
O tom, ako videl finálovú sériu s Ko-
šicami, o celej sezóne, v ktorej hoke-
jisti HC Slovan Bratislava síce
vyhrali základnú časť, no nezvládli
posledný krok k titulu, ale aj o jeho
trénerskej budúcností sme sa zhová-
rali s bývalým kormidelníkom Slova-
na Antonínom STAVJAŇOM.
- Stále platí, čo som povedal hneď po
finále, že sme doplatili na prvé dva
zápasy. Keby sme minimálne jeden z
nich vyhrali, všetko by bolo úplne iné.
Nielen štatisticky, ale iné by boli aj
ďalšie veci, napríklad celková atmosfé-
ra v mužstve, iný by bol vývoj celej
série. Strata domácich duelov sa proti
takému kvalitnému súperovi, akým
boli v závere súťaže Košice, ťažko sťa-
huje.
V Steel Arene ste ju však takmer
vymazali.
- Naozaj sme neboli od toho ďaleko.

Vo štvrtom stretnutí sme dlho viedli 2:1
a boli sme blízko, aby sme vyrovnali
stav série na 2:2. Celé play-off sa skla-
dá práve z podobných zlomov, ktoré
nám však tentoraz nevyšli.
Zo semifinále ste postúpili bez väč-
ších problémov a na rozdiel od Košíc
ste tak mali o štyri dni dlhší čas na
oddych. Myslíte si, že takmer dvoj-
týždňová prestávka pred finále vám
uškodila?
- Určite nebola pred prvým finálovým
zápasom výhodou, ale nemôžeme sa na
to vyhovárať. Chlapci trochu vypadli z
herného tempa, no sú to veci, s ktorými
sa musí rátať. Určite je však pre hráčov
lepšie hrať v sezóne aj tri zápasy v
týždni, než odohrať stretnutie a potom
čakať niekoľko dní na ďalší duel.

Čo by ste zo sezóny najviac vyzdvih-
li?
- Keby som sa mal vrátiť na začiatok,
pred úvodom súťaže prešlo mužstvo
obrovskou prestavbou. Prišli mladí
hráči z juniorky a väčšina z nich sa
pevne chopila svojej šance. Slovan má
v nich veľkú perspektívu.
Prehra v boji o titul zrejme ešte stále
neprebolela.
- Nadšený určite nie som. Niečo
podobné má určite vplyv aj na tréners-
kú kariéru. Musíme ju však vedieť pri-
jať.
Mala finálová séria vplyv na vaše
ďalšie pôsobenie v Slovane?
- Bavili sme sa s generálnym manažé-
rom Marošom Krajčim a dohodli sme
sa, že v Slovane nebudem pokračovať.
Oficiálne rokovania sú záležitosťou
najbližšej doby, ale v Bratislave som
skončil. Zhováral sa Dušan Blaško
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Ceny primátora

majú svojich

tohtoročných

laureátov
BRATISLAVA
V piatok 23. apríla 2010 primátor
Andrej Ďurkovský udelil Cenu pri-
mátora hlavného mesta SR Bratisla-
vy na rok 2010 a Cenu primátora
hlavného mesta SR Bratislavy na
rok 2010 za podnikateľský čin.
Milan Lasica ju dostal za celoživotné
dielo, ako osobnosť umeleckého a spo-
ločenského života spätá s Bratislavou.
František Jarušek za celoživotné
pôsobenia aktívneho športovca, funk-
cionára a propagátora vodného póla a
popularizátora zdravého životného
štýlu. Patrícia Jarjabková-Garajová za
aktívnu účinnú pomoc a podporu cho-
rým a hendikepovaným deťom a
dospelým. 
Gustáv Prutzer za celoživotnú službu
vodiča poštovej služby v Bratislave.
Vladimír Krčméry za vedecko-vý-
chovné, pedagogicko-organizátorské a
sociálno-spoločenské aktivity lekára,
ako aj za humanitárne medicínske
akcie vo svete. Ladislav Holásek za
celoživotné dielo dirigenta, zbormaj-
stra a hudobného pedagóga. 
Laureátom Ceny primátora za podnika-
teľský čin sa stali Sean Mulryan za pro-
jektovú a investičnú realizáciu zóny
Eurovea a Michal Štencl za úspechy v
oblasti informačných technológií. (brn)

Organizácia

dopravy sa pod

Slavínom mení
STARÉ MESTO
Od piatka 30. apríla 2010 sa mení
organizácia dopravy vo vilovej
štvrti pod Slavínom. Mestská časť
Staré Mesto tu mení viaceré oboj-
smerné ulice na jednosmerné, zni-
žuje sa aj maximálna povolená
rýchlosť na 30 km/h.
Zjednosmernenie ulíc v zóne ohraniče-
nej ulicami Mudroňova, Stará Vinár-
ska, Novosvetská, Nekrasovova, Kal-
vária, Pražská, Štefánikova a Palisády
ohlásila samospráva mestskej časti
pred rokom.
Cieľom zjednosmernenia je zlepšiť
plynulosť a bezpečnosť cestnej pre-
mávky v tejto časti Starého Mesta,
vylúčiť tranzitnú dopravu po komuni-
káciách 3. a 4. triedy a umožniť obyva-
teľom parkovať na komunikáciách tak,
aby neobmedzovali chodcov na chod-
níkoch a neporušovali tak zákon o cest-
nej premávke.
Zvislé dopravné značenie na dotknu-
tých uliciach je osadené už niekoľko
dní, zatiaľ však neplatí. Bude platiť od
piatka 30. apríla 2010. (brn)
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BRATISLAVA
Bratislavčania a návštevníci mesta sa
počas uplynulého víkendu venovali
podujatiam v rámci akcie Bratislava
pre všetkých. Počas oboch víkendo-
vých dní bolo na ne zvedavých tak-
mer 160 tisíc ľudí.
Víkend priniesol napríklad otvorenie
nového námestia a nábrežnej promená-
dy,  pribudla ďalšia atrakcia v zoologic-
kej záhrade a sprístupnený bol aj obno-
vený rekreačný areál na Kačíne.
Rekordnú návštevnosť zaznamenala
zoologická záhrada, v ktorej otvorili
nový Pavilón ľudoopov - ten si prišlo
pozrieť vyše 53 tisíc ľudí. 
Bratislavský lesopark zase navštívilo

počas víkendu asi 20 tisíc Bratislavča-
nov. Prilákal ich zrekonštruovaný
rekreačný areál Mestských lesov na
Kačíne, ako aj sprievodný program Les-
níckych dní a viaceré bezplatné atrakcie
na Železnej studienke - člnkovanie na
rybníku, či lanová dráha na Kolibe. 
Na nezáujem verejnosti sa nemohli sťa-
žovať ani v mestskom múzeu, v galérii,
na burze kníh a ďalších sprievodných
programoch, ktoré organizovala mests-
ká knižnica. 
Priaznivci histórie Bratislavy zobrali
útokom aj zostup k historickým zákla-
dom kaplnky sv. Jakuba a v obkľúčení
záujemcov sa ocitol autobus DPB na
Hviezdoslavovom námestí, kde deti z

Mestského detského parlamentu pre-
zentovali svoj pohľad na mesto pro-
stredníctvom vlastných fotografií.
Vyvrcholením tohtoročnej Bratislavy
pre všetkých bolo oficiálne odovzdanie
nového námestia a nábrežia v mestskej
štvrti Eurovea verejnosti po vyše štvor-
ročnej výstavbe. 
Celodenný program na námestí a pro-
menáde gradoval približne o 20.00 h
vystúpením jedinečnej katalánskej artis-
tickej skupiny La Fura Dels Baus, ktorá
do Bratislavy dorazila napriek problé-
mom v leteckej doprave po 24-hodino-
vej jazde autobusom z Barcelony. Na
ich výkone to však nebolo poznať a Bra-
tislavčanov doslova uchvátila. (red)

Bratislava pre všetkých lámala rekordy
Bratislavčania si víkendovú pohodu vychutnávali aj na novom trávniku pred Euroveou. FOTO - Marek Velček

Podľa Stavjaňu má Slovan perspektívu

Víkendovú cenu

Bratislavských

novín vyhral

Cold Player
PETRŽALKA
Víťazom Ceny Bratislavských
novín – Memoriálu Ota Suchovské-
ho (rovina, II. kat., hdcp, 1700 m,
pre 3-ročné a staršie kone, dotácia
2900 eur) sa stal Cold Player.
Kôň z Lakšárskej Novej Vsi v sedle s
jazdcom Pavlom Hlavatým vyhral
počas nedeľňajšieho dostihového dňa
pred druhou Atalanou a tretím Old
Maltom. Majiteľom Cold Playera je
MN-Racing Ota Valachoviča, trénerom
Jozef Lehocký. (mm)

Slovan skončil

druhý, doplatil

na to tréner
BRATISLAVA
Finále play-off hokejovej extraligy
sa zastavilo v šiestom stretnutí. Koši-
ce v ňom zdolali Slovan 5:2 a po
roku sú znovu majstrami Slovenska.
Bratislavčania síce vyhrali základnú
časť, ale v samotnom finále doplatili
na dve úvodné prehry a celkove pre-
hrali 2:4.
Po treťom a piatom zápase sa síce
zdalo, že Slovan by mohol ešte zaúto-
čiť, ale rozhodujúci šiesty duel už
domáci vyhrali a nepripustili posledné
sťahovanie do Bratislavy. „Celú sezó-
nu sme zvládli, dva zápasy po sebe sme
prehrali až vo finále, čo sa však nako-
niec ukázalo ako kľúčové. Chlapcom
sa musím poďakovať, bol to pre nás
výnimočný ročník,“ priznal tréner Slo-
vana Antonín Stavjaňa.
Pre jeho zverencov to bola celková
desiata účasť vo finále, neuspeli druhý
raz. Slovan sa s Košicami vo finále
stretol piaty raz, trikrát oslavovali Bra-
tislavčania, dvakrát ich súper. Zatiaľ čo
Antonínovi Stavjaňovi nevyšiel ani
druhý finálový pokus (prvý zažil s tren-
čianskou Duklou práve proti Slovanu),
Rostislav Čada je druhým českým tré-
nerom v extralige tešiacim sa z titulu
(prvým bol Miloš Říha).
Práve Antonín Stavjaňa však doplatil
na fakt, že Slovan finále nezvládol a v
Bratislave skončil (jeho novým pôsobi-
skom budú Karlove Vary).
Slovanistov môžu potešiť aspoň indivi-
duálne ocenenia. Ľubomír Vaic sa stal
najproduktívnejším hráčom play-off s
19 bodmi (5+14) a so 73 bodmi
(20+53) aj najproduktívnejším hráčom
celej extraligy. Útočník Martin Kuľha
získal s 32 gólmi primát pre najlepšie-
ho strelca celej sezóny, úspešnosť
93,64 % stačila brankárovi Branislavo-
vi Konrádovi na prvé miesto medzi
gólmanmi. (mm)



