
niekoľkých etapách. Ružinov ráta, že
celková suma by sa mohla vyšplhať aj
do 1,5 milióna eur. S prácami chcú
začať na jar 2010. 
Vedenie miestnej samosprávy chce zís-
kať pozemky pod parkom do vlastnej
správy, dôležité je aj schválenie projek-
tovej dokumentácie. Práce na obnove
by mali byť rozdelené na stavebné
úpravy a revitalizáciu zelene. 
V rámci nich by sa opravili chodníky
a nahradili veľkoplošnou dlažbou.
Pribudli by aj nové lavičky. Rekon-
štrukcia by sa týkala aj betónových
stien, fasád, obrubníkov, ale aj osvet-
lenia. Kompletne by sa revitalizovala

zeleň - orezali stromy a obnovili tráv-
niky. 
Projekt ráta s tým, že v oddychových
oválnych zónach na okrajoch parku pri
Ružinovskej ulici by boli osadené ume-
lecké diela, ktoré by dopĺňali modernú
vonkajšiu architektúru. V okolí parku by
mohla vzniknúť korčuliarska dráha pre
inline korčule. Priamo do parku by sa
podľa miestnej samosprávy hodila aj
čitáreň, kaviareň alebo čajovňa. 
Na druhej strane parku stojí socha
bývalého komunistického funkcionára
Karola Šmidkeho. Podľa miestneho

úradu je však aj táto socha dokumentá-
ciou histórie slovenského národa. 
„Z tohto hľadiska nemáme proti nej
žiadne výhrady. Park však nesie meno
Andreja Hlinku, na jeho počesť sme
pred dvoma rokmi vystavili pamätník,
a preto uvažujeme, či je vhodné, aby v
jednom parku pomenovanom po kon-
krétnej historickej osobnosti boli
umiestnené sochy dvoch politikov.
Zatiaľ to však nie je témou týchto dní,"
uvádza sa v stanovisku miestneho
úradu. (rob)

VIZUALIZÁCIE - MiÚ Ružinov

Dúbravská samospráva na uličných

odpadkových košoch peniazmi nešetrí
DÚBRAVKA
Dúbravská samospráva poriadne
siahla do svojej pokladnice a uličné
odpadkové koše pravdepodobne
nakupuje za privysoké sumy. Nové
koše pritom nedávno pribudli na
niektorých uliciach v mestskej časti
Dúbravka.
Na nákup nových košov upozornil
poslanec dúbravského miestneho zastu-
piteľstva Martin Zaťovič (SDKÚ-DS).
Ich cena sa mu zdá premrštená. „Podľa
mojich informácií vyšiel samosprávu
jeden smetný kôš na 300 eur, čo sa mi
zdá priveľa,“ povedal. M. Zaťovič. 
Podľa našich zistení v Dúbravke sku-
točne pribudli nové uličné odpadkové
koše. Zdiaľky vyzerajú dobre, no v
skutočnosti ide o plastové kryty vyze-
rajúce ako drevo. Vkladá sa do nich

nádoba z pozinkovaného plechu. Žiaľ,
táto nádoba môže ľahko zmiznúť a z
celého odpadkového koša tak zostane
len skelet. Minimálne v jednom prípa-
de už aj chýba.
Zo samosprávy nás informovali, že v
roku 2009 Dúbravka nakúpila a osa-
dila spolu 100 kusov malých smet-
ných košov v dvoch vyhotoveniach.
Päťdesiat kusov je žltej farby a sú
rovnakého typu ako tie na verejných
priestranstvách mestskej časti. Hod-
nota jedného koša aj s osadením je
125 eur bez DPH.
Miestny úrad uvádza, že boli doplnené
na miesta, kde dochádza k veľkému
pohybu ľudí - k obchodným centrám
Saratov a Schneidera-Trnavského, auto-
busovým zástavkám Schneidera-Trnav-
ského či okolo nového kostola. 

Museli vymeniť aj poškodené a ne-
funkčné smetné koše na verejných prie-
stranstvách. Podľa miestneho úradu
ďalších 50 kusov dodali v hnedej farbe
z plastových latiek vo vyššom štandar-
de - v cene 275,55 eura s DPH aj s osa-
dením. Sú pred domom kultúry, na uli-
ciach Pri kríži, Drobného, Fedákovej,
Žatevnej, Repašského, Švantnerovej,
Hanulovej, Sokolíkovej.
Dúbravský miestny úrad dodal, že
firmy boli vybraté v súlade so záko-
nom o verejnom obstarávaní z viace-
rých ponúk a koše sa hradili z rozpoč-
tu mestskej časti. 
Výmena košov bude pokračovať po
urbanistických obvodoch. Za 100 ku-
sov nových uličných smetných košov
zaplatila miestna samospráva spolu
viac ako 20 027 eur. (rob)

SSppeevváácckkyy   zzbboo rr   LLúúččnn ii ccaa
vvyyppiissuujjee  pprree  cchhllaappccoovv  aa  mmuužžoovv  oodd  1177  ddoo  2266  rrookkoovv

KK OO NN KK UU RR ZZ
ddoo  hhllaassoovvýýcchh  sskkuuppíínn  tteennoorr  aa  bbaass

vv   ddňňoocchh  1133..   --   1144..   ookkttóóbbrraa   22000099
vv  ččaassee  oodd  1155..0000  --   1188..0000  hh

Konkurz sa uskutoční v priestoroch Lúčnice, Štúrova ul. 6, Bratislava, 1.p.
Bližšie informácie na tel. č.: 02 / 529 62 432; e-mail: lucnica@lucnica.sk

Janko a Marienka
nedeľa 11.10.2009 o 16:00 

www.divadloaha.sk

Noc Lesbičiek
pondelok

12.10.2009
a utorok

13.10.2009
o 19:00
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V meste to 

má mamička 

s kočiarom ťažké 
LIST ČITATEĽA
Musím sa s vami podeliť o poznatky,
aké je to byť v Bratislave mamičkou
s kočíkom - keď ste, nebodaj, ešte aj
rodina bez auta. 
S kočíkom do električky a z električky
vám okolostojaci väčšinou na požiada-
nie pomôžu, ak teda naschvál nemieria
na druhu stranu nástupného ostrovčeka
či električky, alebo sa netvária, že vás
nepočujú, no a niekedy pomôže aspoň
vodič. Nezostáva preto nič iné, ako
kúpiť si ultraľahký kočík, ktorý doká-
žete zdvihnúť sami, bez doprosovania
sa, a, samozrejme, posilňovať.
Keď už ste v meste, môžete si gratulo-
vať. Ak sa chcete prejsť v centre mesta
a z Hviezdoslavovho námestia ísť na
hrad, tak vám v tom bránia buď rozko-
pané chodníky (v centre), alebo obme-
dzený prístup na Bratislavský hrad cez
pokračovanie ulice Obchodná - Ži-
dovská. Ak ste cudzinec, nemáte šancu
si domyslieť, že tade sa skutočne dá
vyjsť na hrad. Radšej to vzdáte. Po
chodníkoch pri cestách sa niekedy nedá
prejsť, keďže sú zaplnené parkujúcimi
autami. Musíte vyjsť na cestu a ohroziť
dieťa, alebo sa vrátiť, odkiaľ ste prišli. 
Ak zájdete do obchodu s módou na
Poštovej ulici, detské oddelenie sa
nachádza na poschodí, no nemajú tam
výťah. Po pohyblivých schodoch to
nebudete radšej skúšať. Ak sa už aj
dostanete do obchodu s detským tova-
rom, ako je napríklad jedna obuv v
nákupnom centre v Petržalke, uviaznete
v pasci vytvorenej zo škatúl od topánok
a týmto bludiskom môžete ísť len
nazad. Tam, odkiaľ ste prišli. Mamičky
by o tom mali varovať už pri vchode. 
Toto je len niekoľko postrehov z jedné-
ho dňa, každý ďalší je ich viac než
dosť. Pre porovnanie - boli sme na
výlete vo Viedni, no vlastne sa to ani
nedá porovnať. Všade myslia na
mamičky s kočíkmi či hendikepova-
ných. Nám Bratislavčanom zostáva
niekoľko možností. Buď sa odsťaho-
vať (napr. do Viedne), alebo sedieť s
dieťaťom doma, alebo si kúpiť auto a
stáť v zápchach na cestách, parkovať
pri nedostatočnom počte parkovacích
miest na chodníkoch, a tak zavadzať
iným mamičkám s kočíkmi...

