
O aktualitách týkajúcich sa projektu
výstavby novej štvrte pod Hradom,
ktorá bola kedysi známa ako Vydrica,
a o konaní príslušných úradov sme sa
pozhovárali so starostom Starého
Mesta Andrejom PETREKOM.
- Hlavné mesto rokovalo s investormi,
ktorí majú stavať novú Vydricu, ale
zatiaľ nevieme, aké zmeny v súťažných
projektoch nastali oproti pôvodným.
Staré Mesto záväzné stanovisko nedáva,
no zo strany investora Vydrice už bola
podaná žiadosť o územné rozhodnutie.
Ako môže Staré Mesto vstúpiť do
celého procesu povoľovania?
- Stavebný úrad musí vydať rozhodnutie
v súlade so zákonom. Mestská časť
nemá možnosť vstupovať do architekto-
nického riešenia projektu. Viem, že do
súťaže sa neprihlásil žiadny architekto-
nický tím, ktorý by navrhoval architek-
túru evokujúcu zaniknutú zástavbu. 

Ako by ste vy riešili toto územie?
- Mojím snom bolo obnoviť zástavbu v
duchu, ktorý by navodil atmosféru
zaniknutej Vydrice či Zuckermandla.
Obávam sa však, že sme už ďaleko od
termínu, keď to bolo reálne a možné.
Prečo sú súčasné architektonické
návrhy posunuté niekam inam?
- Je to aj tým, že vymierajú ľudia, ktorí
mali zažitú túto časť Podhradia. Najmä
zahraniční architekti túto skúsenosť ne-
majú a ich pohľad je ovplyvnený inými
skutočnosťami - riekou, bralom a pod.
Absentuje však spomienka a pamiatka
na zaniknutú historickú zástavbu.
Predpokladám preto, že zbúranú lo-
kalitu sa už nepodarí obnoviť, obdobie
od jej zničenia je zrejme veľmi dlhé.
Turisti zrejme nebudú chodiť kvôli

moderným budovám a obchodným
centrám...
- Úbytok historického mesta je asi ne-
zvratný a, žiaľ, nemáme na Slovensku
pozitívny príklad toho, že by sa podari-
lo oživiť zaniknutú časť mesta. Obnove-
nie časti historických objektov a častí
historických areálov je však možné. 
Veríte, že budúce Podhradie sa stane
lákadlom pre turistov? 
- Lokalitu má investor, ktorý umožnil
archeologický výskum, neponáhľal sa
ani s realizáciou projektu a rešpektuje
územnoplánovaciu dokumentáciu. Skôr
však mám pocit, že medzi architektmi a
projektantmi absentujú takí, ktorí by sa
stotožnili s požiadavkou vybudovať tam
niečo, čo by evokovalo zaniknutú štvrť.
Navodiť atmosféru zaniknutej časti
mesta. Ide podľa mňa o nezáujem či
neschopnosť s niečím takým prísť.

Zhováral sa Robert Lattacher
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Každý poslanec 

v zastupiteľstve

by už mal mať

svoj obvod
BRATISLAVA
Počtu poslancov v budúcom voleb-
nom období by mal zodpovedať aj
počet volebných obvodov. O počte
poslancov mestského zastupiteľstva
je potrebné rozhodnúť najneskôr 65
dní pred komunálnymi voľbami.
Mestskí poslanci už určili nový počet
poslancov mestského zastupiteľstva -
oproti súčasným osemdesiatim ich
bude vo volebného obdobia 2010-2014
o 35 menej, teda 45. V predchádzajú-
cich volebných obdobiach bol pri
osemdesiatich mestských poslancov
určený jeden viacmandátový volebný
obvod. 
Nový koeficient, na základe ktorého je
určený počet poslancov za jednotlivé
mestské časti v zastupiteľstve, vznikne
tak, že počet obyvateľov mesta sa
vydelí počtom poslaneckých mandátov
(45) a po zaokrúhlení to bude koefi-
cient 9579 obyvateľov na poslanecký
mandát. Jeden mandát patrí tým mest-
ským častiam, ktoré stanovený koefi-
cient 9579 nedosiahli. 
V sedemnástich mestských častiach
má mať Staré Mesto štyroch poslan-
cov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa,
Rača po dvoch, Ružinov siedmich,
Nové Mesto, Dúbravka, Karlova Ves
po troch poslancoch a Vajnory, Devín,
Devínska Nová Ves, Lamač, Záhorská
Bystrica, Čunovo, Jarovce a Rusovce
po jednom mestskom poslancovi. Naj-
viac poslancov má byť v novom mest-
skom zastupiteľstve za Petržalku -
jedenásť. (rob)