STARÉ MESTO
Niekoľko priestorov rekonštruova-
ného Bratislavského hradu by mali
sprístupniť už počas tohto leta. Má
ísť o slávnostné schodisko či dve sály
v južnom krídle na prvom poschodí
hradného paláca. 
Podľa hlavného architekta rekonštruk-
cie Ivana Masára po celkovej obnove
Hradu by mali byť v miestnostiach,
kde sa rekonštruuje, pôvodné rokokové
interiéry s bohatou štukovou výzdo-
bou, ktorá bude navyše zlatená. Ide o
interiéry z obdobia Márie Terézie,
ktoré zrekonštruujú do podobného
výrazu, ako sú napríklad tereziánske
priestory vo viedenskom Hofburgu
alebo Schönbrune. 
Ivan Masár ďalej uviedol, že už počas
leta by sa mala otvoriť Klenotnica,
expozícia, ktorá bola na prízemí. Na

samotné otvorenie tam plánujú expozí-
ciu liturgických predmetov a drahých
kovov a až po nejakom čase by sa tam
mala vrátiť expozícia archeologických
nálezov.
V rámci rekonštrukcie sa podľa I.
Masára venovala pozornosť aj statike.
„V rohoch, kde vznikali trhliny, sa kon-
štrukcie posilňovali v úrovni jednotli-
vých stropov,“ uviedol. Podľa neho sa
napriek tomu vždy objaví nejaká tá
prasklina - čo je vraj prirodzené, preto-
že ide o „veľkú stavbu“. Slabšie static-
ké miesta sú v paláci aj z dôvodu
častých prestávb, stavbe neprospieva
ani striedanie ročných období, leto -
zima. „Objekt sa trošku hýbe, takže
nejaké malé trhliny sa vytvoria, ale z
hľadiska statiky nie sú nebezpečné“,
uviedol architekt Masár. Konštatoval,
že na budove tohto charakteru sa trhli-

ny dajú očakávať a nedá sa im celkom
zabrániť. 
V rámci statiky sa robí na Hradnom
vrchu aj sieť meracích vrtov. Ide o
monitorovanie na strategických bo-
doch, ktoré by mali ukázať možné prí-
padné posuny skalného masívu - ak by
nejaké boli. Dodal, že v rámci dobudo-
vania monitorovacej siete budú na
Hrade dlhodobo sledovať možné pohy-
by skalného masívu.
Na rekonštrukcii Bratislavského hradu
sa doteraz preinvestovalo 46,8 milióna
eur z vyčlenených 50 miliónov. Penia-
ze išli na projektovú dokumentáciu a
archeologický výskum, architektonic-
ko-historický prieskum a stavebné
práce. Bratislavský hrad začali obno-
vovať v apríli 2008 a súťaž na dodáva-
teľa prác vyhrala spoločnosť Váho-
stav. (rob)

STARÉ MESTO
Kým vlaňajší 1. ročník gastronomic-
kého podujatia Bratislava Food Fest
bol na Tyršovom nábreží, tohtoročný
festival bude v Medickej záhrade.
Uskutoční sa od 11. do 13. júna 2010.
V 1. ročníku sa pred vyše 8000
návštevníkmi predstavilo 25 najlepších
slovenských prémiových a tematic-
kých reštaurácii a ich gurmánske špe-
ciality, svoje umenie predviedlo 60 slo-
venských kuchárov a vyše 20 zahranič-
ných. Druhý ročník nadviaže na všetko
dobré z prvého a organizátori okrem

toho pripravili aj niekoľko noviniek.
Okrem zmeny dejiska pozvali aj reš-
taurácie z iných regiónov, než len zo
západného Slovenska. 
Účasť zatiaľ potvrdilo 25 reštaurácií.
Zúčastnia sa na ňom dve dvojvidličko-
vé a tri jednovidličkové reštaurácie
ocenené gastronomickým sprievod-
com Gurmán na Slovensku, šesť reš-
taurácii roka z posledných štyroch
rokov, prídu aj traja kuchári roka a
dvaja somelieri roka na Slovensku. V
Chefs live cooking aréne predvedú
svoje umenie šéfkuchári ocenení

Michelinom - Roland Trettl z Rakúska,
Fiorella Mattuci z Talianska, ale aj šéf-
kuchári z Malajzie, zo Srí Lanky, Špa-
nielska, z Česka, Maďarska, Talianska,
Nemecka, Rakúska a zo Slovenska. 
Novinkou podujatia bude aj Trhovisko,
kde sa predstavia menší producenti
medu, medoviny a potravinárskych
produktov. Stan regionálnych chutí
zase odprezentuje regionálne špeciality
a recepty z celého Slovenska, Vínny
stan predstaví slovenských vinárov v
priereze od malých až po tých najväč-
ších. (mm)

STARÉ MESTO
Napriek nedávno opravovanej dlaž-
be takmer v celom historickom cen-
tre mesta zostala jedna ulica s dlaž-
bou, na ktorej kocky sú uvoľnené a
počas dažďa doslova plávajú vo
vode. Ide o Radničnú ulicu.
Po upozornení na dezolátny stav dlaž-
by na tejto ulici sme od magistrátu
dostali ubezpečenie, že obnova na
Radničnej ulici bude objednaná v naj-
bližšom období. Po nedávnom uzatvo-
rení ulice v smere z Hlavného námestia
a obmedzení vjazdu zásobovacích áut
by pritom mohla dlažba na tejto ulici
po oprave vydržať oveľa dlhšie v nepo-
škodenom stave.
Na nie práve najideálnejší stav dlažby
sme upozornili aj v prípade časti Uršu-
línskej ulice v smere od Laurinskej po
Primaciálne námestie. Mesto v tomto
prípade uviedlo, že poškodenú dlažbu
na Uršulínskej už zrekonštruovala
dodávateľská firma TSS Pittel + Brau-
sewetter, s. r. o. 
Objednávateľ opravy by si však zrejme

mal na časť Uršulínskej ulice uplatniť
reklamáciu. Medzery medzi jednotli-
vými dlažbami, uvoľnené dlaždice a
kritická chôdza na nich najmä počas
dažďa sú dôkazom nie najlepšie odve-
denej práce.
Magistrát so Starým Mestom vo veľ-
kom opravovali dlažbu v centre mesta
v roku 2008. Vtedy stála viac ako 14,5

milióna korún. V pešej zóne opravili
dlažbu na komunikáciách Rybárska
brána, Ventúrska ulica, Panská ulica a
Františkánske námestie. O rok neskôr
opravovala staromestská samospráva
menšie, no frekventované uličky za
300 000 eur. Na Radničnú ulicu mesto
zrejme zabudlo. Robert Lattacher

FOTO - autor
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Bratislavčania
môžu byť hrdí
na svoje mesto
Uplynulý víkend potvrdil, že Bratislav-
čania môžu byť na svoje mesto opráv-
nene hrdí. Vynovená promenáda, nová
mestská štvrť, nové táborisko na Kačí-
ne, nový pavilón opíc. To sú len ďalšie
sklíčka v mozaike, ktorá vytvára pestrý
obraz mesta. A vôbec nie je taký
pochmúrny, ako by sa možno zdalo,
ako sa snažia Bratislavčanom nahovo-
riť niektorí kverulanti.
Isteže aj Bratislava má svoje problémy.
Mnohé by sa v tomto meste dalo riešiť
inak, kadečo by mohlo byť lepšie. Pri
všetkej kritike, ktorú si predstavitelia sa-
mosprávy nepochybne zaslúžia, by sme
však nemali prehliadať aj to dobré, čo
sa v tomto meste podarilo za posledné
roky spraviť.
Keď pred dvoma týždňami bola Staro-
mestská ulica v smere do Petržalky čias-
točne uzatvorená pre rekonštrukciu
vozovky, domáci vodiči hromžili na ob-
medzenia, ktoré im ktosi z magistrátu
opäť spôsobil. Tak, ako nadávali uply-
nulé dva-tri roky, keď sa na Staromest-
skej vyhýbali výtlkom a natriasali sa na
hrboľoch. Mesto nechalo zničenú vo-
zovku opraviť a už niekoľko dní Brati-
slavčania jazdia po novej ceste. Ruku na
srdce, kto z vodičov za to aspoň v duchu
pochválil samosprávu mesta? Berieme
to ako samozrejmosť, povieme si, že sú
za to platení, tak nech sa starajú, prečo
im ešte ďakovať, načo chváliť.
V tomto meste akosi nebýva zvykom
chváliť druhých. Radšej budeme frfľať
a závidieť, ako keby sme mali niekoho
pochváliť. Pritom nie je lepšia motivá-
cia, ako toho druhého pochváliť. Aj za
maličkosť. V rodine, na pracovisku, na
ulici. A tak tú vzniká akási blbá nálada,
že v tomto meste sa zle žije, že tu nič
nefunguje, že je to stále horšie a horšie.
A pritom to nie je pravda. Toto mesto je
krásne a oplatí sa v ňom žiť. Inak by sa
sem nesťahovali ľudia z celého Slo-
venska. Inak by sme tu už nežili. Vďaka
za novú promenádu, za novú štvrť, za
nový pavilón opíc, za táborisko na
Kačíne. Radoslav Števčík

Bratislavčania

vyzbierali skoro

200 000 eur
BRATISLAVA
Počas nedávnej verejnoprospešnej
zbierky Ligy proti rakovine konanej
na Deň narcisov (16. apríla 2010)
vyzbierali len v Bratislave takmer
200 000 eur. 
Registrovaní spoluorganizátori zastre-
šovali celkovo 15 622 dobrovoľníkov,
z toho 2230 ich bolo v rámci hlavného
mesta. Dobrovoľníci na celom Slo-
vensku rozdali rozdali vyše 1,3 milióna
kusov narcisov, celý výťažok by mal
byť známy začiatkom mája. (mm)

Opytovatelia

navštívia 367

domácností
BRATISLAVA
Štatistický úrad Slovenskej republi-
ky plánuje v najbližšom mesiaci
vykonať v 4500 náhodne vybraných
domácnostiach štatistické zisťovanie
o informačných a komunikačných
technológiách v domácnostiach.
Informácie budú od 3. mája do 31.
mája 2010 zhromažďovať poverení
opytovatelia Štatistického úradu SR v
náhodne vybraných domácnostiach
Bratislavského kraja, a teda aj v 367
domácnostiach Bratislavy.
Opytovatelia sú povinní preukázať sa
poverením na toto zisťovanie a na
požiadanie aj dokladom totožnosti.
Bližšie informácie poskytnú na e-mai-
lovej adrese ks.ba@statistics.sk a na
telefónnom čísle 02/69250, klapka 510
alebo 512. (brn)