Jana Hanulová, Bratislava

Rechobot stavil na nízke ceny a kvalitu
Na Grösslingovu ulicu č. 24 sme sa
vrátili po desiatich rokoch. Vtedy tu
bola reštaurácia Zubáč, ktorá nás
prekvapila nízkou úrovňou. Medzi-
tým sa v tomto suterénnom priestore
vystriedalo viacero reštaurácií, preto
sme boli zvedaví, čo ponúka súčasná -
Restaurant RECHOBOT.
Interiér sa veľmi nezmenil. Akurát tu
vymaľovali, na kovové stoličky natiahli
biele návleky a nie je tu nafajčené, ako
bolo kedysi. Na stoloch však zostali
umelé kvetiny a pod schodami nevkusná
imitácia krbu. A obrusy sú o poznanie
čistejšie, ako boli pred desiatimi rokmi.
V očakávaní, čím nás prekvapí tunajšia
kuchyňa sme si chceli objednať. Žiadať
však jedálny lístok v reštaurácii Recho-
bot zrejme nie je častým javom, preto
čašníka prekvapilo, že hľadáme niečo
iné, ako ponúka denné menu. To má byť
totiž najlacnejšie v okolí. A o to tu zrej-
me ide až v prvom rade.
Z chabej ponuky predjedál sme si nevy-
brali nič, zato sme ochutnali Slepačiu
polievka s mäsom a rezancami  (1,50 €)
a Cesnakovú polievku so syrovým kor-
báčikom a opraženými žemľovými
kockami (1,50 €). Kým slepačí vývar
bol mútny a rezance rozvarené, zákla-
dom cesnakovej bol sušený cesnak,
ktorý tvoril na polievke súvislú vrstvu.
Obe polievky mali nakyslastú pachuť,
jednoducho katastrofa. A to, ako sme si
všimli neskôr, obe ponúkajú v rámci
denného menu ako každodennú istotu!

Chceli sme ochutnať aj tretiu polievku
z ponuky jedálneho lístka - Kapustnicu
s klobásou (1,80 € ). Tú našťastie ne-
mali navarenú.
V ponuke hlavných jedál dominujú
jedlá z hydiny, nechýbajú ryby, vegeta-
riánske jedlá a cestoviny, jedlá z brav-
čového a hovädzieho tu ponúkajú ako
špeciality. Ochutnali sme Bystrický ku-
rací mešec plnený nivou, petržlenom a
brokolicou (5,80 € ) s opekanými ze-
miakmi s rascou (1,30 €), ďalej Kuraciu
papuču, t.j. vyprážené kuracie prsia v
trojobale s bielkovým snehom naviac
(5,80 €), so zemiakovou kašou (1,20 €)
a Horehronsku pochúťku, t.j. zemiako-
vú placku plnenú sviečkovicou, panen-
kou, oravskou slaninkou, cibuľkou a
paprikou (6,80 €). Opekané zemiaky
boli fritované a zemiaková kaša bola
doslova nechutná (aj keď na jedlo sa
nemá hovoriť fuj). Zázrak trojobalu vy-
lepšeného bielkovým snehom sa neko-
nal, radšej by sme dali prednosť klasic-
ky vyprážanému šnicľu. A horehronska
pochúťka doslova plávala v oleji.
Aby sme neodchádzali bez poznania
čara najlacnejšieho denného menu v
okolí, dali sme si pri ďalšej návšteve
Paradajkovú polievku + Pečenú kačku
s kapustou a knedľou (obe za 3,95 €).
Paradajková polievka zahustená ryžou
nápadne pripomínala paradajkové ču-

do, ako si ho pamätáme zo školských
jedální spred dvadsiatich-tridsiatich
rokov. Pečená kačka bola azda tým naj-
lepším, čo sme si pri opakovaných
návštevách v reštaurácii Rechobot vy-
brali. I keď aj tá mala akúsi nakyslastú
chuť. To bolo asi tou kapustou, utešo-
vali sme sa. Na dezerty sme chuť ne-
mali, nezlákala nás ani lákavá ponuka
palacinky za 0,50 €.
Čo znamená Rechobot sme sa nedoz-
vedeli z jedálneho lístka ani z web-
stránky reštaurácie, zato všade je na
poprednom mieste uvedená informá-
cia, že majiteľ je z Banskej Bystrice.
Tým sa vysvetľuje aj nápadný počet
jedál z Horehronia.
Rechobot stavil na nízke ceny a keďže
za málo peňazí je málo muziky,
nemožno tu očakávať vysokú kvalitu
kuchyne. Hladným úradníkom z okolia
najlacnejšie denné menu na obed zrej-
me stačí, na rodinnú oslavu či pracov-
ný obed sem zájde asi málokto. Možno
tak Horehronci. Tí však cestujú na
víkendy domov.
Mimochodom, Rechobot bolo starozá-
konné mesto a v hebrejčine podľa čaš-
níka znamená priestor. Prečo je ale v
Bratislave na Grösslingovej ulici?
Možno Bystričania budú vedieť.
Naše hodnotenie: ��

Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Peniaze bez poplatkov nedostanete
Môj otec bol veľmi múdry a vzdela-
ný. Navyše bol aj vynikajúci peda-
góg. Za najväčšiu pochvalu vo svo-
jom živote považujem slová svojej
profesorky matematiky (a v jej
predmete som bola mizerná), že ma
má napriek všetkému rada, lebo
som sa potatila.
Dodnes ma mrzí, že sa nedožil ani
mojej promócie na Karlovej univerzi-
te v Prahe, ani druhého doktorátu na
Prírodovedeckej fakulte UK v Brati-
slave. Vždy, keď na mňa mama nadá-
vala, bránil ma slovami „Nechaj ju, je
jednoducho exot (dnes sa tomu hovo-
rí ťažko vychovávateľné dieťa), ale
práve preto bude v živote úspešná.“
Keď sa tak obzriem do svojej minu-
losti, musím priznať, že mal pravdu.
Prirodzene, že na úspech v živote
musí mať človek široké vzdelanie. To
však samo o sebe nestačí. Suché pri-
dŕžanie sa školských právd ešte neza-
kladá patent na rozum. 
Dostatočný nadhľad, víziu budúcnos-
tí a schopnosť zrozumiteľného ozna-
čenia pravdy (bez zbytočného zraňo-
vania oponenta) je vecou životného
postoja, teda múdrostí. 

Preto, vďaka Ti otec aj po tých 43
rokoch!
Myslíte si, že som takto začala z nos-
talgie? Vôbec nie. Hovorieva sa, že
za všetkým hľadaj ženu (hlavne
zlým), ale ja skôr tvrdím, že v súčas-
ností treba za všetkým hľadať penia-
ze. Naštve ma, keď superboháči hlá-
sajú „múdrostí“, že peniaze kazia
ľudí. Podľa mňa nedostatok peňazí
deformuje spoločnosť, pretože sa
stáva akýmsi ospravedlnením majet-
kovej kriminality - pravda tej menšej,
myslím tým napríklad krádeže. 
Verím, že rodič, ktorý nemá z čoho
nakŕmiť svoje deti, je schopný krad-
núť. No hnevá ma, ak okradne iného
chudáka, ktorý nepije, nefajčí, nemá
mobil, nehrá na automatoch - ale s
odretými ušami živí a šatí svoju rodi-
nu. A ešte viac ma zlostí okázalé
vystatovanie sa novozbohatlíkov,
ktorí hádam do svojej tridsiatky „poc-
tivou“ prácou nadobudli zázračné
bohatstvá. A nemenšiu zlosť mám na
vrcholových manažérov niektorých

(aj krachujúcich) podnikov, ktorí
majú vyššie platy ako premiér a pre-
zident.
Je niečo zhnité v štáte, kde riaditelia
bánk, poisťovní, štátnych podnikov a
rôznych úradov majú závratné príjmy
aj v časoch krízy, ktorú možno aj
sami zapríčinili. Alebo ju aspoň úcty-
hodne predlžujú a prehlbujú. 
Veď si len predstavte napríklad
peňažné ústavy. Podnikajú s peniaz-
mi, ktoré im my zverujeme do úscho-
vy. Dávajú nízke úroky a účtujú si
každú operáciu. Nemáme prakticky
žiadnu možnosť dostať sa bez poplat-
kov k svojim peniazom. Či už za
výber z bankomatu alebo v hotovosti
v banke. Zato keď majú spotrebite-
ľom poskytnúť pôžičku, ich úroky sú
úctyhodné. Už aj Európska únia si
všimla, že úrokové marže úverov
určených obyvateľstvu sa zvýšili. 
Kým rozdiel medzi výškou úrokov z
poskytnutia úverov a úrokov z prija-
tých vkladov bol začiatkom roka pri-
bližne iba tri percentuálne body, teraz
je to už viac ako šesť percentuálnych
bodov. Vás to neštve? Mňa teda áno!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

VO VÝSTAVBE

NAJLEPŠIE
                  CENY V RUŽINOVE

Tel:02/ 20 999 000, www.perlaruzinova.s k
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3 izbový byt 
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Developer:           Financujúca banka:         Generálny dodávateľ:

Štvorprúdová

cesta je zrazu

dvojprúdová
LIST ČITATEĽA
Už dlho sa diskutuje o parkovaní v
okolí Rozadolu na Trenčianskej
ulici. Je pritom zarážajúce, že Tren-
čianska ulica, ktorá je v tejto časti
štvorprúdová (2 pruhy v každom
smere), je parkujúcimi vozidlami
vlastne zúžená na dva pruhy - každý
jedným smerom. 
Ak už nie je možné zabezpečiť plnú
prejazdnosť tejto ulice, nech sa parko-
vanie zlegalizuje. Pri novej budove
smerom na Bajkalskú by v takom prí-
pade mohlo byť šikmé parkovanie,
zmestilo by sa tak oveľa viac áut. Ulica
nebude o nič menej prejazdná ako
teraz, keď tam často stoja autá aj v
dvoch radoch vedľa seba! 
Je to lepšie riešenie, ako sa tváriť, že
máme dva pruhy na jazdu a pritom
nevedieť zabezpečiť, aby obidva boli
plynulo prejazdné. A bolo by vhodné
vyznačiť parkovacie miesta bielou far-
bou - bude to estetickejšie a navodí to
aspoň trochu pocit poriadku.