O Bratislavu sa

zrejme pobijú

SDKÚ-DS a SaS
BRATISLAVA
Podľa výsledkov hlasovania čitate-
ľov www.banoviny.sk bude v nad-
chádzajúcich parlamentných voľ-
bách najviac ľudí v Bratislave voliť
strany SDKÚ-DS a  SaS. Podľa prie-
bežných výsledkov by obom stra-
nám dalo hlas 30% hlasujúcich Bra-
tislavčanov.
Na treťom mieste by sa v Bratislave
umiestnilo KDH, ktoré by volilo 11%
hlasujúcich, štvrtý by bol Smer-SD so
ziskom 8% a piata strana MOST-Híd,
ktorú by volilo 7% hlasujúcich.
Poradie na ďalších miestach by bolo
nasledovné: Paliho kapurková (3%),
SNS (3%), Únia pre Slovensko (2%),
ĽS Naše Slovensko (2%), po jednom
percente by získali SDĽ, SMK-MKP,
ĽS-HZDS, KSS. Hlasovať je možné
ešte týždeň. (red)
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STARÉ MESTO
Obytný a administratívny dvojdom
medzi Gorkého a Jesenského ulicou
stratil časť zo svojej pôvodnej archi-
tektúry. Stalo sa tak po stavebných
úpravách súkromnej spoločnosti na
obchodnom priestore cestovnej kan-
celárie SATUR.
Zásah do architektúry domu zo strany
Jesenského ulice, ktorý je v pamiatko-
vej zóne, spôsobil zánik niekoľkých
skriňových výkladov so zapusteným
vstupom. Tieto podbránia po závereč-
nej uzatvárala mreža. Stavebné úpravy
sú v časti, kde má expozitúru cestovná
kancelária SATUR, a vykonala ich
spoločnosť MERK Reality, a.s., ktorá

vznikla v roku 2000 rozdelením spo-
ločnosti SATUR, a.s.
Pracovníci Pamiatkovej inšpekcie Mi-
nisterstva kultúry SR boli informáciou o
tomto stavebnom zásahu prekvapení.
„Tento stavebný zásah poškodzuje par-
ter kvalitnej a jednotne riešenej funkcio-
nalistickej fasády domu, ktorý má byť
vyhlásený za národnú kultúrnu pamiat-
ku,“ uviedli. Objekt nechala v 30.
rokoch minulého storočia postaviť Pois-
ťovňa Moldavia-Generali podľa projek-
tu architekta Alexandra Skuteckého,
syna maliara Dominika Skuteckého.
Podľa informácie z miestneho úradu
Staré Mesto firma MERK Reality
ohlásila na stavebnom úrade bežné

udržiavacie práce pri výmene preskle-
ných kovových výkladov za hliníkové
s tými istými rozmermi. „Dodržala pri
nich pôvodný tvar a rozmery. Tento
postup si dala odobriť aj  u pamiatka-
rov,“ tvrdí stavebný úrad. Pri pohľade
na budovu je však zrejmé, že pôvodné
tvary a rozmery stavebník nedodržal a
týmto zásahom znehodnotil celú fasá-
du domu objektu - jej členenie bolo
zrušené, štyri skriňové výklady so
zapusteným vstupom zanikli.
Z Krajského pamiatkového úradu v
Bratislave nás informovali, že v utorok
25. mája 2010 tam mali vykonať štátny
dohľad. Výsledok bude známy v nasle-
dujúcich dňoch. (rob)

SATUR zničil fasádu na Jesenského ulici
Vchodové dvere a výklad po úprave, v ostatných obchodoch zostal pôvodný stav. FOTO - Slavo Polanský