Dlažba na Uršulínskej je urobená, ale

asi nekvalitne, na Radničnej ju opravia

Časť Hradu sprístupnia už počas leta,

stále však skúmajú, či sa masív nehýbe

Food Fest tento rok v Medickej záhrade

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

tel.: 02/ 65 31 65 04 | obchod@kolos.sk | www.kolos.sk

Prijmeme ľudí na doručovanie
materiálov v rámci Bratislavy.
Svoje žiadosti volajte na
tel. číslo 02/6531 6523 alebo
zasielajte mailom na praca@kolos.sk

DENNÉ ŠTÚDIUM
Súkromné gymnázium

 1. študijný odbor 7902574, gymnázium - 
 BILINGVÁLNE ŠTÚDIUM
 dĺžka štúdia: 5 rokov

 2. študijný odbor 7902500 -  
 gymnázium
 Dĺžka štúdia: 4 roky

EXTERNÉ ŠTÚDIUM
Realizuje sa na gymnáziu alebo na 
obchodnej akadémii.
Dĺžka štúdia: 2 roky

 Štúdium sa realizuje 4x v školskom  
 roku formou konzultačných 
 stretnutí:
 piatok: 14.30 - 18.00 hod
 sobota 8. 00 - 18.00 hod

POMATURITNÉ ŠTÚDIUM
Realizuje sa ako externé štúdium na 
obchodnej akadémii.
Dĺžka štúdia:2 roky
Študijné odbory:
62926 - hospodárska informatika
68516 - sociálno-právna činnosť
63146 - cestovný ruch

Súkromná obchodná akadémia
Študijný odbor 6317600

 - obchodná akadémia 
 Dĺžka štúdia: 4 roky

Súkromná hotelová akadémia
 Študijný odbor 6323600

 - hotelová akadémia
  Dĺžka štúdia: 5 rokov

prihlasovací formulár: www.ipgymnazium.sk

KONTAKT:

Kremnická 26, 851 01 Bratislava

tel.: +421 2 6383 0290, 6381 2551, 6381 2566

podstavkova@ipgymnazium.sk

Mestská časť Bratislava - Staré Mesto 
vyhlasuje zámer predať formou

obchodnej verejnej súťaže

100% podiel v obchodnej
spoločnosti R.B.I., s.r.o., so sídlom
Hlavné námestie 3, 811 01 Bratislava,

IČO : 31 366 520, zapísanej v Obchod-
nom registri Okresného súdu Bratislava I,

oddiel Sro, vložka 6466/B.
Podmienky súťaže sú zverejnené na úradnej tabuli
miestneho úradu na ulici Medená 2 v Bratislave a

internetovej stránke www.staremesto.sk. 
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V Medickej

záhrade bude

letná čajovňa
STARÉ MESTO
V prvý májový deň začne fungovať v
Medickej záhrade letná putovná
čajovňa. 
Projekt mal vlani premiéru a má založiť
tradíciu, ktorá poslúži návštevníkom a
obyvateľom Starého Mesta.
„Návštevníci nájdu v čajovni výber kva-
litných čajov a občerstvenia. Počas leta
sa tu odohrajú koncerty, budú tu rôzne
kultúrne aktivity, prednášky, workshopy
pre deti aj dospelých, návštevníci budú
mať k dispozícii detský kútik s „vníma-
vými“ hračkami, tvorivú dielňu a iné
zariadenia,“ informoval jeden z organi-
zátorov Robert Straka. (mm)

Do Autokina 

na Zlaté piesky

príde Milionár
RUŽINOV
Po úspešnej vlaňajšej sezóne pokra-
čuje Autokino Zlaté piesky aj v roku
2010. Prví motoristickí milovníci fil-
mov na striebornom plátne môžu
prísť do areálu už v sobotu 1. mája.
Na programe bude film Milionár z cha-
trče, ktorý získal premiérový post vďa-
ka internetovému hlasovaniu. Vstup na
predstavenia je bezplatný a zachované
zostanú aj premietacie dni - každý uto-
rok, štvrtok a sobotu, vždy o 21.00 h. 
Autokino Zlaté piesky je unikátnym
projektom aj tým, že nekonkuruje bež-
ným kinám, ktoré prinášajú filmové
novinky. Diváci sa budú môcť opäť
tešiť na tématicky zamerané týždne, ako
napríklad týždeň Oskarových filmov,
týždeň prelomových filmov, týždeň
Oskarových animákov, či akčný týždeň.
Tento rok prinesie 79 premietacích dní
vrátane šiestich tématických týždňov.
Novinkou je skvalitnenie prenosu
zvuku, ktoré si každý divák môže nala-
diť vo svojom aute.
Novú sezónu odštartuje v sobotu aj
zoskupenie hudobníkov Mango Salse-
ros, ktorých latinské rytmy rozhýbu
divákov už o 20.00 h. (brn)

V parčíkoch 

centra mesta

obnovili zeleň
STARÉ MESTO
Bratislavské centrum dostáva kraj-
šiu podobu. Staromestská samosprá-
va zrekonštruovala park na Vajan-
ského nábreží a mesto dalo nedávno
do poriadku park na Námestí SNP.
Staré Mesto obnovilo park na Vajan-
ského nábreží oproti miestnemu úradu,
pribudla v ňom nová tráva, niekoľko
stromov, zavlažovací systém, upravené
boli chodníky. Osadené má byť aj nové
oplotenie. V minuloročnom rozpočte
na to vyčlenila miestna samospráva
100 000 eur . Staré Mesto nesúhlasilo s
návrhom, ktorý rátal s výrubom nie-
koľkých stromov v časti parčíka pri
budove Slovenského národného
múzea. V rámci revitalizácie vysadili
31 nových stromov.
Do obnoveného parku na Vajanského
nábreží majú zakázaný vstup psy, para-
doxne však sú v parku tri odpadkové
koše na exkrementy. Miestna samo-
správa pritom po položení nového tráv-
natého koberca psov z parku vylúčila. 
Podľa hovorkyne Starého Mesta Aleny
Kopřivovej psičkári sem doteraz cho-
dili s tým, že sa od nich vyžadovalo,
aby po psíkoch upratovali. „Keďže sa
rekonštruovali trávniky, dali sme sem
dočasne zákaz vodenia psov, aby tráv-
niky nezničili,“ uviedla. Ako ďalej
informovala, nový povrch sa musí ujať
a spevnieť. „So psami sa sem momen-
tálne nesmie chodiť,“ zdôraznila. Ako
dodala, Miestny úrad Staré Mesto na
novú situáciu upozorní aj mestskú polí-
ciu, „aby na dodržiavanie tohto zákazu
dozerala a prípadne sankcionovala
tých, ktorí ho nebudú rešpektovať.“
Obnovený je aj park na Námestí SNP v
okolí sôch. Má nový trávnik v celkovej
výmere 2315 štvorcových metrov,
upravená a zrekultivovaná je zvyšná
zeleň, najmä kríky, kde pribudlo sto
kusov odrody tis. Vyrúbali aj jeden
kalamitný strom, naopak, ďalšie ošetri-
li a orezali. Nový náter dostali aj lavič-
ky. Celkové náklady na úpravu parčíka
na Námestí SNP vyšli na vyše 30 000
eur. Aj tu je zakázané vodenie psov do
parku. (rob)

STARÉ MESTO
Dopravná situácia na Františkán-
skej ulici je už neúnosná. Autá tu
parkujú po oboch stranách komuni-
kácie, blokujú nielen plynulý vjazd a
výjazd z pešej zóny, ale najmä obme-
dzujú chodcov, ktorí musia chodiť
pomedzi autá.
Samospráva Starého Mesta chce situá-
ciu do leta vyriešiť. Po oboch stranách
ulice majú byť osadené pevné liatinové
zábrany, ktoré zaručia chodcom bez-
pečný prechod popri Františkánskej
záhrade a popri budove hlavnej pošty.
Z oboch strán ulice bude osadené zvis-
lé dopravné značenie zakazujúce zasta-
venie a státie, autá, ktoré zákaz porušia,
budú odtiahnuté.
Staromestská samospráva pôvodne
chcela situáciu na Františkánskej ulici
riešiť presunutím hydraulického stĺpi-
ka umožňujúceho vjazd do pešej zóny
už na začiatok ulice. Toto dopravné rie-
šenie by však bolo podstatne drahšie,
navyše mu neboli naklonení niektorí
staromestskí poslanci. Tí podmieňova-
li presun stĺpika a tým rozšírenie pešej
zóny dohodou s rádom Malých bratov
františkánov, ktorí majú na svojom
pozemku zo zadnej časti Fratiškánske-
ho kostola vyhradené vlastné parkova-
cie miesta. Vedenie mestskej časti a

členovia dopravnej komisie miestneho
zastupiteľstva preto dali prednosť lac-
nejšiemu riešeniu - osadeniu pevných
zábran pozdĺž chodníkov a novému
dopravnému značeniu. Na Františkán-
skej ulici by okrem toho mali byť zru-
šené všetky vyhradené parkovacie
miesta, ktoré schválila ešte predchá-
dzajúca staromestská samospráva.
Problémom môžu byť štyri vyhradené
miesta pri fasáde hlavnej pošty, ktoré
bývalý starosta Peter Čiernik prenajal
súkromnej spoločnosti BPS Park. Sta-

rosta Andrej Petrek už požiadal túto
parkovaciu službu o zrušenie inkrimi-
novaných parkovacích miest. Podporu
tomuto dopravnému riešeniu vyjadril
aj primátor Andrej Ďurkovský, ktorý
deklaroval, že sa osobne zasadí o zru-
šenie parkovacích miest na Františkán-
skej ulici. Magistrát tiež zruší parkova-
cie miesta na časti Uršulínskej ulice a v
spolupráci so Starým Mestom tu pri
Františkánskej záhrade osadí pevné
zábrany . (ado)