Dušan Tudík, Bratislava

Schöner Náci

by mal ísť na

druhú stranu 
LIST ČITATEĽA
Do Bratislavy som prišiel ešte v máji
1945. Býval som striedavo v Starom
Meste, na Zámockej, Vysokej, Štefá-
nikovej, Židovskej. 
Chcem tým povedať, že skoro denne
som sa v tejto lokalite, aj na Korze či
Hlavnom námestí stretával s elegantne
oblečeným pánom, v čiernom obleku,
bielej košeli, viazankou, čiernym klo-
búkom, v bielych rukavičkách, palič-
kou, kvetinou alebo malým balíčkom v
ruke. V začiatkom som nevedel, o
koho ide. Neskôr som sa dozvedel, že
je symbolom Bratislavy. 
Preto aj mňa zarazila skutočnosť, keď
som videl, ako sa socha Náciho otáča
ľuďom chrbtom a rukou s klobúkom
pozdravuje ošarpanú stenu starého
domu. Musím pripomenúť, že Schöner
Náci srdečne pozdravoval okoloidú-
cich, osobitne s úsmevom a elegantne
dámy. Takto situovaná socha určite
nespĺňa želania Bratislavčanov, možno
ani autora. 
Navrhujem premiestniť sochu na
druhú stranu ulice. Náci by potom
mohol znovu pozdravovať okoloidú-
cich, ako to robil za čias, keď sa v
týchto priestoroch pohyboval a možno
aj žil. Július Babčan, Bratislava

BRIGÁDNICI
Potrebujete brigádnikov na manuálnu

či administratívnu prácu? Stačí zatelefonovať 
a agentúra NIKEA Vám ich zabezpečí expresne 

rýchlo a bez zdĺhavej administratívy.
5464 3232 0903 263 639 0905 576 888
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Pasienky sú už belasé, Slovan na nich

bude hrať možno ešte počas jesene
NOVÉ MESTO
Žlto-čierne sedačky na futbalovom
štadióne na Pasienkoch sú definitív-
ne minulosťou. Bývalý stánok dnes
už takmer zaniknutého Interu sa v
súčasností stáva domovom belasých
z neďalekého Tehelného poľa a
podľa toho sa zmenil výzor štadióna.
Intenzívne sa na ňom pracuje už od
leta, jednou z najvýraznejších zmien je
zatiaľ osadenie modrých sedadiel.
Okrem toho sa modernizujú sociálne
zariadenia, prerábajú sa vstupné brány,
priestory pre turnikety, budova so šat-
ňami. V nej skončil aj jediný bufet na
štadióne, ktorý by mal dostať nové
priestory v budove hlavnej tribúny.
Dokončené je už aj osadenie umelého
vyhrievania pod trávnikom, ktorý
však vôbec ešte nie je v ideálnom
stave. Okrem samotného inštalovania
umelého vyhrievania sa na ňom totiž
podpísal letný koncert Depeche
Mode. Zostali po ňom napríklad
veľké plochy vypálenej trávy, ktorý
zatiaľ nenahradila ani výsadba nového
trávnika. 
Pôvodný termín dokončenia celého
štadióna mal byť 15. septembra 2009,
ten sa však ukázal ako nereálny. Navy-
še sa spomínal skôr v súvislostí s prí-
padným postupom Slovana v európ-
skych pohároch. Ďalším termínom
bola polovica októbra, ale zatiaľ naj-
reálnejšie sa ukazuje až november.
V tomto mesiaci by sa sem mohol teo-
reticky presťahovať Slovan, pretože
november už hrozí zlým počasím a
vyhrievaný trávnik by pomohol prekle-
núť nepriaznivé obdobie. Reálnejšie by

však premiéru vynovených Pasienkov
mohli Bratislavčania vidieť 21.
novembra 2009, keď bude na progra-
me derby Petržalka - Slovan. Prelože-
nie duelu do Bratislavy by údajne radi
privítali aj Senčania, ktorí sa obávajú,
že na svojom štadióniku nezvládnu
nápor slovanistických fanúšikov.
„Dnes ešte nie sme schopní stopercent-
ne potvrdiť, či jeseň dohráme v Senci,
alebo či sa presťahujeme na Pasienky.
Zatiaľ sa tam nedá hrať, nedovoľuje to
ani kvalita trávnika, takže uvidíme v
najbližších týždňoch,” prezradil petr-
žalský manažér Petr Kašpar. 
O tom, či sa Slovan presťahuje ešte
počas jesene, sa má rozhodnúť na
schôdzke vedenia klubu. „Mala by byť
buď v októbri alebo začiatkom no-

vembra a v tejto chvíli nemôžeme sťa-
hovanie potvrdiť ani vyvrátiť,” doplnil
tlačový tajomník Slovana Martin Kra-
marič.
V tejto súvislostí je zaujímavá aj infor-
mácia, že ak sa slovenskej futbalovej
reprezentácii podarí postúpiť na maj-
strovstvá sveta a bude priaznivé poča-
sie, tak v decembri odohrajú ešte mini-
málne dve kolá Corgoň ligy - pôvodne
sa mala končiť 28. novembra. Prvé
jarné kolo bolo naplánované koncom
februára, aj tu je však predpoklad, že
ak weissovci pôjdu na šampionát, tento
termín posunú. Ligy účastníkov MS
budú mať totiž záverečné kolá už
začiatkom mája (svetový šampionát sa
začína 11. júna 2010). Dušan Blaško

FOTO - Milan Horský

INŠTALATÉRI NON STOP
NEODTEKÁ - umývadlo, WC, kanalizácia, rína?
PREČISTÍME - špirálou, tlakom. Zameriame
trasu kamerou, určíme stav, sfunkčníme
TEČIE - radiátor, čerpadlo, vodovod,
preteká WC, vytápa vás sused, výmena stúpačiek
OPRAVÍME - el. zásuvku, osvetlenie, inštaláciu

0905 234 615 � 4363 8184

Doprava je vec verejná! 
Platíme si ju!

02/6020 1711
0905 319 509

www.stahovaniesvasnou.sk

S AHOVANIE
S VÁŠ OU

F O K U S  -  O Č N Á  O P T I K A
Š p i t á l s k a  3 7  ( K r y š t á l  B a r )

Novotvorená očná optika (bývalá Lunettes) 
presťahovaná z OD TESCO Kamenné námestie ponúka:

UVÁDZACIE ZĽAVY
�� 30% na kompletné dioptrické okuliare �� 50% na slnečné okuliare

�� 30% na kontaktné šošovky SWITCH
��Vyšetrenie zrakovej ostrosti zdarma �� Pri kúpe okuliarov dostanete darček

w w w . a s o c n a o p t i k a . s k

Navrhovateľ Lidl Slovenská republika, v.o.s.,
Púchovská 12, Nemšová predložil zámer 
Predajňa potravín LIDL 

a administratívna budova 
na Ružinovskej ulici

Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
29. 9. do 20. 10. 2009 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
20. 10. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
1240/2-3, 1240/352, 1240/355-356 v lokalite na
Ružinovskej ulici, k. ú. a MČ Bratislava - Ružinov, územ-
ný obvod Bratislava II. Južnú hranicu tvorí Ružinovská
ulica, severne sa nachádza areál športového gymnázia
Ostredková ulica a viacpodlažný bytový dom, západne
a východne ohraničujú areál administratívne budovy.
Účelom navrhovaného zámeru je výstavba potravín,
ktoré rozšíria ponuku potravinového i vybraného nepo-
travinového tovaru v tejto lokalite, administratívna
budova prispeje k rozšíreniu ponuky kancelárskych
priestorov. Objekt predajne je prízemná stavba tvaru
obdĺžnika, administratívna budova má mať 4 nadzem-
né a 1 podzemné podlažie. V areáli sa budú nachá-
dzať 2 povrchové parkoviská. Pred objektom predajne
potravín LIDL bude parkovisko pre 107 vozidiel a pred
administratívnou budovou pre 117 vozidiel. Napoje-
nie areálu je na komunikáciu Ružinovská ulica. 
Predpokladaný termín začatia: cca 06/2010
Predpokladaný termín ukončenia: cca 12/2010