Vydricu sa zrejme nepodarí obnoviť

Tehelné pole idú

konečne búrať, 

mesto však chce 

zvýšiť dotáciu
BRATISLAVA
Dni futbalového štadióna na Tehel-
nom poli sú zrejme definitívne zráta-
né. Primátor Andrej Ďurkovský má
na májovom mestskom zastupiteľ-
stve predložiť návrh na schválenie
zámeru výstavby futbalového štadió-
na na Tehelnom poli. 
Poslanci zastupiteľstva by mali nielen
prijať tento zámer, ale následne aj
poveriť primátora rokovať a podpísať
zmluvy s ministerstvom školstva na
financovanie štadióna z prostriedkov
štátneho rozpočtu. 
Štát má poskytnúť hlavnému mestu
prostredníctvom ministerstva škol-
stva dotáciu 69 miliónov eur. V
rokoch 2010 a 2011 by išlo o približ-
ne 28 miliónov eur,  v roku 2012 o asi
13 miliónov eur. 
Investorom výstavby bude hlavné
mesto, ktoré poskytne pre nový štadión
pozemky na Tehelnom poli, kde je stá-
nok Slovana. 
Hlavné mesto po dokončení stavby
zabezpečí jeho prevádzku pre potreby
reprezentácie a bratislavských klubov,
ale súčasne aj na iné kultúrne a spolo-
čenské podujatia. Správca štadióna
bude znášať náklady na prevádzku,
údržbu a správu. Štadión zostane vo
vlastníctve mesta, ktoré teraz v návrhu
žiada upraviť časti týkajúce sa celkovej
dotácie o jej zvýšenie o úhradu DPH,
keďže tá prekračuje rozpočtové mož-
nosti mesta. Pokiaľ by nedošlo k zvý-
šeniu dotácie o úhradu DPH, hlavné
mesto môže obstarať všetky práce len
vrátane DPH, čo výrazne zníži hodno-
tu budúcej stavby. O tejto téme by mali
rokovať zástupcovia mesta najmä so
zástupcami ministerstva školstva.
Nový štadión na Tehelnom poli by mal
mať kapacitu minimálne 20 000 miest
s možnosťou zvýšenia na 30 000! O je-
ho výstavbe sa špekuluje už niekoľko
rokov, najreálnejšie vyzerala situácia
po prevzatí Slovana novými majiteľmi.
Vtedy sa hovorilo, že štadión bude pat-
riť belasým, ale kríza plány zmenila a
štadión postaví štát. Termín jeho
dokončenia zatiaľ nie je známy, podob-
ne ako zhotoviteľ stavby. Predpokladá
sa však, že do troch rokov by mohol
štadión vyrásť a následne by ho mohli
Slovan a reprezentačné mužstvá využí-
vať na svoje zápasy.
S búraním Tehelného poľa by sa malo
začať čo najskôr, už začiatkom júna,
keďže pomaly sa končí aj termín búra-
cieho povolenie. To bolo novomest-
ským stavebným úradom vydané ešte v
októbri 2008 a akciová spoločnosť
Národný futbalový štadión musí teda
začať búrať najneskôr v priebehu naj-
bližších štyroch mesiacov! (brn)



BRATISLAVA
List nášho čitateľa Juraja Dúbrava-
na, ktorému sa nepáči, že na Kačín
jazdí autobus a tvrdí, že skutoční
milovníci prírody si musia výstup na
tento kopec zaslúžiť (BN 17/2010),
vyvolal veľkú diskusiu. Väčšina ohla-
sov víta zavedenie linky, ale našli sa aj
takí, ktorí ho podporili a tvrdia, že sú
miesta, kam by mestská hromadná
doprava nemala viesť.
„Aj my sme boli mladší a zdravší, polo-
zili sme peši nielen Kačíny a Kobyly,
ale kým bolo menej medveďov a tak-
zvaných ochranárov, tak aj Tatry a Fatry.
Dnes je situácia iná. Ak chcem dopriať
pobyt v prírode aj vyše osemdesiatroč-
ným príbuzným či maličkým vnúči-
kom, musím využiť dopravu autom,
inak by to fyzicky nezvládli. Vítam
preto zavedenie autobusového spojenia
na Kačín. Rozšíril by som ho napríklad
aj o Biely kríž nad Račou, kam sa ešte
nie tak dávno dalo dostať aj autom. Asi
tam naši predchodcovia nevybudovali
pekné asfaltky i parkoviská len z rozto-
paše. Váš pisateľ rétoriku iste zmení, ak
sa tej osemdesiatky naozaj dožije.
Nechráňme len žaby a medvede, dopraj-
me aj starým ľuďom, invalidom a dro-
bizgu potešenie z prírody. A „mastňáci“