FOTO - Slavo Polanský

NOVÉ MESTO
Návštevníci prírodného areálu
Kuchajda v Novom Meste nebudú
musieť za vstup platiť ani cent.
Poslanci miestneho zastupiteľstva
rozhodli, že vstup na Kuchajdu bude
zadarmo nielen v zime, ale aj v lete. 
Nové pravidlá schválili vo všeobecne
záväznom nariadení, ktoré v areáli
upravuje prevádzkový poriadok. Jed-
ným z hlavných dôvodov, prečo sa
upustilo od platenia aspoň symbolické-
ho vstupného, bol fakt, že čoraz viac
ľudí pracujúcich v okolí areálu navšte-
vovalo Kuchajdu len na krátky čas,

napríklad počas obedňajšej prestávky,
a práve týchto návštevníkov vstupné
jedno euro odrádzalo.
Ďalším dôvodom zrušenia vstupného
bolo jeho problematické vyberanie,
málo záujemcov na miesta brigádni-
kov, ktorí by vstupné vyberali (študen-
tov, alebo dôchodcov). Navyše podľa
niektorých návštevníkov boli aj brigád-
nici, ktorí vstupné vybrali, ale peniaze
si nechali pre seba!
Úbytok peňazí zo vstupného by nemal
znamenať, že Kuchajda bude špinav-
šia, alebo že sa tu prestane dbať na po-
riadok. Podľa samosprávy majú v areá-

li pôsobiť hliadky mestskej polície, prí-
padne pochôdzkar. Tí by mali dbať na
poriadok, aj na to, aby sem nemali prí-
stup ľudia vzbudzujúci verejné pohor-
šenie, opití, ľudia robiaci výtržnosti,
ale napríklad ani nudisti. Nesmú sem
chodiť ani psíčkari so svojimi miláčik-
mi, nesmie sa tam zakladať oheň, jaz-
diť na korčuliach alebo na bicykli. Deti
do 15 rokov sem budú môcť chodiť len
v sprievode staršej osoby.
V apríli a v máji je Kuchajda otvore-
ná do 20.00 h, od júna do septembra
do 22.30 h, od októbra do decembra
do 19.00 h. (brn)

Na Františkánskej ulici vládne chaos,

parkujú tu autá a obmedzujú chodcov

Za vstup na Kuchajdu sa nebude platiť,

nesmú tam však nudisti ani bicyklisti

NOVINKY Z MHD

 Platí vo dne aj v noci  Dve verzie SMS lístok 70 min. (0,80  EUR) a SMS 24 
24 hodín (3,50  EUR)  Viac ako dva milióny predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

24 
y predaných lístkov  Je to úplne jednoduché

viac informácií: tel: 02/5950 5950, e-mail: smslistok@dpb.sk

vo dne aj v noci  Dve verzie SMS lístok 70 min. (0,80  EUR) a SMS 2

SMS lístok už viac ako rok 
hitom medzi cestujúcimi

www.dpb.sk

 Platí vo dne aj v noci.
  Pošlite prázdnu SMS na číslo 1100 (70 min. lístok), 1124 (24 hod. lístok) a počkajte na svoj SMS lístok v podobe spätne prijatej SMS správy.
  Do vozidla nastupujte výhradne s prijatým potvrdením o kúpe SMS lístka.
  Vami zaslaná SMS správa je len objednávkou služby a neplatí ako cestovný doklad.
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Cesta do luxusu

vedie aj okolo

neporiadku
LIST ČITATEĽA
Ako rodený Bratislavčan, ktorý sa
tesne pred rozbitím Československa
stihol vysťahovať do Českej republi-
ky, sa do svojho rodného mesta vždy
rád vraciam a teším sa zo všetkého
nového a pekného v meste.
Tak to bolo aj v prípade Eurovey S
mojimi českými príbuznými sme
navštívili novú bratislavskú dominantu
a musím povedať, že studenú sprchu
sme dostali už po príchode od Starého
mosta. Chodník vedúci okolo Minister-
stva vnútra SR sa naraz stratil, museli
sme prejsť na cestu a stále sa obzerať
za chrbát, či na nás nesmeruje nejaké
auto. Oveľa horšie na tom bola pani,
ktorá na invalidnom vozíku tlačila
svojho nevládneho manžela. Žiadna
možnosť bezbariérového zjazdu z
chodníka. 
Moji českí hostia nechápavo krútili
hlavami, keď prechádzali do luxus-
ných nákupných galérií okolo nechut-
ných betónových garáží ministerstva
vnútra, okolo oploteného dvora plného
bordelu, špiny a rozbitého asfaltu.
Namiesto hrdosti na mesto, z ktorého
pochádzam, sa dostavil pocit hanby za
našu úbohosť a malosť.

Jozef Dugovič, Hodonín

Vonku zostane

vizitka, akí sme

bordelári
LIST ČITATEĽA
My Bratislavčania radi kričíme, ako
nám mesto špinia cudzinci. Že robia
neporiadok, bordel a vôbec sa neve-
dia správať.
V skutočnosti sme to však aj my obyva-
telia mesta, ktorí si robíme neporiadok a
správame sa ako vypustení z maštalí.
Dôkaz? Prejdite sa po nábreží a pred
PKO sa pozrite za múrik - smerom k
Dunaju. Chce to silný žalúdok. Nájdete
tam všetko, vypité fľaše, škatule, obaly,
zahodené topánky, tričká... 
Tieto veci tam nenosia turisti, nosíme
ich tam my. Buď počas prechádzky,
alebo čakania na nejaké predstavenie v
PKO. Stačí málo. Pozrieť sa, či nás
nikto nevidí a šup s tým za múrik. Spo-
kojní sa potom vraciame z prechádzky,
spokojní si sadneme v PKO na kultúr-
nu akciu, vôbec nikoho netrápi, že
vonku po nás zostane vizitka bordelá-
rov, smraďochov a duševných mrzá-
kov. A na druhý deň sa tvárime pohor-
šene, ako nám tí turisti špinia naše
krásne mesto! Ľuba Majerová, Rača

Petite Provence? Čudné Provensálsko
Na Hviezdoslavovom námestí 25 sa
gastronómii zrejme príliš nedarí.
Zabalili to tu Mama A Papa, nedarilo
sa ani reštaurácii Robinson. Teraz tu
otvorili BISTRO PETITE PROVEN-
CE, onedlho má vedľa pribudnúť Le
Club. Má byť náhradou za Medusu,
ktorá skončila na Michalskej ulici.
Mesiac po otvorení nastal čas, aby sme
navštívili Petite Provence a ochutnali je-
ho kuchyňu. Interiér je zariadený prísne
v provensálskom vidieckom štýle - do-
minuje biela a krémová farba s patinou,
mimochodom, v podobnom štýle bola
zariadená aj Mama A Papa. Na rozdiel
od svojej predchodkyne je interiér Petite
Provence menej nóbl a viac rustikálny.
Pri zariaďovaní dbali na detaily, na prí-
borníku nechýba debnička so sušenou
levanduľou. Na prvý pohľad je zrejmé,
že patina je umelá, napriek tomu interiér
evokuje atmosféru malého provensál-
skeho hostinca. Aj keď nezodpovedanou
otázkou zostáva, čo to robí na bratislav-
skej promenáde?
Petite Provence sme navštívili trikrát,
takže sme toho ochutnali trochu viacej,
ako obvykle. Z predjedál sme si dali
Zapekané slimáky (6,90 €). Všetko by
bolo v poriadku, keby nepozabudli, že
na zapekané ulitníky z keramickej misky
treba špeciálnu vidličku. Čajovou lyžič-
kou to ide fakt dosť ťažko.
Sklamaním pre nás bol Tatarský biftek s
pečeným cesnakom a grilovanou baget-
kou (7,90 €). Možno je to naša chyba,
ale ako sme sa nedávno presvedčili v
Paríži, Francúzi si pri príprave tartare
vystačia len s dijonskou horčicou. Paríž

nie je Provence, ale veľkosť porcie, kto-
rú sme dostali na stôl v Bratislave, bola
vzhľadom na jej cenu Petite Larronnerie
(malá zlodejina). 
Obložená bageta s kuracím mäsom, avo-
kádom, zeleným šalátom, paradajkou,
červenou cibuľkou, domácou majoné-
zou a dijonskou horčicou (6,90 €) a Stre-
domorský šalát s kuraťom, sušenými
paradajkami, olivami a výberom zele-
ných šalátov (7,50 €) mali okrem množ-
stva šalátových listov spoločné aj nepre-
pečené plátky kuracieho, miestami ešte
krvavé. Ak to bol zámer, bolo by  vhod-
né na to upozorniť vopred.
Tešili sme sa na Gratinovanú cibuľovú
polievku so syrom Gruyere (3,30 €). Čo
sme dostali totiž vôbec nebolo, čo dekla-
rovali. Zapečená nebola polievka, ale iba
kúsok bagety s mikročiastočkou gruye-
re. Pritom syr mal byť zapečený na
celom povrchu cibuľačky. Toto nebola
francúzska cibuľová polievka. Navyše
bola tak sladká, že by ju mohli zaradiť aj
medzi dezerty. Jednoducho: zlé.
Chutnejšia bola Zeleninová polievka s
pistou (studenou omáčkou z cesnaku,
bazalky a oleja) - mäsový vývar s tromi
druhmi fazule, hráškom, zemiakmi a
pistou (3,30 €). Prečo však zeleninovú
polievku pripravujú z mäsového výva-
ru? Netušíme.
Sklamaním bol aj Grilovaný kozí syr s
brusnicovým čatní na zelenom liste
(7,90 €). Kuchár by mal vedieť, že nie
každý syr je vhodný na grilovanie. Takto

sa mu podarilo vytvoriť roztopenú syro-
vú hmotu negustiózne nalepenú na šalá-
tových listoch.
Ďalším chytákom bol Jahňací steak s
rozmarínom, balzamíkom a čiernymi
olivami (19,90 €). Nebol to totiž steak,
ale kotlety s kosťou, prečo to však nena-
písali do jedálneho lístka, nevedno.
Do francúzskej kuchyne rozhodne ne-
patrí Krevetovo-hráškové rizoto s bazal-
kou a mätou (9,60 €). Niečo podobné
možno varia v Stredomorí, ale vo Fran-
cúzsku to nebude. Iba ak v talianskej reš-
taurácii. Rizoto bolo navyše až príliš
tvrdé na zub.
Nemohli sme neochutnať Provensálske
hovädzie s paradajkami, petržlenovou
vňaťou, cesnakom a bylinkami (9,90 €).
Išlo o guláš, škoda len, že nezostalo
miesto na sľubované paradajky. A mož-
no by tam mohli pridať aj karotku, ktorá
do Provencal Boeuf rozhodne patrí.
Nebolo to zlé, ale cítili sme podvedení.
Najlepšou voľbou boli Kuracie prsia so
slaninkou plnené kozím syrom a tymia-
nom pečené na cukete a paradajkách
(9,90 €). Fakt dobré.
Za zmienku stojí pozorná obsluha a
slušná ponuka vín, dych nám však vyra-
zila cena piva - pollitra Heinekenu stojí
3,80 €! Nový bratislavský rekord. Bla-
hoželáme. Mama A Papa boli podstatne
lepší a neprežili. Petite Provence to s
touto ponukou bude mať tiež ťažké.
Naše hodnotenie: ���

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

Kupovaný tovar si treba riadne prezrieť
V poslednom čase sa mi začínajú
hromadiť otázky týkajúce sa rekla-
mácií tovarov a služieb. Domnievala
som sa, že túto problematiku som
niekoľkokrát rozobrala, a preto ju
naši čitatelia ovládajú.
Zdá sa však, že buď máme nový okruh
čitateľov, alebo každého táto proble-
matika zaujíma iba vtedy, ak sa stane
niečo nepríjemné jemu. Tak sa teda
dajme do rozmotania uzla Reklamácia! 
Nebudem vychádzať z toho, že preven-
cia je vždy lepšia ako samotné riešenie
chyby. Je to, samozrejme, pravda, ale
drží sa jej iba málokto. Darmo už roky
kážem, že človek má päť zmyslov,
ktoré by mal používať vždy, keď si
niečo kupuje. Teda myslím predovšet-
kým v obchodoch všetkého druhu, kde
sa priamo stretáva s výrobkom. Určite
absolútna väčšina nedostatkov sa dá
pozorným prehliadnutím výrobku - či
už ide o textil, obuv alebo potraviny.
Nemali by sme „chňapnúť“ po topánke
či šatách len preto, že sa nám zapáčili. 
Dobré je pozrieť si všetky miesta, kde

by mohla byť chyba. Napríklad rozpá-
rané švy, takmer odpadnuté gombíky,
nerovnaký povrch kože, guče lepidla
pod stielkou obuvi, utekajúce očká pri
pletenom tovare a podobne. Prirodzene
je potrebné všimnúť si, či sú uvedené
informácie o údržbe výrobku - nestačí
len pozrieť, či sú priložené alebo všité.
Predsa si nechcete kúpiť napríklad
krásne čižmičky, z ktorých sa vykľuje
akási spoločenská obuv v zime (v
našich podmienkach) nepoužiteľná,
keďže ju nemožno nosiť v mrazoch a
nesmie sa dostať do styku s vodou!
Videla som však aj vrchné oblečenie,
ktoré síce malo všité symboly údržby,
ale pozor: Všetky boli prečiarknuté! O
sledovaní údajov pri potravinárskych
výrobkoch ani nehovorím. Poznám
obchody, a nielen v Bratislave, kde ma-
jú napríklad nárezy syrov takmer vždy
deň-dva po lehote spotreby. 
Čo sa týka výrobkov bielej a čiernej

techniky, hádam by ste ju nekupovali v
časovej tiesni, aby ste až doma zistili
rôzne chyby. Podľa zákona vám je pre-
dávajúci na požiadanie povinný pred-
viesť výrobok. Ak vás „ukecá“, že keď
sa doma niečo vyskytne, hneď vám
výrobok vymení, dajte si to radšej
potvrdiť na papieri. Istota je guľomet!
Apropó: paragon. Platnou vstupenkou
do procesu reklamácie je dôkaz o tom,
že ste výrobok kúpili v dotyčnom
obchode. 
Vo vlastnom záujme by ste mali trvať
na tom, aby ste nedostali nečitateľný
doklad. Aj farba do tlačiarne je nákla-
dová položka a často sa ňou neúmerne
šetrí. Hlavne pri výrobkoch dlhodobej
spotreby, kde sa potreba reklamovať
výrobok vyskytne po dlhých mesia-
coch, je nemilé, ak máte úplne nečita-
teľný paragon. 
Zvyknem radiť, aby si spotrebiteľ dal
paragon pre istotu okopírovať. Stojí to
ba pár „šupov“, ale v prípade reklamá-
cie nám to ušetrí nepríjemnosti.
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

- potrebujete odborné ošetrenie
v domácom prostredí?

- potrebujete sa postarať o úplne 
alebo čiastočne imobilného príbuzného? 
tel.: 0904 062 054, 02/52 96 45 66

mail: ados@charitaba.sk

Hľadáte spoľahlivých

BRIGÁDNIKOV?
www.brigady.info

0903 778 685
02/654 12 143

AGENTÚRA

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV

Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk

e-mail: info@domestica.sk

- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem

- možnosť aj pre živnostníčky

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

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

Otváranie áut, dverí a trezorov
Predaj - montáž - nonstop servis

� 0905 610 173, 0915 400 714
E-mail: info@pavolvalentovic.sk

Zabuchli ste si auto?

�AUTOMATICKÉ 
POHONY na brány Z 
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Jungmannova 10-12, 851 01 Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455

www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Vám vyrobí a namontuje 

Aj na splátky!

�ŽALÚZIE �ROLETY
�MARKÍZY �DVERE
�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�SIETE PROTI HMYZU
�VSTAVANÉ SKRINE

Lupienka svojho nositeľa väčšinou neohro-
zuje na živote. Ničí ho hlavne psychicky ako
aj spoločensky a zdraví ľudia s okolím rov-
nako postihnutých im obvykle život nijako
neuľahčujú. 
Príčinu lupienky (psoriasis) sa napriek dlhodo-
bému výskumu, dosiaľ nepodarilo objasniť. Rola
spúšťacích mechanizmov sa prisudzuje civilizač-
ným faktorom, ako sú narastajúca duševná
záťaž, vírové infekcie, zvýšené používanie liekov
a antibiotík, závislosť na nikotíne, konzumácia
alkoholu, chemizácia životného prostredia a
potravín atd.
„Chcel by som sa s vami podeliť o svoje skúse-
nosti s prípravkami Biodelta / Biogama“ radí
sagvan82. „Pred rokom som zo zvedavosti

prvýkrát vyskúšal kúpele a zatiaľ s tým mám
dobré skúsenosti, hneď po mori je to najlepšie,
čo som zatiaľ objavil. Po prvých kúpeľoch sa mi
ložiská rozšírili a stav sa zhoršil, ale to sa mi
stáva vždy, keď nájdem niečo, čo na lupienku
zaberá. Najskôr som sa zľakol a chcel som to
vzdať, ale vydržal som to zhoršenie 2-3 týždne a
po druhej sade kúpeľov začalo postupne všetko
miznúť, po tretej sade bolo už všetko na 100%
preč. Vydržalo mi to mesiac až dva, než sa zase
ukázalo nejaké ložisko, ale v podstate som
potom okrem pobytu pri mori nepotreboval
žiadnu liečbu minimálne pol roku. Samozrejme
netvrdím, že je to zázračný prípravok a nemusí
pomôcť každému, ale nestojí príliš veľa a za
pokus to podľa mňa stojí.“ 

„Koža je dôležitý ľudský orgán. Všímať si ju začí-
name až vtedy, keď sa objavia problémy. Taký-
mi môžu byť kožné mykózy, psoriáza, ekzémy a
v spojení a inými chorobami potom tiež napr.
bercové vredy, preležaniny apod.“ hovorí doktor
Karel Mencl, mikrobiológ z laboratórií Krajskej
nemocnice v Pardubiciach. „Sledovaním účin-
kov prípravkov obsahujúcich Múdru hubu -
Pythium oligandrum na tieto problémy sa už
zaoberáme dlhú dobu. U lupienky a u ďalších
kožných postihnutí, kde sa plesne normálne
nevyskytujú, alebo len v malom množstve,
pôsobí „múdra huba“ blahodarne prostredníc-
tvom enzýmov, ktoré sama produkuje.“ 
„Nedokážeme pomôcť každému“, pripúšťa
výskumný pracovník Múdrej huby - Pythium

oligandrum Radim Klimeš a pokračuje: „ ale
u veľkej časti psoriatikov dokážeme zlepšiť
komfort života. Niekedy sú prejavy iba zmier-
nené, ale u väčšiny vydrží čistá pokožka pol
roka a viac. V niekoľkých prípadoch sa nám
stalo, že po prvých použitiach tri a pol mesač-
nej aplikácií kúpeľov (možné sú aj obklady)
prípravku Biodelta sa objavili ložiská, ktoré
boli do tej doby skryté. Počas pár dní sa vylú-
pali a zostali len pigmentové obrysy a aj tie sa
časom urovnali.“ 
Používanie prípravkov s múdrou hubou je jedno-
duché. Do fľaštičky s Biodeltou doplníme pitnú
vodu, pretrepeme a necháme aktivovať 8-12
hodín. V dobe aktivácie múdra huba Pythium
oligandrum produkuje enzýmy, ktoré po násled-

nom kúpeli alebo obkladoch zbavia šupín ložis-
ká lupienky a spomalia nadmerné množenie
kožných buniek, ktoré môžu dozrieť. Kúpele
alebo obklady v Biodelte sa aplikujú päť dní za
sebou s opakovaním po mesiaci a potom ešte
raz. Pre premastenie suchej pokožky sa používa
Pythie Biogama olejový kúpeľ, keď sa do bež-
ného kúpeľa pridá jedna kávová lyžička. Na
drobné ložiská je vhodné používať masť Bioga-
ma alebo Pythie Biogama jemná masť. 
Prípravky s Pythium oligandrum, ríše Chro-
mista- Stramenopila dostanete v lekárňach.
Vaše otázky zodpovieme na infolinke: 0905
437 107, e-mail: vitamax@vitamax.sk, infor-
mácie na: www.pythium.eu, www.vitamax.sk a
www.mudrahuba.sk

Lupienka, choroba chronická, zápalová, neinfekčná - neprenosná

HĽADÁM PANI NA DLHODOBÉ
OPATROVANIE BÁBÄTKA

(so skúsenosťami, výhodu majú zdravotné sestry
a pedagogické pracovníčky) a na prípadnú

výpomoc s domácimi prácami.
Lokalita: okolie Horského parku, pracový čas: pondelok
až piatok, cca 8-9 hodín denne. Predbežný nástup:
august, september. Kontakt: 0903 477 899



STARÉ MESTO
NA RAJSKEJ ULICI sa začala nahá-
ňačka, ktorá pripomínala scény z
akčných filmov. Ráno o 9.00 h policajti
spozorovali podozrivé osobné motorové
vozidlo Škoda Fabia. Keďže posádku
vozidla poznali ako osoby páchajúce
trestnú činnosť, policajti im dali pokyn
zastaviť. Pretože posádka nereagovala,
policajti začali vozidlo prenasledovať so
zapnutým výstražným zvukovo signali-
začným zariadením po uliciach Laza-
retská, Cukrová a Ulica 29. augusta.
Prenasledované vozidlo neskôr zastavi-
lo na križovatke Cintorínska - Rajská,
kde z neho vystúpili tri osoby, dvaja
muži a jedna žena. Vodič však nevystú-
pil a napriek výzve policajtov začal
cúvať vo veľkej rýchlosti do uvedenej
križovatky, pričom ohrozoval nielen
iných účastníkov cestnej premávky, ale
aj policajta, ktorý sa mu postavil do
cesty, Vodič ani teraz nerešpektoval
slovné výzvy na zastavenie a policajt
preto v zmysle zákona použil svoju slu-
žobnú zbraň, pričom zasiahol zadné
koleso vozidla. Vodič však napriek
tomu unikal smerom cez Rajskú,
Dunajskú, Ulicu 29. augusta, Dostojev-
ského rad a stále nereagoval na výzvy
polície, pričom sa bránil predbehnutiu
policajným služobným motorovým
vozidlom. Pri odbočovaní z Dostojev-
ského radu na Bezručovú ulicu narazil
do odstaveného vozidla Škoda Octavia
Combi, následne začal cúvať, pričom
poškodil ďalšie motorové vozidlá, vrá-
tane dodávky továrenskej značky Iveco.
Keď sa policajtom podarilo dostať na
úroveň unikajúceho vozidla, príslušník
PZ opäť použil služobnú zbraň. Výstrel
trafil predné koleso, no vodič nezastavil
a unikal v smere na Šafárikovo námes-
tie, kde sa vozidlo stratilo z dohľadu
policajtov. Našli ho až neskôr na
Tobruckej ulici v Bratislave, avšak bez
vodiča. Toho zadržali až o dva dni
neskôr na Dunajskej ulici. (mm)