Navrhovateľ I.P.R. SLOVAKIA s.r.o., 
Železničiarska 13, Bratislava predložil zámer 
Parkovacia garáž, Kamenné

námestie, Bratislava
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
29. 9. do 20. 10. 2009 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT
OFFICE. (V elektronickej podobe bude zámer k
nahliadnutiu na www.enviroportal.sk /EIA/SEA - Infor-
mačný systém podľa zákona č. 24/2006 Z.z. časť EIA/.)
Verejnosť môže svoje písomné stanovisko doru-
čiť Obvodnému úradu životného prostredia v
Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do
20. 10. 2009.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s parc. č.
8590/6, 8590/33, 21335/1 a 21335/14 v lokalite
na Kamennom námestí, k. ú. a MČ Bratislava - Staré
Mesto, územný obvod Bratislava I.
Lokalita je ohraničená zo severozápadu komunikácia-
mi Štúrova a Špitálska ulica, z juhu existujúcim poly-
funkčným objektom a Dunajskou ulicou, zo severový-
chodnej strany je to obchodný dom TESCO.
Účelom navrhovaného zámeru je prevádzka verejnej
samostatnej prevádzkovej garáže pozostávajúcej z troch
podzemných podlaží (295 parkovacích stojísk), ktorá
bude slúžiť najmä pre účely návštevníkov administratívy
a obchodnej vybavenosti v okolí. Realizácia navrhovanej
činnosti prispeje k zvýšeniu parkovacích stojísk, čím sa
vytvoria nové kapacity pre čiastočné statické riešenie
dopravy v dosahu historického centra mesta. 
Predpokladaný termín začatia: cca 1Q/2010
Predpokladaný termín ukončenia: cca 4Q/2010

Obvodný úrad životného prostredia 
v Bratislave po ukončení zisťovacieho konania

rozhodol, že navrhovaná činnosť 
Národná kultúrna pamiatka

Bratislavský hrad Rekonštrukcia
hradného paláca a objektov v

areáli bratislavského hradu Časť
L - Podzemná parkovacia gará,

ktorej navrhovateľom je 
Kancelária NR SR, Nám. Alexandra

Dubčeka 1, 812 20 Bratislava, 
uvedená v predloženom zámere sa nebude
posudzovať podľa zákona NR SR č. 24/2006
Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné pro-
stredie.
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RUŽINOV
NA SLOVNAFTSKEJ ULICI zatkli
v ranných hodinách 46-ročného obča-
na Litvy, ktorý v kamióne násilne
zadržiaval 41-ročnú ženu. Podľa
prvých informácii ho mala predtým
okradnúť o osobné veci, podľa neskor-
ších mala byť len rukojemníčkou,
keďže kamionistu údajne počas spánku
okradla neznáma osoba počas spánku a
spomínaná žena sa mu do auta dostala
vlastne iba náhodou. Počas akcie pri-
volali aj policajného vyjednávača,
ktorý komunikoval s páchateľom. Vy-
slobodzovanie ženy bolo úspešné, nik-
to sa nezranil. Kamionistu stíhajú, hro-
zí mu dvanásťročné väzenie, ženu ne-
chali vyšetrovatelia na pokoji.

PETRŽALKA
NA MARKOVEJ ULICI policajti
zastavili mladíka z Bratislavy. Podo-
zrenie policajtov, že zrejme nepôjde o
obyčajného prechádzajúceho sa mladí-
ka sa potvrdili, keď dvadsaťštyriročný
Matej L. hodil počas kontroly na zem
injekčnú striekačku s obsahom nezná-
mej bielej látky. Podľa predbežných
výsledkov z policajnej expertízy išlo
minimálne o 100 obvykle jednorazo-
vých dávok pervitínu, ktoré by si urči-
te našli svojich záujemcov. Mladého
muža obvinili zo zločinu nedovolenej
výroby a držby omamných a psycho-
tropných látok, jedov alebo prekurzo-
rov, ich držanie a obchodovanie s nimi,
za čo sa v prípade dokázania viny hrozí
väzenie na 4 až 10 rokov.

STARÉ MESTO
NA OBCHODNEJ ULICI prepadol
neznámy páchateľ hotel. Približne trid-
saťročný zarastený muž v šiltovke, s
okuliarmi a v mikine so zbraňou žiadal
od recepčnej peniaze. Tá mu zo strachu
o svoj život dala 150 eur a vlastný
mobil. (mm)

Pozývalo sa na

halušky alebo

vtáčie mlieko 
Aj kočky sa na Korze obliekali inak
ako do školy. Na protest proti tupej
školskej disciplíne ešte aj jednot-
kárky nosili nohavice a - čestné
slovo - mali v nich celkom iné ritky
ako v škole.
Na Korze sme boli frajeri. Za živý svet
by sme nechceli, aby nás tie kočky s
peknými ritkami videli, ako po obede
vlečieme do zberu olovené rúrky zo
zbúranísk a haldy papierov, aby sme
mohli byť grandi. Babu treba pozvať. V
Mliečnom bare stálo vtáčie mlieko
deväťdesiat halierov. Na dva poháre si
musel odvliecť celkom slušný bal
papiera a to ti už ani floka nezostalo na
Bystrice a zápalky. Detvy (korunové) sa
pre dámami fajčiť nepatrilo. Ak si chcel
dať dáme večeru, dve porcie bryndzo-
vých halušiek stáli toľko, ako by si ju
štyri dni po sebe pozval na to vtáčie
mlieko. Nie každá bola ochotná ísť si
sadnúť na ministoličky do detskej
kaviarne a popíjať tam kávu za štyri
koruny a tri deci minerálky za šesťdesiat
halierov. Kto mal modrú dvadsaťpäťko-
runáčku so Žižkovým profilom, bol
kráľ. A to nás Savojka s dvojdeckou čer-
veného vína za sedem dvadsať ešte len
čakala - až budeme zarábať.
No babu bolo treba naozaj pozvať, inak
si mohol vyzerať ako tí chumaji z inter-
nátov, ktorí každú zásielku prachov z
domu minuli za večer u Zbrojnoša a až
do nasledujúcej pošty chodili a somro-
vali.
Život bol skutočne dobrý základ školy.
V živote sme sa naučili chodiť tak, aby
sme prišli, kam potrebujeme, len aby to
pred stranou vyzeralo tak, že vykraču-
jeme k svetlej budúcností. Škola nám
skúsenosť potvrdila, pretože sme
dokonale vedeli opakovať hlúposti, čo
chceli školské osnovy, a myslieť si pri-
tom svoje.
Tá najpevnejšia banda zo Štrnástej osem-
ročnej ešte trochu držala pokope, hoci
nás osud rozhodil do najrôznejších škôl.
Pravda je, veľmi sme nevyvádzali.
Nehrali sme sa na občiansky odpor, ale
politické vtipy sme si už rozprávali
pomerne nahlas. Dokonca sme sa nahlas
tešili, keď zvolili Johna Kennedyho za
prezidenta. Aj noviny aj politici vtedy
použili Mišovu sentenciu o Chruščovo-
vom pokĺznutí sa kukurici a vyzeralo to
akože sloboda. No keď sa na to s úprim-
nosťou spovede obzriem, musím pri-
znať, že každý, kto mal anténu na vie-
denskú televíziu, sa s tým pýšil, ale
nikto nepriznal, ak mal na rádiu trvale
naladenú Slobodnú Európu. Televíziu
nemal ešte každý. Rádio áno.
Korzo však bolo Korzo. V láske k milo-
vanej vlasti sme sa zdokonaľovať
nemuseli, lebo každý vedel, ako ju
nenasrať. Tak sme sa zdokonaľovali v
balení báb a cudzích rečiach. Bez hanby
sme na nábreží rozoberali v angličtine
texty pesničiek, čo sem ponad hraničné
drôty spievali štyria vlasáči z Liverpoo-
lu. Podaktorí z nás aj nosili rovnaké fri-
zúry ako oni. Vlasy ako Jožko Králu
mal síce málokto, ale aj kratšia beatle-
frizúra mohla byť osudná.