si tie špekáčky a pivo vynesú v najhor-
šom prípade aj na chrbte,“ napísal Bra-
nislav Adamovič.
Pripája sa aj Viera Havrančíková:
„Nemusia to byť iba mastňáci, ktorí radi
využijú MHD. Naopak, vítame mož-
nosť dopraviť sa na Kačín a pokochať
sa prírodou, prípadne si posedieť s pria-
teľmi, aj keď máme nejaký zdravotný
problém a pešo sme to už dávno
nezvládli.“ 
Postreh pridal Milan Blahuta: „Mám už
80 rokov a veľmi som uvítal zavedenie
autobusovej linky cez víkendy na
Kačín. Využil som hneď prvú takúto
možnosť. Áno, chodieval som na Kačín
aj pešo, a rád. Nie často - 2- až 3-krát do
roka. Dnes tam však už jednoducho
nevládzem pešo - a nie som sám. Nejde
len o pseudoturistických snobov a guľa-
té paničky, ktorí túžia len po hore jedla
a base piva. Sú tu aj iní - a je ich veľa,
mladé rodiny s malými deťmi, chorľaví
a chromí, či inak pohybovo postihnutí.
Sú tu mnohí, ktorí už na Kačín pešo
nevládzu, ale veľmi radi by tam išli. A
zavedenie MHD im to umožnilo,“ tvrdí
Milan Blahuta a dodáva: „Vďaka preto,
že už nemusíme chodiť len po parkoch
a sedávať na lavičkách, že môžeme sa
zase pozrieť tam, kde sme kedysi pešo

chodili a oživiť si spomienky, pozrieť sa
ako to tam vyzerá.“
Naopak, na stranu kritizujúceho čitateľa
sa postavila pani Freywaldová: „Trefne
vystihol celú situáciu okolo nezmysel-
nej linky MHD na Kačín. Tiež som
veľmi častá návštevníčka, spolu s rodi-
nou a priateľmi, tejto krásnej prímest-
skej časti Bratislavy, dokonca už 30
rokov. Všetci sme šokovaní rozhodnu-
tím mesta zriadiť túto linku. Výlet s
deťmi, vnúčencami, či už na bicykloch,
alebo peši, sa tak stáva nebezpečným. A
to nehovorím o starších turistoch. No
koho to zaujíma? Však? Hor sa do hory,
zaparkujeme pod Červeným mostom,
nasadneme na autobus, najeme sa, na-
pijeme a hor sa naspäť do autobusu! Juj,
aký to bol krásny výlet! Dúfam, že
„radní“ prehodnotia svoje rozhodnutie a
linku zrušia.“
Súhlasí s ňou aj Eva Barkócziová, ktorá
pripomína, že autobus počas prechá-
dzok ruší: „Keď ide okolo skupinky,
musíme uskakovať nabok, zháňať deti,
ktoré sa dovtedy mohli voľne prechá-
dzať. Podľa mňa by tam nemal chodiť
autobus, ale niečo menšie, možno vlá-
čik, a nemal by byť pre všetkých, ale len
pre invalidov, dôchodcov a rodičov s
deťmi do 6 rokov.“ (db)
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Bratislava je už
dosť zamorená
reklamou
Keď sa zahraničného turistu opýtate,
čím na neho urobila Bratislava naj-
väčší dojem, čím je podľa neho toto
mesto výnimočné, nejeden odpovie:
Také množstvo vonkajšej reklamy na
uliciach a na budovách nie je asi
nikde na svete, len v Bratislave. Toto
určite nelichotivé hodnotenie nie je
veru ojedinelé, cudzinci iba neveriac-
ky krútia hlavami, ako všetko v tomto
meste skrývame za reklamné panely.
Reklamný mor sa v uliciach hlavného
mesta za 20 rokov rozšíril natoľko, že
dnes môžeme len konštatovať ako je
Bratislava je zamorená reklamou. A
podľa všetkého bude ešte horšie. Magi-
strát hlavného mesta totiž vypísal
zámer prenajať časti pozemkov pre
reklamné a informačno-navigačné za-
riadenia. Celkom má ísť o 50 backligh-
tov, billboardov a informačno-navigač-
ných zariadení v Starom Meste, Petr-
žalke, v Ružinove, Dúbravke, Rači a v
Karlovej Vsi.
Odhliadnuc od toho, že magistrát tento
zámer zverejnil v novinách 10. mája
2010, pričom ponuky bolo možné pred-
kladať do 11. mája 2010 do 16.00 h (!),
vedenie mesta zamorí 50 lokalít na päť
rokov reklamou. Bez akejkoľvek koncep-
cie, bez ohľadu na názor a záujem verej-
nosti.
Paradoxne sa tak stane v čase, keď
mestská časť Bratislava - Staré Mesto
ako prvá v meste pripravuje všeobecne
záväzné nariadenie o reklamných, in-
formačných a propagačných zariade-
niach na území mestskej časti. Kým
snahou staromestskej samosprávy je
zastaviť šírenie reklamného moru, celo-
mestská samospráva k jeho šíreniu
výdatne prispieva. Prenájom pozemkov
pre päťdesiat reklamných zariadení je
toho jasným dôkazom. Zdá sa teda nie-
komu, že je v uliciach priveľa reklamy?
Bude jej ešte viac! Radoslav Števčík