Vonku nás už

čakalo hotové

divadlo hrôzy
Domáce panie poznášali smaltova-
né a alumíniové kastróly, hrnce,
panvice, plechové hrnčeky na kávu,
puknuté či rozbité kameninové
nádoby na masť, na mlieko, jedno-
ducho všetko, čo bolo deravé,
nepoužiteľné, no potrebné v kuchy-
ni. Nič sa nevyhadzovalo.
Pred bránou domu, ktorú si drotár vybral
(obyčajne najpriestrannejšiu, aby mohol
rozložiť svoje náčinie) zložil krošnu,
sadol si na zem a obklopený haldou ku-
chynského riadu a rákošom detí z celej
ulice sa usilovne dal do práce. Pozorova-
li sme fortieľ, s akým hrniec či rajnicu
poklopkal malým kladivkom na mieste
dierky, vystrihol z plechu flek, spojil
nitom, opäť poklopkal a - hotovo!
Staršie riady mali aj niekoľko flekov,
menších i väčších, dokonca sj vedrá na
vodu sa dávali reparovať. Prasknuté
alebo rozbité úžitkové kameninové
nádoby šikovne, ba až umelecky opletal
drôtom. Išli sme si oči vyočiť nad jeho
majstrovstvom. Po dokončení prác sa
konalo presvedčovanie sa gazdiniek o
poctivej drotárskej robote. Do každej
opravenej nádoby nalial vodu a tá
nesmela vytekať. Keď bola spokojnosť
na oboch stranách, dostal dopredu zjed-
nanú plácu, niekedy aj obed. Dlhý čas
uplynul odvtedy, keď sa Dunajskou uli-
cou ozývalo ťahavé, spevavé: „Dró-
óóóótovať! Flééééékovať!“ 
Tesne pred prechodom frontu časť oby-
vateľov Dunajskej ulice stihla evakuo-
vať, zostávajúca časť prežila v krytoch.
Väčšinou matky s deťmi, pretože otco-
via zostali strážiť naše obydlia pred
supmi a hyenami v ľudskej koži.
Po príchode ruských vojsk do mesta
sme sa po troch dňoch vracali z krytu
domov. Vonku nás čakalo neopísateľné
a nezabudnuteľné divadlo hrôzy. Ob-
chodný dom Neurath aj hotel Rudolf
boli v ruinách (stáli približne pred dneš-
ným Priorom). Porozbíjané, vykradnuté
výklady, vydrancovaná Teta, vzduch
nabitý dymom a pachom pušného pra-
chu, spáleniská, povaľujúce sa ľudské aj
konské telá, rozbité povozy, všade plno
vojakov hovoriacich nezrozumiteľnou
rečou. Priveľa hrôzy pre detské oči.
Doma nás čakalo prekvapenie v podobe
tých, ktorí obsadili mesto. Brána nášho
domu bola otvorená dokorán, pred ňou
stála bárišňa (v preklade slečna) na stoj-
ke s automatom na pleci. Dvorom pobe-
hovali vojaci, ozývali sa povely, všade
plno vozov, kone, kravy, prasce, ba aj
ťavy a všade sa šíril neznesiteľný smrad.
Záhradný múr, ktorý sme preskakovali
za ovocím, sčasti zbúrali, aby sa prisťa-
hovalci mohli voľne pohybovať po
záhrade, parku, dvoroch.
Chlapci postávali pred prísne, do
neznáma hľadiacou bárišňou, gúľali
očami, v ktorých bola túžba dotknúť sa
skutočnej zbrane. My, vtedy desať- až
jedenásťročné, dievčatá sme ju pozoro-
vali iba zdiaľky. 
Občas na zvedavých chlapcov energic-
ky zakričala: „Uchadíte otsúda!“ Tí
obzerajúc zostali stáť, lebo nevideli
žiadny sud. Až keď rázne dupla čižmou,
od strachu sa rozpŕchli na všetky strany.

Helena Kloudová-Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)

Pokračovanie nabudúce

Cisárove miestnosti boli asi skromné
Lotrinský princ František Štefan
(1708-1765) sa stal v roku 1732 mies-
todržiteľom v uhorskom kráľovstve
so sídlom v Prešporku, terajšej Brati-
slave. Bol to prvý krok na jeho ceste k
nepredvídanej kariére. Z pomerne
bezvýznamného príbuzného francúz-
skej kráľovskej dynastie Bourbonov-
cov a španielskych a rakúskych
Habsburgovcov sa mal stať rímsky
cisár nemeckého národa. 
Francúzsky kráľ Ľudovít XV. sa vôbec
neštítil pripraviť svojho bratranca Fran-
tiška o jeho lotrinské kniežatstvo na roz-
hraní Nemecka a Francúzska. Potrebo-
val ho ako náhradu pre svojho svokra,
predtým poľského kráľa Stanislava
Lesczynského, ktorý prišiel 1735 o
svoje kráľovstvo. Františkovi Štefanovi
ako náhradu za Lotrinsko sľúbili veľ-
kokniežatstvo toskánske s hlavným
mestom vo Florencii. Tam však ešte žilo
posledné veľkoknieža zo starodávnej
rodiny Medici. Až po jeho smrti (1737)
sa mohol František ujať svojho „pridele-
ného“ toskánskeho veľkokniežatstva. 
Medzitým sa oženil (12. februára 1736)
s dedičkou tónov posledného mužského
potomka Habsburgovcov, cisára a kráľa
Karola. Jeho jediný syn žil len po pol
roka. Ako miestodržiteľ František
možno „úradoval“ v priestoroch kráľov-
ského paláca v Prešporku, ale keďže
palác nebol veľmi spôsobilý na trvalé
obývanie, ubytoval sa v paláci grófa
Páffyho na terajšej Zámockej ulici.
Palác je až na malé torzo zbúraný a na
jeho mieste dnes stojí Svoradov inter-
nát. Na vedute mesta z obdobia pred
polovicou 18. storočia je palác označe-
ný ako „lothringische Residenz“.
František bol ako dedič lotrinského
kniežatstva a neskôr toskánske veľko-
knieža sám veľmi bohatý. Po prevzatí
Lotrinska Stanislavom Lesczynským
mali obyvatelia možnosť rozhodnúť sa,
či ostanú vo vlasti a stanú sa poddanými
nového zemepána, alebo či zostanú
verní pôvodnému pánovi. Mnohí sa roz-
hodli s Františkom svoju vlasť opustiť.
Vytvorili kolónie vo Viedni, v Holíči, aj
v Toskánsku. Do strednej Európy sa pri-
sťahovali z Lotrinska vedci, lekári, sta-
vitelia, architekti, umelci (najmä malia-
ri), remeselníci. 

Svoje súkromné záležitosti dokázal
František striktne oddeliť od svojich
panovníckych povinností. V blízkosti
cisárskeho Hofburgu vo Viedni kúpil
roku 1740 na ulici Wallnergasse grófsky
palác, ktorý dal upraviť na administra-
tívnu budovu. Tam umiestnil správy
svojich lotrinských a toskánskych
majetkov. Boli tam aj priestory pre jeho
zbierky prevažne prírodovedeckého
charakteru, ktoré tvoria základ Prírodo-
vedeckého múzea (Naturhistorisches
Museum) vo Viedni. Dom je ešte aj
dnes známy ako „Kaiserhaus“.
V Holíči, kde bol František „domácim
pánom“ zámku s viac ako 100 izbami,
využíval cisár ako svoj súkromný byt
len tri miestnosti. V prešporskej kráľov-
skej rezidencii mal pridelených viac
miestností na prvom poschodí v sever-
nom a vo východnom krídle. Z nich sú
po rekonštrukcii zachované len tri v
severnom krídle a nárožná miestnosť
pod severovýchodnou vežou. 
Dá sa predpokladať, že aj tu nasledo-
vali smerom od severného schodišťa
prvá a druhá predsieň, z ktorých
druhá sa občas používala ako jedáleň.
Za predsieňami bola pravdepodobne
cisárova prijímacia sieň vhodná na
malé privátne audiencie, a potom
jeho pracovný kabinet s výhľadom na
východ, na mesto. Z tejto miestnosti
sa dalo malým schodišťom pod seve-

rovýchodnou vežou dostať do iných
podlaží paláca, predovšetkým dolu ku
kuchyni a ešte nižšie do záhradnej
sály s priamym východom do parku.
Pri všetkých miestnostiach cisárovho
bytu v severnom krídle boli výklenky
severných okien oddelené tenkými
murovanými priečkami. Používalo
ich služobníctvo, a boli v nich určite
aj suché záchody. 
V prešporskej rezidencii sa cisár
zdržiaval pomerne zriedka. Jeho
miestnosti boli asi zariadené pomerne
skromne. Pozlátená štuková dekorá-
cia na plafónoch a na stenách nebola
mimoriadne bohatá, ale napriek tomu
sa od schodišťa prechodom miestnos-
tí stále stupňovala. Pár obrazov na
stenách, pár kusov sedacieho nábyt-
ku, niekoľko stolíkov. Možno zaskle-
ná skriňa s knihami, možno vitrína so
zbierkou zaujímavých skamenelín,
minerálov, vypchatých zvierat,
poľovníckych trofejí. Na stenách
medzi oknami jednotlivých izieb
smerom na juh, do nádvoria paláca,
boli určite podľa vtedajšieho zvyku
zrkadlá, pod nimi konzolové stoly.  
Popis miestností z obdobia cisárovho
života (zomrel v Innsbrucku 1765) nie
je známy. Podľa analogických zariadení
nie je však problémom miestnosti zaria-
diť historickým nábytkom tak, aby pri-
pomínali rekonštruovaného paláca
obdobie, keď tu Mária Terézia so svojím
manželom žila. Štefan Holčík

FOTO - autor
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AUTOŠKOLA PROFIT
Využite výhodné akcie!

www.auta.szm.sk
1. Pekná cesta 15, Krasňany

2. Vysoká ulica 12, absolútne centrum

Tel. 4488 5003, 
mobil 0905 514 953

nonstop

Zabuchli ste si dvere?