Gustav Bartovic
z knihy Na viac hriechov
sa už nepamätám (2002)

(Pokračovanie nabudúce)

Trhovisko má byť na mieste, kam patrí
Základným predpokladom na vznik
každého stredovekého mesta bola
existencia frekventovaného trhovis-
ka. Sídliská, kde nebol predpoklad
výmeny tovarov, sa mestami nikdy
nestali. Preto bolo veľmi výhodné
usadiť sa, vybudovať sídlisko, na
mieste, kde sa križovali (alebo schá-
dzali) diaľkové cesty. Po tých sa totiž
pohybovali obchodníci.
Obchodovalo sa so všetkým možným. Z
ďalekých krajín sa privážali tovary,
ktoré sa nedali získať v iných krajinách.
Napríklad na našom území bol vždy
problém získať soľ, preto patrila k naj-
dôležitejším importovaným tovarom.
Iný vzácny tovar predstavovali koreniny
a jemné orientálne textílie. Transport
tovary predražoval. Cesty neboli práve
najbezpečnejšie, všade čakali lupiči.
Ochrana tovaru ho ďalej zdražovala. 
Na mieste, kde vzniklo jadro Prešporku,
terajšie centrum Starého Mesta Bratisla-
vy, sa križovali najmenej dve dôležité
obchodné cesty už od praveku. Jednou z
nich bol Dunaj, respektíve cesta, ktorá
išla rovnobežne s tokom po jeho brehu.
Druhá Dunaj v tomto priestore prekra-
čovala, bola v smere sever-juh. Používa-
la pritom brod, ktorý vlastne zanikol až
pri regulácii toku Dunaja a prehlbovaní
jeho koryta kvôli parníkom na konci 19.
storočia. Vtedy nahradili zaniknutý brod
prvým železným mostom (1890).
Križovatka spomenutých ciest bola ako
trhovisko výhodná aj preto, lebo sa nad
ňou vypínal kopec, z ktorého bolo
možné sledovať prichádzajúcich zo
všetkých strán, postarať sa o ochranu,
ak prichádzal nepriateľ. Najstaršie trho-
visko sa nachádzalo určite na mieste
južného rozšírenia Ventúrskej ulice,
tam, kde Ventúrska ulica križuje Pan-
skú, pred palácom Erdödyovcov. O tom
trhovisku je reč v písomných prame-
ňoch 13.-14. storočia. V 13. storočí už
bolo trhovisko a sídlisko chránené
kamennými múrmi opevnenia. 
Najneskôr v 14. storočí trhovisko presu-
nuli východne od pôvodného miesta na
pravidelne vymerané priestranstvo
dnešného Hlavného námestia. Tam sa
trhovalo až do druhej polovice 18. sto-
ročia. V historickom jadre mesta však
jestvovali aj iné trhy. Pri františkánskom
kláštore sa predávali ryby, za radnicou
(na mieste terajšieho Primaciálneho
námestia mäso (Fleischbänke) a neskôr
chlieb (chlebový trh). 
V pokojných časoch sa rozvinulo trho-
vanie na predmestiach pred bránami
vnútorného opevnenia. Po zrušení hra-
dieb ( po roku 1776) sa trhy pred starý-
mi hradbami opevneného územia uká-

zali ako praktickejšie. Najmä pre ľahší
prístup s vozmi, ktoré privážali tovar.
Vznikli mnohé miesta, kde sa predáva-
júci špecializovali na isté tovary. Rybný
trh bol inde ako hydinový, zelenina sa
kupovala inde ako vápno, drevené uhlie,
drevo či živé úžitkové zvieratá. V Pre-
šporku poznali hydinový trh (Händl-
markt), ale nemali konský trh ako
napríklad v Prahe (Václavské námes-
tie). Veľmi dôležitý bol obilný trh, a trh
so senom ako potravou pre domáce
zvieratá (Senné námestie). Sudy na víno
a debnárske výrobky sa pred koncon 19.
storočia predávali na trhovisku pred
dnešným hotelom Carlton.
Od konca 19. storočia sa vyvinulo tak-
zvané Centrálne trhovisko, ďaleko od
centra mesta (Trnavské mýto). Predával
sa tam spočiatku najmä dobytok. Iné
bohaté trhovisko bolo na Blumentáli na
dnešnej Mýtnej ulici. Od polovice 20.
storočia trhoviská z centra mesta postup-
ne vytláčali, ako keby šlo o niečo
nevhodné. Najmä po roku 1948, keď
zrušili trhoviská na terajšom Námestí
SNP (miesto trhu tam postavili pomník
generalissimovi Stalinovi). Zrušili aj na
to postavenú mestskú tržnicu („Stará
tržnica“), aj otvorené trhovisko pred
ňou, na mieste bývalého chlebového
trhu. Azabetónovali vchody do podzem-
nej tržnice, ktorá je od tridsiatych rokov
20. storočia na tom istom mieste. Je
pravda, že nebolo čo predávať.
Trhovisko sa sťahovalo. Najprv na
Rybné námestie (aukčná spoločnosť
SOGA ponúka na predaj obraz majstra
E. Zmetáka pod názvom Taliansky
motív, v skutočnosti je to pohľad z

Nálepkovej - Panskej ulice na Rybné
námestie s čiastočne zbúranými doma-
mi na nároží Vydrice a s prázdnymi
zelenými stánkami trhovníkov, vpravo
nárožie synagógy neológov), na Ka-
menné námestie, na Jedlíkovu ulicu, na
zbúranisko na nároží Klariskej ulice a
Na vŕšku. Nakoniec „zakotvilo“ na zá-
padnom konci Páričkovej ulice pri plote
Ondrejského cintorína. Tam, na sútoku
Páričkovej, Dunajskej a Mlynských nív,
pri križovatke s Ulicou 29. augusta, bola
nezastavaná nárožná parcela ako stvore-
ná pre trhovisko. Keď sa trhovisko
ujalo, vznikla až absurdná situácia, že
poslanci Starého Mesta premenovali
západný koniec Páričkovej ulice na
„Malý trh“. Len čo sa tak stalo, musel sa
trh z „Malého trhu“ definitívne odsťa-
hovať. Našlo sa dočasné a úplne
nevhodné riešenie na opačnej strane his-
torického Ondrejského cintorína, na
málo frekventovanej Poľnej ulici.
A teraz (2009!) prišiel niekto na nápad
zo zlého provizória vybudovať ešte hor-
šie definitívne trhovisko. Na úzkej a
krátkej ulici vybudovať „bratislavský
Naschmarkt“! S podzemnými garážami
a skladmi. Podľa možnosti rozšíriť ho
do historickej Aspremontskej (Medic-
kej) záhrady. Je možné, že niekto takto
rozmýšľa v 21. storočí?
Čo tak vrátiť trhovisko pred Starú tržni-
cu? Na historické miesto? Pražské
„kotce“ a „havelský trh“ sú v centre
mesta a stali sa atrakciou pre turistov.
Viedenský „Naschmarkt“ žije. Brno sa
nikdy nehanbilo za to, že má „Zelný
trh“ v centre mesta. Je naozaj hanbou či
neprekonateľným problémom mať v
Bratislave trhovisko tam, kde historicky
patrí? Štefan Holčík

FOTO - Slavo Polanský
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VOLEJBAL
Obhajca titulu a desaťnásobný maj-
ster Slovenska vo volejbale mužov
VKP Bratislava vstúpil do sezóny
2009/2010 s niekoľkými zmenami a s
túžbou opäť bojovať o najvyššie
pozície. 
„Samozrejme, že ciele sú najvyššie.
Chceme si udržať naše pozície na Slo-
vensku a určite chceme medailu,“
skonštatoval Ivan Husár, ktorý privie-
dol v uplynulej sezóne VKP k jubilej-
nému desiatemu titulu. Práve Ivan
Husár však bude pri obhajobe celkové-
ho triumfu chýbať. Po skončení minu-
lého ročníka prijal ponuku na post
športového riaditeľa klubu českej naj-
vyššej volejbalovej súťaže JMP Brno.
Bratislavský klub však úplne neopúš-
ťa, zostáva na poste jedného z trojice
asistentov staronového trénera Jarosla-
va Noseka. Bývalý nahrávač už viedol
VKP v sezóne 2006/07, keď „policajti“
stroskotali vo finále play-off sloven-
skej extraligy na Novom Meste nad
Váhom. 
K zmenám prišlo aj v kádri majstra.
Skúsený nahrávač Marek Kardoš
zamieril do poľskej Čenstochovej, Ján