Linku na Kačín si niektorí pochvaľujú,

no sú aj návštevníci, ktorí by ju zrušili

Čipové karty na

BID už mesto

obstaráva
BRATISLAVA
Dodávateľa bezkontaktných čipo-
vých kariet pre Bratislavskú integro-
vanú dopravu (BID) chce mesto zís-
kať prostredníctvom verejnej súťaže. 
Súťaž sa týka technologického riadia-
ceho zariadenia v podobe palubného
počítača a samotného označovača jed-
norazových cestovných lístkov s čítač-
kou bezkontaktných čipových kariet.
Predpokladaná hodnota zákazky je
vyše 5,19 milióna eur bez DPH. 
Lehota na predkladanie ponúk alebo
žiadostí o účasť je 11. jún 2010.
Mestské zastupiteľstvo už schválilo
návrh cenníka cestovných lístkov BID.
Občania si budú môcť vybrať, či chcú
cestovať len v Bratislave, v regióne,
prípadne či chcú cestovanie kombino-
vať. (rob)

V Lamači 

budú  voliť 

Detskú Miss
LAMAČ
V utorok 1. júna 2010 bude v priesto-
roch obchodného centra Tesco - Galé-
ria Lamač súťaž Detská Miss. Podu-
jatie pripravilo Tesco v spolupráci s
minerálnou vodou Kláštorná.
Dievčatá od štyroch do pätnástich rokov
sa môžu stať Detskou Miss, získať
zaujímavé ceny a stretnúť sa s jednou z
víťaziek Miss Slovensko. Pre absolútnu
víťazku čaká nafotenie profesionálneho
modelingového booku. Registrácia do
súťaže bude od 15.00 h, samotná súťaž
sa začne o 16.00 h. Vyvrcholením defilé
krásy dievčat a nového dizajnu fľaše
Kláštornej bude 5. júna 2010 autogra-
miáda Miss Slovensko v obchodnom
centre Galéria Lamač. (brn) 

Starý most

začnú rozoberať 

začiatkom júna
STARÉ MESTO
Poškodenie Starého mosta je vážne.
Spoločnosť Metro Bratislava ozná-
mila, že zo sedemstupňovej stupnice
poškodenia sa potvrdil šiesty stupeň.
„Podľa posudku nastalo zvýšenie inten-
zity únavového procesu mostnej kon-
štrukcie a zníženie jej únavovej život-
nosti na minimum,“ uvádza Metro.
Podľa spoločnosti je nutné okamžite
urobiť sanačné opatrenia. 
Začiatkom júna preto začne Metro Bra-
tislava s odstraňovaním tzv. odľahčova-
cieho zariadenia, teda váhadla, na ktoré
je už vypracovaný projekt. Nasledovať
bude odstraňovanie asfaltu, prechodo-
vých konštrukcií, samotnej mostovky,
ako aj odsunutie mostných častí z pilie-
rov. Práce by mali byť ukončené v polo-
vici septembra. Slovenský plynárenský
priemysel už začal aj s odstraňovaním
plynovodu z mosta. (brn, rob)