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
panikové kovania

0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa:

Púpavova 30a, Karlova ves

5

CLARINS, GUERLAIN
LANCASTER

ZA POLOVIČNÉ CENY
0911 402 109, 0905 402 109
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Na Ventúrskej

zaujme večer 

plný romantiky
HUDBA
V romantickom duchu sa ponesie
večer v Mozartovej sieni Rakúskeho
veľvyslanectva na Ventúrskej 10, kde
10. mája 2010 o 18.00 h odznie kon-
cert Vzduch je plný romantiky.
V roku 2010 oslavuje hudobný svet
150. výročie narodenia Gustava Mahle-
ra a 200. výročie narodenia Roberta
Schumanna. Nežné piesňové kompozí-
cie týchto romantikov veľmi dobre
dopĺňajú árie romantických operných
skladateľov (Gounod, Rossini, Puccini). 
Na koncerte sa predstavia Viedenčanky
Simona Eisinger - soprán a Angelina-
Maria Werner - klavír. 
Simona Eisinger študovala v Konserva-
torium Wien spev u Manfreda Equiluza.
Angelina-Maria Werner sa začala
hudobne vzdelávať na Vysokej hudob-
nej škole v Grazi v odbore sólová zob-
cová flauta. O rok neskôr pribudla hra
na klavíri a na husliach. Vstup na kon-
cert je voľný. (dš)

Výnimočný 

Jazzmeeting

v Cvernovke
HUDBA
V Galérii Cvernovka na Páričkovej
ulici sa 8. mája 2010 od 15.30 h usku-
toční podujatie Jazzmeeting, ktoré
ponúkne výnimočný sedemhodinový
hudobný zážitok.
Zvučné mená slovenskej, českej a sve-
tovej scény vystúpia na spoločnom
pódiu v štýlovom prostredí starej továr-
ne. 
Patria medzi nich napríklad Shakatak,
džez-funková svetová legenda, Dan
Bárta, ktorý predstaví skladby z očaká-
vaného nového džezového albumu,
Robert Balzar Trio - špičkové džezové
české trio, Ondrej Krajňák Trio - vyni-
kajúci klavírista, Radovan Tariška, slo-
venský saxofonista, džezová legenda
Peter Lipa & Band a Marián Čekovský,
výborný improvizátor a všestranný
muzikant. (dš)

Zlatá Slávia UK,

Doprastav je

nakoniec tretí
VOLEJBAL
Volejbalistky Slávie UK Bratislava
zvíťazili aj v treťom zápase finále
play-off extraligy žien nad VK GAT
Solutions Senica 3:0 a v celej sérii na
tri víťazstvá triumfovali rovnako
hladko 3:0. 
Získali už svoj dvanásty titul majste-
riek Slovenska v ére jeho samostat-
nosti. „Hoci bol výsledok posledného
duelu jednoznačný, nebolo to také
ľahké. Iba ja viem, koľko snahy,
koľko koncentrácie, úsilia v tom bolo.
Výkon dievčat v tomto dueli i v celej
sérii bol veľmi dobrý. Mám pocit, že
postupne to gradovalo a dnes to bolo z
našej strany takmer dokonalé. Som
veľmi rada. Nechcem nikoho vyzdvi-
hovať, bol to perfektný kolektívny
výkon. Na to som dievčatá upozorňo-
vala, aby svoj výkon odovzdali v pro-
spech družstva pre zisk titulu. To do
bodky vyšlo, hráčky to bravúrne
zvládli. Obdivujem mladé dievčatá, že
dokázali splniť všetko, čo sme si
povedali. Som na ne hrdá,“ prezradila
trénerka Zuzana Tlstovičová. 
Bronzové medaily patria hráčkam
Doprastavu Bratislava. Zverenky tréne-
ra Marka Rojka však nebudú so sezó-
nou veľmi spokojné. Do končiaceho sa
ročníka vstupovali z pozície úradujú-
cich majsteriek, titul teda neobhájili.
„Samozrejme, že sme chceli hrať finále,
ale v tej najpodstatnejšej fáze play off -
v semifinále - sme narazili na mimoriad-
ne dobre disponovanú Senicu. Objektív-
ne musím priznať, že v tom čase sme
boli slabší. Po vypadnutí v semifinále
sme našli motív, priestor dostali mladé
perspektívne hráčky, pre ktoré bol aj boj
o bronz zaujímavý. Určite to má svoju
cenu s pohľadom do budúcnosti,“ prí-
zvukoval Marek Rojko. (sita, brn)

Pasienky čaká koncert kultovej skupiny, 

vystúpi na nich rocková legenda KISS

Slovan vyhral v Prešove a stále myslí 

na titul, Petržalka dostala prídel od Žiliny
FUTBAL
V najvyššej futbalovej súťaži zostá-
vajú do konca ešte štyri kolá a stále
ešte nie je rozhodnuté o majstrovi, o
vypadávajúcom či o mužstvách
postupujúcich do Európskej ligy. Až
11. mája sa rozhodne aj o víťazovi
Slovenského pohára.
ŠK Slovan si dôležitým víťazstvom v
Prešove zachoval aspoň teoretickú
nádej na obhajobu titulu, aj keď je isté,
že ani dvanásť bodov zo štyroch zvyš-
ných duelov mu nemusí stačiť na prvé
miesto. Belasí na Šariši naplno zabodo-
vali najmä vďaka rýchlemu gólu, ktorý
strelil už v 3. minúte Dobrotka.
„Podobné situácie trénujeme, často je
to však aj o šťastí,“ priznal strelec. 
Bratislavčania mali neskôr viacero prí-
ležitostí na zvýšenie náskoku, ale gól

už nestrelili a mohli za to pykať. V 72.
minúte však Prekop trafil iba brvno a
tri body zaslúžene poputovali do hlav-
ného mesta.
„Začali sme dobre, strelili sme rýchly
gól, ktorý nás mohol upokojiť. Mali
sme aj ďalšiu šancu, tú sme však
nevyužili a domáci potom začali viac
riskovať a útočiť. Škoda, že sme v
závere nevyužili niektoré príležitostí.
Máme však tri body a nádej na titul
stále žije,“ prezradil hosťujúci kormi-
delník Štefan Horný.
Slovanu mohla v boji o titul pomôcť
Petržalka, ale tá v domácom zápase so
Žilinou na súpera nestačila a po prehre
0:4 mu nielenže nepodala pomocnú
ruku, ale aj ona samotná sa poriadne
namočila v boji o záchranu. Podľa
priebehu vlastne ani nemohla myslieť

na nejaký zisk. Hostia boli všestranne
lepší, po rýchlom prvom góle a dru-
hom vlastnom jednoznačne ovládli
Pasienky. 
„Keď dostaneme rýchly prvý gól a
druhý si pridáme sami, nemôžeme
pomýšľať na úspech s takým kvalit-
ným súperom, akým je Žilina. Urobili
sme veľa chýb, naopak vpredu sme sa
nepresadili. Boli sme len štatistami a
hráči si po školáckych chybách musia
uvedomiť, čo chcú dokázať. Len nasa-
denie a bojovnosť nám dnes nestačili,“
priznal sklamaný domáci tréner Peter
Fieber.
Už najbližší víkend sa hrajú ďalšie
dôležité stretnutia. Slovan aj Petržalka
nastúpia v sobotu 1. mája o 17.30 h,
belasí hostia Dubnicu, MFK cestuje do
Trnavy. (mm)

KONCERT
Koniec 70. a začiatok 80. rokov
patril rôznym hudobníkom a kape-
lám a na tie najdôležitejšie a najlep-
šie sa nezabudlo ani po vyše tridsia-
tich rokoch. Patrí medzi nich KISS,
legenda svetového rocku, skupina,
ktorú milovali aj mladí Bratislavča-
nia. KISS vystúpia 29. mája 2010 na
futbalovom štadióne na Pasienkoch.
Koncert skupiny, ktorá písala histó-
riu rocku, hardrocku a glamrocku
sa začne o 20.00 h.
Keď sa pred vyše tridsiatimi rokmi
objavil v časopise Bravo, prepašova-
nom do Bratislavy nejaký obrázok
KISS, chlapci omdlievali a dievčatá len
nechápavo krútili hlavami. Vyplazené
jazyky, pomaľované tváre, hrozivé
výrazy - to všetko urobilo z členov sku-
piny hudobných mimozemšťanov a
cena za plagáty sa šplhala do stoviek
korún, čo bola pri vtedajších platoch
hodnota týždňovej dovolenky na Šíra-
ve alebo cena skladacieho bicykla!
KISS začali svoju kariéru v New Yorku
a spočiatku to vôbec nemali ľahké.

Ešte v polovici 70. rokov autobusmi
brázdili škandinávske krajiny, kde sa
márne pokúšali upútať pozornosť
európskej verejnosti aj médií, neskôr sa
vrátili do USA a začali vydávať platňu
za platňou - Hotter Than Hell (1974),
Dressed To Kill(1975), Alive! (1975),
Destroyer (1976) Rock and Roll Over
(1976), Love Gun (1977), Alive II
(1977). Až prišiel rok 1979, album
Dynasty a hit I Was Made For Lovin´
You. Jedna z hymien 70. rokov zname-
nala svetovú slávu, odchod pravover-
ných fanúšikov rocku, ale aj príchod
niekoľkonásobne početnejšej skupiny
nových priaznivcov. 
Pri zrode skupiny stáli spievajúci
basista Gene Simmons a spievajúci
gitarista Paul Stanley, ktorí spolu
pôsobili v kapele Wicked Lester. Na
začiatku ich doplnil bubeník Peter
Criss a gitarista Ace Frehley. Začiat-
kom 80. rokov odišiel Peter Criss, kto-
rého vystriedal Eric Carr. Ten bol čle-
nom kapely až do svojej predčasnej
smrti 24. novembra 1991, keď podľa-
hol rakovine. Miesto Ace Frehleyho

zaujal Vinnie Vincent, nakrátko Mark
St. John a v decembri 1984 Bruce
Kulick. Zosnulého Carra potom nahra-
dil Eric Singer a zostava pôsobila až do
roku 1996, keď došlo k znovuspojeniu
pôvodnej zostavy KISS. Neuveriteľ-
ných 40-tisíc vstupeniek na prvý come-
backový koncert vypredali za 47 minút
a kritici aj fanúšikovia ho označili za
jednu z najväčších udalostí hudobného
roka. V roku 2003 zaujal Frehleyho
miesto Tommy Thrayer a v roku 2008
zostavu vedľa Stanleyho, Simmonsa a
Thrayera doplnil Eric Singer. 
KISS sa bratislavskému publiku pred-
stavia v rámci turné Sonic Boom Over
Europe: From The Beginning to The
Boom. Dnešní päťdesiatnici, ale aj
oveľa mladší zvedavci a fanúšikovia si
tak budú môcť na futbalovom štadióne
na Pasienkoch zaspomínať, aké to
bolo, keď sa ich rodičia prežehnávali
nad fotkami skupiny a ako oni sami
kdesi na školskom dvore rozoberali,
kto sú to vlastne tí „kissáci“ a či je
väčší frajer Simmons, Stanley, Criss
alebo Frehley? (db)