Ventruba sa rozhodol venovať svojej
práci a ukončil volejbalovú kariéru.
Spolu s Ivanom Husárom odišiel do
Brna smečiar Martin Jankovič, nemal
by to však byť jediný hráčsky pohyb
medzi týmito dvoma klubmi. „Chceli
by sme s Brnom veľmi úzko spolupra-
covať aj na báze výmeny hráčov.
Pohyb by mal byť oboma smermi, z
VKP do Brna, aj z Brna do Bratislavy,“
naznačil spoluprácu muž, ktorý spája
oba kluby - Ivan Husár. 
V kádri je 14 hráčov. Najvyšším je blo-
kár Martin Spevár (210 cm), najnižším
nahrávač Juraj Nosek (182 cm). Jedi-
nou novou tvárou je 18-ročný junior z
vlastnej liahne Bohuš Nemčovič. „S
prípravou sme spokojní. Absolvovali
sme turnaj v Ostrave, do slovinského
Mariboru sme necestovali, keďže pre
finančné problémy turnaj zrušili. Mies-
to toho sme štartovali na náhradnom
turnaji organizovanom viedenským
klubom hotVolleys. Zúčastnili sme sa
aj na jednom turnaji vonku na antuke v
Bučoviciach. Výsledky zodpovedali
štádiu prípravy, vyhrali sme asi 40 per-
cent zápasov a mohli sme si vyskúšať
niekoľko mladých a nových hráčov,“

uviedol nový lodivod VKP Jaroslav
Nosek. Ten však nebol spokojný so
zdravotným stavom hráčov. 
„Prípravu som začal s 15 volejbalista-
mi, ale po pár týždňoch ich bolo iba
osem. Okrem starých zranení sa obja-
vili aj dve nové - Valachovičov krk a
Rehákovo koleno,“ posťažoval sa
Jaroslav Nosek, ktorý za najväčšieho
súpera považuje minuloročného fina-
listu z Humenného: „Humenčania bu-
dú hrať tradične o špicu. Sila ďalších
klubov sa ukáže na začiatku súťaže,
podľa toho, ako sa vyskladajú kádre.“ 
Kapitánom VKP Bratislava je opäť
Tomáš Hollý. Ešte stále len 24-ročný
hráč je však po Robinovi Pěluchovi (28
rokov) druhým najstarším volejbalis-
tom v drese „policajtov“. „Možno by
bolo lepšie, keby tu bolo viac starších a
skúsenejších hráčov tak ako v minulej
sezóne. Takto pozícia lídra zostáva
najmä na mne a Pěluchovi, no určite sa
pridajú aj Matej Kubš a Tomáš Kriško,
ktorí sú v slovenskej reprezentácii,“
skonštatoval T. Hollý. 
Do žiadnej európskej klubovej súťaže
sa VKP pre známe problémy s halou
neprihlásil. (sita)

Slovan valcuje,

v kádri je už aj

útočník Lažo
HOKEJ
Hokejisti bratislavského Slovana
mali v závere minulého týždňa
dvoch zaujímavých súperov. Doma
privítali druhý Martin a cestovali na
ľad Košíc. Obidve stretnutia nako-
niec zvládli s plným bodovým
ziskom.
Domáci zápas s Martinom bol v zna-
mení návratu Mareka Urama, ale ani
bývalá opora Slovana nedokázala
zastaviť rozbiehajúci sa slovanistický
parný valec. Bratislavčania vyhrali 4:0
a tréner Antonín Stavjaňa pochváli
najmä brankára Konráda. „Dáva hrá-
čom istotu a umožňuje hrať vpredu
otvorene. Ak po každom dueli pochvá-
lim niektorého z našich brankárov,
budem len rád,“ priznal slovanistický
kormidelník.
O dva dni neskôr cestovali jeho zve-
renci do Košíc, kde sa ich pokúsili
zastaviť východniari už pod vedením
staronového trénera Rostislava Čadu.
Slovan však aj v Steel Aréne pred vyše
sedemapoltisíc divákmi zvíťazil a
upevnil si vedenie v tabuľke. 
„Výborný zápas, v ktorom sa darilo
útočníkom aj brankárom. Po dobrom
úvode a získaní dvojgólového náskoku
nás domáci dostali pod tlak a vyrovna-
li. Zvládli sme však oslabenia a tretím
gólom sme stretnutie definitívne otoči-
li vo svoj prospech. V závere už bolo
vidieť, že obe mužstvá majú toho
dosť,“ hodnotil Antonín Stavjaňa. 
V tomto dueli mu už pomohol aj útoč-
ník Miroslav Lažo, ktorý sa po skú-
škach v NHL vrátil do Bratislavy a so
Slovanom sa dohodol na novej zmluve.
Diváci ho na návrat na extraligový ľad
vyzývali už počas zápasu s Martinom,
dres si však obliekol až v Košiciach. 
Slovan sa doma predstaví v nedeľu 11.
októbra 2009, keď o 17.00 h hostí
Trenčín. (mm)
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Vo Vajnoroch

pobežia svoj

minimaratón
VAJNORY
Vajnorská samospráva organizuje v
sobotu 11. októbra 2009 ďalší špor-
tový deň, v jeho rámci bude cestný
beh Vajnorský minimaratón 2009.
Program sa začne v Parku pod lipami a
začiatok bežeckých súťaží je o 14.00 h.
Bežci sa predstavia v niekoľkých kate-
góriách: deti, dospelí - muži, veteráni
nad 50, 60, ženy, ženy veteránky nad
50 rokov. Trať povedie po asfaltovej
komunikácii - Baničova, Jurská cesta.
Prezentácia bude od 12.30 h v Kultúr-
nom zariadení na Baničovej ul. 
Hlavná kategória má 6 kilometrov, deti
do 6 rokov budú súťažiť v behu na 150
metrov, 300 metrov (do 9 rokov), 900
metrov (do 12 rokov), 1200 metrov (do
15 rokov). Už tradične budú popri
bežeckých súťažiach aj korčuliarske.
Tohtoročné preteky inline budú od
15.20 h v dvoch kategóriách - detí do
15 rokov a dospelí. Povinná je prilba,
aj chrániče rúk a kolien! (mm)

Bratislavčania

majú v pohári

prvoligistov
FUTBAL
Slovenský pohár vo futbale zatiaľ
praje bratislavským klubom. Slovan
a Petržalka sa po postupe z 2. kola
zase stretnú s prijateľnými súpermi.
Do šestnástky osemfinalistov totiž
postúpili tri mužstvá z 1. ligy (druhá
najvyššia súťaž) a práve dva z nich sa
stretnú s bratislavskými mužstvami.
Zatiaľ čo na Tehelné pole pricestuje
nevyspytateľná Rimavská Sobota,
Petržalka bude bojovať o postup do
štvrťfinále s Trenčínom. Je len samo-
zrejmé, že belasí aj Petržalčania sú vo
svojich zápasoch favoritmi.
Zápasy 3. kola sú na programe v utorok
20. a v stredu 21. októbra 2009. Hrá sa
na jedno stretnutie, ak bude po 90 mi-
nútach nerozhodný stav, zápas sa ne-
predlžuje, ale hneď nasledujú rozstrely
zo značky pokutového kopu. (mm)

Volejbalisti VKP chcú aj v novej sezóne

najvyššej súťaže zostať medzi najlepšími 

Belasí znovu vyhrávajú, naposledy 

v Senici, Petržalka zase klesá ku dnu

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

NOVINKY Z MHD

www.dpb.sk

VÍKEND
ZADARMO

 

V sobotu a nedeľu, vrátane dní pracovného pokoja,
v čase od 7:00 do 20:00 bude preprava bicyklov 
v prostriedkoch MHD zadarmo.
 

Viac informacií: tel: 02/5950 5950, e-mail: info@dpb.sk 
 

VÍKEN
ZADARMV sobotu a nedeľu, vrátane dní pracovného pokoja,

Preprava bicyklov
ZADARMO!

Cestujúci môže prevážat len jeden bicykel na osobu a za jeho prepravu je zodpovedný. Prepravca má právo v prípade nutnosti neumožniť 
prepravu bicykla. V jednom vozidle MHD sa môžu prepravovať maximálne 2 bicykle. Cestujúci je povinný dodržiavať prepravný poriadok.

yklov
plati od 17. 10.  2009

FUTBAL
Futbalisti ŠK Slovan Bratislavy sa
definitívne otriasli z krízy, ktorá ich
postihla po vyradení z európskych
pohárov a v Corgoň lige znovu
dominujú. Naposledy o tom presved-
čili nováčika zo Senice, kde vyhrali
ľahko 2:0.
Zverenci trénera Michala Hippa na
Záhorí potvrdili úlohu favorita a proti
trochu vystrašenému súperovi sa na tri
body ani veľmi nenadreli. „Pomohol
nám rýchly vedúci gól. Po ňom sme sa
upokojili a celú prvú polhodinu sme
domácich k ničomu nepustili. Škoda
len, že sme niektoré príležitostí nedo-
tiahli do lepšieho zakončenia. Senica
trochu postrašila Velického a Pirosko-

vou strelou, no po druhom góle sme
stretnutie definitívne ovládli. Z našej
strany to síce nebol oslnivý výkon, ale
hrali sme efektívne a účelovo, preto
sme aj zaslúžene zvíťazili,“ pochvaľo-
val si Michal Hipp. 
Petržalka po sľubnom úvode stráca
dych a body. O všetky tri prišla aj v
Prešove, ktorý sa tak stal nočnou
morou bratislavských tímov. Belasí tu
prehrali 0:3, Petržalka 0:2... V prípade
Petržalčanov je to o to nepríjemnejšie,
že body už začínajú chýbať a mužstvo
klesá ku dnu tabuľky!
„O všetko sme prišli už v prvom polča-
se, ktorý sme prehajdákali. Dostali sme
dva rýchle góly a za takého stavu sa hrá
ťažko aj väčším mužstvám,“ priznal

tréner Peter Fieber. Jeho zverenci sa po
prestávke trochu otriasli, ale dať gól je
pre nich stále veľkým problémom.
„Keby sme dali kontaktný gól, duel by
sa možno vyvíjal inak. Nedali sme ho
však a vo futbale neplatí keby... Bez
gólu jednoducho nemôžeme myslieť
na víťazstvo,“ dodal petržalský kormi-
delník.
V najvyššej futbalovej súťaži momen-
tálne nasleduje dvojtýždňová prestáv-
ka, ktorú vyplnia medzištátne zápasy
so Slovinskom a s Poľskom. V najbliž-
šom 13. kole cestuje Slovan do Žiliny,
kde ho čaká možno kľúčový zápas v
boji o jesenný trón. Petržalka hostí v
sobotu 17. októbra v Senci Dubnicu
(17.30 h). (mm)
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Neuskutočnený

rozhovor otca 

a syna v SNG
VÝSTAVA
V Slovenskej národnej galérii -
Esterházyho paláci na Námestí
Ľudovíta Štúra 4 otvorili pútavú
dvojvýstavu Mudroch & Mudroch s
podtitulom Neuskutočnený rozho-
vor, ktorá predstavuje tvorbu otca
Jána Mudrocha (1909 - 1968) a syna
Mariána Mudrocha (1945).
Každý z nich - vo svojom čase - patril
(patrí) k významným predstaviteľom
slovenského moderného (súčasného)
umenia. S prvotným nápadom konf-
rontácie ich tvorby prišiel Marián
Mudroch. Túžil realizovať myšlienku,
ktorá v ňom tlela dostatočne dlho.
Skúsiť ukázať otca očami syna, vybrať
to, čo v jeho diele prežilo do dnešných
dní, zamyslieť sa nad tým, v čom spo-
čívala sila, podstata jeho výtvarného
talentu, pokiaľ, nenarazil na povestné
„tvrdé hrany skutočnosti“. 
Zároveň ho pokúšala aj iná idea, konf-
rontácia vlastnej tvorby s otcovou, ku
ktorej zhodou okolností počas života
nedošlo. Obišiel ich tradičný generač-
ný konflikt, Ján Mudroch totiž odišiel
z tohto sveta, keď bol jeho syn Marián
ako umelec ešte v stave „zrodu“. Dlhé
roky, tak ako sa umelecky vyvíjal a
rástol, s ním však - sám v sebe a pre
seba - viedol dialóg v takpovediac
obrátenom garde, ktorý postupne
dostával podobu rozhovorov „zrelého“
syna s „mladým“ otcom. 
Do Slovenskej národnej galérie ho pri-
viedla čoraz naliehavejšia vnútorná
výzva, pokúsiť sa tento fiktívny a v
reáli nikdy neuskutočnený rozhovor
vizualizovať, stelesniť cez umelecké
diela. Výstava predstavuje aj rozsiahly
súbor kresieb z pozostalosti pani Hele-
ny Mudrochovej, manželky umelca, z
ktorých niektoré neboli doteraz pre-
zentované. Výstava potrvá do 8.
novembra 2009. (dš)

Richard Műller

začne turné 

v Bratislave
HUDBA
Po umeleckej odmlke sa vracia na
pódiá jeden z najznámejších sloven-
ských hudobníkov, spevák Richard
Műller. Koncertné turné po sloven-
ských mestách odštartuje vystúpe-
ním v Bratislave, kde ho môžete
vidieť 14. októbra 2009 v športovej
hale Pasienky.
Turné AquaCity Best Of  Tour ´09 by
sa dalo charakterizovať aj slovami - to
najlepšie od Richarda Műllera. Počas
takmer dvojhodinového koncertu
odznejú všetky hity tejto slovenskej
legendy. Koncertná šnúra bude pre jed-
ného z našich najúspešnejších spevá-
kov prvá po mnohých rokoch.
Spolu s Müllerom vystúpia Erich
„Boboš“ Procházka (fúkacia harmoni-
ka), Peter Markuljak (gitara), Braňo
Valanský (basgitara) a Juraj Kuchárek
(bicie nástroje). (dš)

Svetoví majstri

na pedálovom

čembale
HUDBA
V Pálffyho paláci na Zámockej ulici
odohrá 10. októbra 2009 o 19.00 h
koncert slovinský umelec Dalibor
Miklavčič. Zaujímavosťou koncertu
je, že hudbu svetových majstrov
odohrá na pedálovom čembale.
Na programe je Jacobus Handl-Gallus,
Nicolaus Bruhns, Dietrich Buxtehude,
Antonio Vivaldi a Johann Sebastian
Bach. Pedálové čembalo je akýmsi
hybridom organa a čembala - pôvodný
hudobný nástroj čembalo si od organa
požičalo spodný manuál - pedálovú
klaviatúru (pediálnicu), ovládanú no-
hami. 
Dalibor Miklavčič bude hrať na zre-
konštruovanom nástroji - hanseatic-
kom barokovom pedálovom čembale. 
Dalibor Miklavčič ešte ako mladý
hudobník získal niekoľko ocenení na
európskych organových súťažiach (o.
i. EMCY 1989 a 1992). (dš)

DIVADLO
Čo má spoločné rozmarný vtáčik
rybárik kráľovský a starnúci sela-
dón Cecil, úspešný spisovateľ a
bývalý nekompromisný zvodca
žien? Bájami opradený operenec je
verný a čaká na svoju lásku. To isté
robí aj bývalý zvodca. 
O tom, čo sa stane, keď sa stretne s
priateľkou z mladosti, hovorí konver-
začná anglická komédia Williama
Douglase Homa Rybárik kráľovský,
ktorú premiérovo uviedlo Štúdio L+S.
Stále pôvabná a šarmantná Evelyn sa
na ceste z pohrebu manžela Reginalda
zastaví na pohárik sektu u svojho
bývalého priateľa Cecila. 
Z jedného pohárika sa vyvinie sled
nápojov a medzi ranným čajom a

večerným brandy si Evelyn a Cecil po
štyridsiatich rokoch vyjasňujú vzťahy.
On, starý mládenec s bujarou minulos-
ťou, ju ako dvadsaťročný pobozkal
pod dubom. Ona sa na druhý deň
vydala za iného muža, porodila mu
deti a žila s ním štyridsať rokov. Cecil
zatiaľ prebrázdil celý svet a v každom
prístave zanechal zranené srdce milen-
ky. A to všetko preto, aby zabudol na
svoju jedinú lásku - Evelyn. 
V réžii Vladimíra Strnisku sa na scéne
Štúdia L+S odvíja pôvabná a rozkošná
konverzačná komédia. Smiech oslobo-
dzujúci, uvoľňujúci, rozšafný a roz-
marný, smiech ironický, ale nezraňu-
júci, smiech, keď sa zabávajú všetci
aktéri humornej situácie, nielen osa-
motený výsmech jednotlivca. 

Je povzbudzujúce, že k zábave na
javisku sa v hre Rybárik kráľovský s
plnou parou pridáva aj hľadisko, aby v
uvoľnenej atmosfére vdýchlo do seba
kus čierneho anglického humoru,
popretkávaného krutým sarkazmom,
ktorý však zjemnie v náznakoch senti-
mentu. 
O skúsenostiach zrelých mužov a žien
vedia niečo aj hlavní aktéri hry, ktorí
sa s noblesou a šarmom zhosťujú svo-
jich postáv. 
Pôvabnú a razantnú Evelyn hrá Emília
Vášáryová, Cecila Milan Kňažko a v
úlohe tajomného sluhu Hawkinsa sa
predstavuje Milan Lasica. Trojica ako
stvorená na prijatie bájneho vtáka,
ktorý čaká na svoju lásku - rybárika
kráľovského. Dáša Šebanová

Komédia Rybárik kráľovský - pôvabná

anglická konverzačka v Štúdiu L+S

V úlohách spomínajúcich priateľov sa predstavia Milka Vášáryová a Milan Kňažko. FOTO - Ctibor Bachratý

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk
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SOBOTA 10. októbra
� 9.00 - 13.00 - II. Tropicana Presburg
2009, Bratislavská teraristická burza, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 14.00 - 18.00 - Deň otvorených dverí,
nevšedná možnosť nahliadnuť do zákuli-
sia Univerzitnej knižnice v Bratislave
� 14.00 - 18.00 - Bibliobiograf, jubilu-
júca Univerzitná knižnica v Bratislave na
filmovom plátne a na obrazovke, Pred-
nášková sála UK, Ventúrska 11
� 14.30 - O poslednom dunajskom
vodníkovi, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 18.45 - Giacomo Puccini: Tosca - pria-
my prenos z Metropolitnej opery New
York dirigent: J. Levine, réžia: L. Bondy,
účinkujú: K. Mattila, M. Álvarez, G. Gag-
nidze, P. Plishka a ďalší, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - Gymnik, slávnostný program k
45. výročiu založenia folklórneho súboru,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Dalibor Miklavčič (Slovin-
sko), pedálové čembalo, koncert vážnej
hudby, Pálffyho palác, Zámocká 43
� 20.00 - René Lacko band, koncert,
Hlava XXII, Bazová 9