SBS príjme
pracovníkov

pre objekty v BA 
0948 032 610, 0948 032 666
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SOBOTA 1. mája
� 1. - 2. mája, Račianske hody, Amfiteá-
ter Knižkova dolina, Rača
� 9.00 - Malý festival lásky, Stredisko kul-
túry BNM, Vajnorská 21
� 15.10 - Detský folklórny súbor Kobyl-
ka, Amfiteáter Knižkova dolina, Rača
� 16.30 - Ľudová hudba Petra Kuštára,
Amfiteáter Knižkova dolina, Rača
� 17.00 - Májový kvetinový bál s HS V -
Kvartet, Stredisko kultúry BNM, Vajnor-
ská 21
� 18.00 - The Backwards, Amfiteáter
Knižkova dolina, Rača
� 18.45 - Gioacchino Rossini: Armida,
priamy prenos z Metropolitnej opery v
New Yorku, divadlo Aréna, Viedenská
cesta 10
� 19.00 - Ivan Bukovčan: Slučka pre
dvoch alebo domáca šibenica, smutno-
smiešny príbeh zo súčasnosti, divadlo a.ha,
Školská 14 

� 19.30 - Katka Korček a Lady Kazoo,
Amfiteáter Knižkova dolina, Rača
� 20.00 - Sto múch, koncert, oslava alter-
natívnej hudby niekoľkých žánrov, ekolo-
gický funky-underground s pesničkami,
˙A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 21.00 - Milionár z chatrče, film, Auto-
kino Zlaté Piesky

NEDEĽA 2. mája
� 10.30 - Organový koncert, účinkuje:
Jean-Christophe Geiser (Švajčiarsko),
Veľké koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 10.30 - Nedeľné matiné, Branislav
Dugovič, klarinet, Kamil Mihalov, klavír,
program: R. Schumann, F. Chopin, J. Iršai,
A. Steinecker, F. Poulenc, GMB, Mirba-
chov palác, Františkánske námestie 11
� 10.30 - Ako Kubo našiel poklad, účin-
kuje Stražanovo bábkové divadlo, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 13.00 - Malý festival lásky, Stredisko
kultúry BNM, Vajnorská 21
� 13.30 - O mačičke v klobúčiku a čižmič-
kách,detské divadelné predstavenie v poda-
ní súboru Atrapa, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Saturn, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.30 - O zatúlanom klaunovi, Divadlo

na kolesách, klauniáda pre deti aj dospelých,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 16.00 - Deň matiek, vystúpenie det-
ských folklórnych súborov, Veľká sála Istra
Centra, Hradištná 43, vstup voľný
� 16.30 - Chcete či nechcete dáme si
repete, Gizka Oňová, Stano Vitáloš, Amfi-
teáter Knižkova dolina, Rača 
� 18.00 - Johnny Cash revival, Amfiteá-
ter Knižkova dolina, Rača
� 19.00 - Cestovateľské kino, Japonsko -
moderné aj tradičné, fotoshow sprievodcu
Miloša Debnára pôsobiaceho v Kjote,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.30 - Bukasový masív, Amfiteáter
Knižkova dolina, Rača

PONDELOK 3. mája
� 10.00 - Všetkým našim mamičkám,
tvorivé dielne pre deti MŠ, M klub, Rov-
niankova 3
� 18.00 - Jarný koncert klasickej hudby,
účinkujú: V. Verbovská - violončelo, Ľ. Ver-
bovská - violončelo, V. Verbovská - klavír,
Bulharský kultúrny inštitút, Jesenského 7
� 19.00 - W. Schwab: Prezidentky, radi-
kálne kontroverzná komédia, divadlo a.ha,
Školská 14 
� 19.09 - Deväť dioptrií, na motívy hry
Jiřího Císlera Brejle, Celkom malé divadlo
o.z. Žemberovce, účinkujú: Ria Meszáro-
šová a Petr Meszároš, Art Café Scherz, Par-
tizánska 2, Palisády
� 19.00 - Gangsteři z městečka, divadel-
ná komédia o malom mestečku, v ktorom
sa to začalo hemžiť zločincami, hrajú:
Roman Štolpa, David Suchařípa, Jana
Galinová, Lenka Lavičková a iní, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A
� 19.30 - Karol Vosátko a kolektív:
Modelky 2, voľné pokračovanie kultovej
hry zo sveta modelingu, divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7 
� 20.00 - Druhé kolo, nedivadelné pred-
stavenie sa štyroch žien divákovi, divadlo
Non.Garde, Prepoštská 4

UTOROK 4. mája
� 10.00 - Darček pre mamičku, kreslíme
s našimi deťmi, DK Lúky, Vigľašská 1
� 14.00 - Darček pre mamičku, výtvar-
no-tvorivé dielne pre žiakov I. stupňa ZŠ,
CC centrum, Jiráskova 3
� 14.00 - Od hradu k hradu, pre žiakov
ZŠ, M klub, Rovniankova 3
� 18.00 - Mamičke z lásky, zábavný pro-
gram ku Dňu matiek. Účinkuje: DFS
Klnka, DFS Štvrtčanek, Anabelka Patkolo-
vá, ZUŠ E. Suchoňa, ZUŠ J. Kresánka,
Latiniko, Mažoretky, Deti MŠ Sekurisova,
moderuje Marcela Molnárová, DK
Dúbravka, Saratovská 2/A

� 19.00 - Š. Kršňák: S brokovnicou na
manžela, konečne poriadna komédia,
divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - F. Bruckner: Choroba mlados-
ti, sex ´n´drux ´n  ́existentialism, divadlo
a.ha, Školská 14
� 19.30 - Karol Vosátko a kolektív:
Modelky 2, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7 
� 21.00 - Dannyho jedenástka, film,
Autokino Zlaté piesky

STREDA 5. mája
� 9.00 - 18.00 - Dni európskych projek-
tov, medzinárodná konferencia, Priestory
Univerzitnej knižnice
� 10.00 - Viažem si kytičku, tvorivé diel-
ne pre deti MŠ, M klub, Rovniankova 3
� 14.00 - Darček pre mamičku, výtvar-
no-tvorivé dielne pre žiakov I. stupňa ZŠ,
CC centrum, Jiráskova 3
� 14.00 - Darček pre mamičku, tvorivé
dielne pre deti, Stredisko kultúry BNM,
Vajnorská 21 
� 14.00 - Maľované divadlo, výtvarné
dielne, lektor: Iva Paštrnáková, CDLaV,
Gaštanová 19
� 19.00 - E. M. Remarque: Traja kama-
ráti, divadelné spracovanie svetoznámeho
románu, divadlo Aréna, Viedenská cesta 10
� 20.00 - Mŕtve duše, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

ŠTVRTOK 6. mája
� 10.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin - Čin,od
3 rokov, verejná generálka, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Zoznámte sa s internetom, pre
seniorov, Klub 22, Jiráskova 3
� 18.00 - Koncert ľudovej hudby - Jubi-
lanti, účinkujú: OĽuN SRo - vedie M.
Dudík, Malé koncertné štúdio SRo, Mýtna 1
� 18.00 - Bozzolan & Colombo, klavír,
saxofón a flauta, akustický koncert talian-
skehodžezového dua, Hudobný salón,
Zichyho palác, Ventúrska 9
� 19.00 - Y. Reza: Boh masakra, komé-
dia najhranejšej súčasnej autorky, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - J. N. Hummel: Prechod cez
Červené more (oratórium) účastníci medzi-
národného Erasmus projektu „Haydn, the
progressive“, Petr Zejfart, dirigent (Talians-
ko), Veľká sála Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1
� 19.00 - Folklórne zrkadlenie, účinkuje:
folklórny súbor Gymnik, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.00 - J. B. Moličre: Mizantrop,
divadlo Ívery, Školská 14 
� 20.00 - Kino podľa Ivany Zajacovej, ,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12

� 21.00 - Blbý a blbší, film, Autokino
Zlaté piesky

PIATOK 7. mája
� 9.00 - 18.00 - Dni európskych projek-
tov, medzinárodná konferencia, Priestory
Univerzitnej knižnice
� 10.00 - K vášmu sviatku, tvorivé dielne
pre deti MŠ, M klub, Rovniankova 3
� 10.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin - Čin,od
3 rokov, verejná generálka, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Podujatie ku dňu matiek, pre
MŠ, Klub 22, Jiráskova 3
� 19.00 - Music club, Try (alternative
rock), Vyššie sféry (džez, rock), DK Lúky,
Vigľašská 1

� 19.30 - Karol Vosátko a kolektív:
Modelky 2, divadlo GUnaGU, Franti-
škánske námestie 7 
� 20.00 - Morča, divadlo SkRAT, A4
Nultý priestor, Námestie SNP 12

VÝSTAVY
� Adolf Born: Bornografia, výstava
popredného českého maliara, grafika a ilu-
strátora,Galéria Michalský dvor, Michalská
3, potrvá do 10. mája
� ©Copyright art 2010, výstava členov
združenia Vektoryart a ich hostí, Galéria
Slovenskej výtvarnej únie, Dostojevského
rad 2, potrvá do 16. mája
� Kanárske maliarstvo 20. storočia,
GMB, Mirbachov palác, Františkánske
námestie 11, potrvá do 20. júna
� Július Koller: Vedecko-fantastická
retrospektíva, SNG, Esterházyho
palác, Námestie Ľ. Štúra 4, potrvá do
20. júna
� Štefan Schwartz, výberz diela, Galéria
19, Lazaretská 19, potrvá do 30. mája
� Igor Faško: Maľba, Galéria SRo,
Mýtna 1, potrvá do 14. mája
� Tomáš Krčméry: Hudba čiar, výstava
kresieb, CDLaV, Školská 14, potrvá do 4.
mája
� Ruská ikona. XV. - XX. storočie,SNG,
Esterházyho palác, Nám. Ľ. Štúra 4, potrvá
do 16. mája

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

vyjdú opäť o týždeň
6. mája 2010