NEDEĽA 11. októbra
� 10.00 a 14.30 - O poslednom dunaj-
skom vodníkovi, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.30 - Kocúr v čižmách, rozprávky v
Gullfosse, divadlo Bum bác, reštaurácia
Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, Trio Animé,
M. Potokár, husle, K. Janičkovičová, vio-
lončelo, P. Reiffersová, klavír, program:
J. Haydn, A. Dvořák, F. Mendelssohn-
Bartholdy, GMB, Mirbachov palác,
Františkánske námestie 11
� 10.30 - Sen o zlatom šťastí, Divadlo
Maškrta, DK Dúbravka, Saratovská 2/a

� 15.00 - Mesiac starších, Veľká sála Istra
Centra, Hradištná 43, Devínska Nová Ves
� 16.00 - A. Korenči, M. Kaprálik:
Janko a Marienka alebo čokoládová
chalúpka, najsladšia rodinná rozprávka s
pesničkami pre deti od 4 rokov, divadlo
a.ha, Školská 14

� 16.00 - Momentum musicum, cyklus
komorných koncertov, účinkujú: K. Gyö-
posová - klavír, Š. Gyöpos - husle, Z. Krá-
liková Pohůnková - klavír, program: J. S.
Bach, J. Haydn, Aaron Copland, A. Moy-
zes, F. Chopin, CC centrum, Jiráskova 3
� 19.00 - N. Slovák, P. Vojtek: Príbeh
ulice, hip-hopový muzikál, divadlo Aré-
na, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog, true story of my facebook, divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Jam Session With The Trio,
koncert, Hlava XXII, Bazová 9

PONDELOK 12. októbra
� 17.00 - Z úcty k vám... zábavný pro-
gram s M. Jakubcom a L. Volejníčkovou,
pri príležitosti Mesiaca úcty k starším,
DK Dúbravka, Saratovská 2/a 
� 19.00 - P. O. Enquist: Noc lesbičiek,
freudovská komédia, nevhodné pre mlá-
dež do 18 rokov, divadlo a.ha, Školská 14
� 19.00 - Šangala a tí druhí, Ivan
Palúch - talk show, vtipné rozprávanie z
filmového zákulisia, divadlo Astorka,
Námestie SNP 33
� 19.00 - N. Slovák, P. Vojtek: Príbeh
ulice, hip-hopový muzikál, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - V. Klimáček a kol.: Som hot
dog, true story of my facebook, divad-
lo GunaGU, Františkánske námestie 7

UTOROK 13. októbra
� 10.00 - O poslednom dunajskom
vodníkovi, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 15.00 - Nestarnúce melódie, účinku-
jú: Melody, tanečná skupina H & T, M
klub, Rovniankova 3
� 19.00 - Ivan Bukovčan: Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica, smutno-
smiešny príbeh zo súčasnosti, divadlo
a.ha, Školská 14 
� 19.00 - Hudobná mozaika v Kon-
certnej sieni Dvorana, otvárací koncert
cyklu, slovenský klavirista M. Arendárik
uvedie diela F. Chopina a J. Brahmsa,
HTF-VŠMU, Zochova 1
� 19.00 - P. Weiss: Priateľky, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33 
� 19.00 - Smútočné oznámenie (Klep-
sydra), divadlo Apart, divadlo Meteorit,
Čulenova 3
� 20.00 - Morča, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - Walter Phisbacher Trio (USA
-NY), koncert, Hlava XXII, Bazová 9

STREDA 14. októbra
� 10.00 - O poslednom dunajskom

vodníkovi, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 14.00 - J. Benčík a kol.: Cirkus insect,
chrobáčikova vtipná pantomíma pre deti
od 4 rokov, divadlo a.ha, Školská 14

� 14.00 - Keď mama nie je doma, di-
vadelné predstavenie, účinkuje: divadlo
Piki, CDLaV, Gaštanová 19
� 19.00 - Cestovateľský klub, prírodné
zaujímavosti juhozápadu USA, prednáška
s premietaním, DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Osobní anamnéza, divadelná
inscenácia zobrazujúca rôzne uhly
pohľadu na nedávnu totalitnú minulosť,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
neskoro normalizačná tragédia, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Koncert SOSR, Veľké kon-
certné štúdio SRo, Mýtna 1
� 19.30 - V. Klimáček: Dealeri, čierna
komédia zo súčasnosti, divadlo GunaGU,
Františkánske námestie 7 

ŠTVRTOK 15. októbra
� 10.00 - O poslednom dunajskom
vodníkovi, Bratislavské bábkové divad-
lo, Dunajská 36
� 10.00 - Osobní anamnéza, divadelná
inscenácia, DK Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
� 14.00 - Tancujeme latinské tance,
tanečný workshop pre deti základných
škôl s vedúcou TS Latiniko M. Valúcho-
vou, DK Dúbravka, Saratovská 2/a 
� 14.00 - 18.00 - Bibliobiograf, jubilu-
júca Univerzitná knižnica v Bratislave na
filmovom plátne a na obrazovke, Pred-
nášková sála UK, Ventúrska 11
� 15.00 - Stretnutie seniorov, posedenie
členov klubov dôchodcov pri ľudovom
speve, účinkuje: Ľuboš Straka, Dom tre-
tieho veku, Poloreckého 2
� 17.30 - Gűnter Grass vo filmoch,
Nepohodlný - spisovateľ G. Grass, kino
Mladosť, Hviezdoslavovo námestie 18 
� 19.00 - Osobní anamnéza, divadelná
inscenácia, DK Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
� 19.00 - Ivan Vyskočil: Cesta do Úbic,
divadlo Ívery, Školská 14
� 19.00 - I. S. Turgenev: Mesiac na dedi-
ne, divadlo Astorka, Námestie SNP 33

� 19.30 - V. Klimáček: Dealeri, čierna
komédia zo súčasnosti, divadlo Guna-
GU, Františkánske námestie 7 
� 19.00 - Slovenská filharmónia, Slo-
venský filharmonický zbor, oratórium
pre sóla, zbor a orchester Stabat Mater
op. 58 A. Dvoráka, historická budova
SND, Hviezdoslavovo námestie
� 20.00 - Automat, kino inak, A4 Nultý
priestor, Námestie SNP 12
� 20.00 - T-Mobile Jazz v Divadle
Aréna, M. Jakabčic a jeho hostia: Juraj
Burian Quartet, divadlo Aréna, Viedens-
ká cesta 10
� 20.00 - Kristína Prekopová and
band, koncert, Hlava XXII, Bazová 9

PIATOK 16. októbra
� 10.00 - Osobní anamnéza, divadelná
inscenácia, DK Zrkadlový háj, Rovnian-
kova 3
� 17.00 - Ako si lepšie zapamätať,
prednáška o trénovaní pamäti, prednáša:
Daria Lukáčová, DK Lúky, Vígľašská 1
� 17.30 - Gűnter Grass vo filmoch,
Žabie lamento - čas zmierenia, kino Mla-
dosť, Hviezdoslavovo námestie 18
� 19.00 - Music club - folk, Pathetic
hypermarket band, Mysami, DK Lúky,
Vigľašská 1 
� 19.00 - Tanečný dom, výučba ľudo-
vých tancov, hostia: P. Gažo, J. Matuška
- žijúce tanečné osobnosti, hrá: ĽH Mu-
zička, vyučujú a zábavu vedú Dragúni,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - Slovenská filharmónia, Slo-
venský filharmonický zbor, sólisti -
Andrea Danková, soprán, Terézia Kru-
žliaková, alt, Michal Lehotský, tenor,
Peter Mikuláš, bas a stály hosťujúci diri-
gent Leoš Svárovský uvedú oratórium
pre sóla, zbor a orchester Stabat Mater
op. 58 Antonína Dvoráka, historická
budova SND, Hviezdoslavovo námestie
� 19.00 - L. Smoček: Čudné popolud-
nie Dr. Zvonka Burkeho, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra, ko-
média najhranejšej súčasnej autorky, di-
vadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.30 - Celkom iný beat, revue s M.
Jaslovským, Benem a hosťami, divadlo
GunaGU, Františkánske námestie 7
� 20.00 - Stredná Európa ťa miluje,
divadlo SkRAT, A4 Nultý priestor,
Námestie SNP 12 
� 20.00 - Clinic music, koncert, Hlava
XXII, Bazová 9

� viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BratislavskeNoviny.sk
e-mail: kam@banoviny.sk

vyjdú opäť o týždeň
15. októbra 2009