STARÉ MESTO
V utorok 1. júna 2010 začne mestská
časť Staré Mesto s osádzaním a kre-
slením zvislého a vodorovného
dopravného značenia parkovacích
miest na uliciach Sasinková, Poľná a
Moskovská. Ide o prvé z ulíc novej
zóny regulovaného parkovania v cen-
trálnej mestskej časti.
Samospráva pristúpila k vytváraniu
nových zón regulovaného parkovania
po schválení Parkovacej politiky mest-
skej časti Staré Mesto v roku 2008. Tá
ráta s vytváraním nových zón s doprav-
ným obmedzením, kde budú môcť Sta-
romešťania parkovať bezplatne po uhra-
dení registračného poplatku.
Pôvodne sa tak malo stať ešte vlani, rea-
lizáciu zámeru však oddialila potreba
vybrať dodávateľov formou verejného

obstarávania. Mestská časť Staré Mesto
chcela pôvodne režim regulovaného
parkovania zaviesť aj na komunikáciách
1. a 2. triedy, ktoré spravuje hlavné
mesto, napokon v záujme vyhnúť sa
prieťahom začala systém regulovaného
parkovania zavádzať len na komuniká-
ciách 3. a 4. triedy, ktoré sú v správe
mestskej časti.
Nová zóna regulovaného parkovania je
ohraničená ulicami Námestie slobody,
Kollárovo námestie, Mickiewiczova
ulica, Ulicou 29. augusta, Poľná, Kara-
džičova a Legionárska ulicou. Malo by
tu byť vyznačených 1000 parkovacích
miest, z toho 700 bude pre Staromešťa-
nov, ktorí budú držiteľmi parkovacích
kariet. Tie začne začiatkom júna vydá-
vať mestská časť za poplatok zahŕňajú-
ci náklady spojené s ich vydávaním.

Karta bude vystavená na motorové
vozidlo, ku ktorému preukáže vlastníc-
ky alebo iný vzťah občan s trvalým
pobytom v Starom Meste, ktorý vlastní
vodičský preukaz. Platnosť karty bude
obmedzená na jeden rok.
V novej zóne nebude možné získať pla-
tené vyhradené parkovacie miesto, ako
to bolo doteraz, s výnimkou škôl, zdra-
votníckych zariadení, inštitúcií samo-
správy, verejnej správy, hotelov a polí-
cie. Parkovanie na miestach vyhrade-
ných pre návštevníkov nebude spoplat-
nené, pretože samospráve to neumožňu-
je platná legislatíva.
Samospráva Starého Mesta očakáva, že
rovnaký systém regulovaného parkova-
nia zavedie čo najskôr na komuniká-
ciách 1. a 2. triedy v tejto zóne aj hlavné
mesto Bratislava. (pol)

Staré Mesto od júna rozširuje zónu 

regulovaného parkovania o ďalšie ulice

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 STAROŽITNOSTIAUTOŠKOLA 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

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

SBS prijme
pracovníkov

pre objekty v BA 
0948 032 610, 0948 032 666

Zabuchli ste si dvere?

NÚDZOVÉ OTVÁRANIE
panikové kovania

0905 310 069, 0904 988 220
predajňa, dieľňa:

Púpavova 30a, Karlova ves

príjme ľudí

na doručovanie

týždenníka

v mestskej časti

Ružinov
Volajte na telefónne číslo

02/6531 6523

alebo píšte na adresu

praca@kolos.sk



STARÉ MESTO
Takmer jedenásť rokov bola pred
kláštorom Rádu malých bratov
františkánov a vo Františkánskej zá-
hrade tma. Ani jedna zo siedmych
lámp verejného osvetlenia totiž
nebola zapojená do elektrickej siete
a nesvietila. Zmenilo sa to približne
pred tromi týždňami - odvtedy lam-
py v noci svietia a aj v uličke pred
kláštorom je už bezpečnejšie.
Päť historických lámp sa nachádza na
pozemku františkánskeho rádu, ten je
však verejne prístupnou komunikáciou.
Napriek tomu sa za 11 rokov nepodari-
lo nájsť také riešenie, ktoré by prinieslo
svetlo do tejto tmavej uličky a osvetlilo
by aj priľahlú Františkánsku záhradu, v
ktorej sú ďalšie dve lampy. Stalo sa tak
až túto jar.
Františkánska záhrada bývala kedysi
miestom oddychu Bratislavčanov a hier
tých najmenších. Od výstavby podzem-
ných garáží je však záhrada zatvorená a
je iba na ozdobu. Bratislavčania a
návštevníci mesta jedenásť rokov cho-
dia okolo a prestali už aj krútiť hlavami.
Jediná záhrada v historickom jadre mes-
ta neslúži nikomu.
Tento stav by sa mohol čoskoro zmeniť.
Z iniciatívy jedného zo staromestských
poslancov sa začali rokovania medzi
predstaviteľmi samosprávy Starého Mes-

ta a mesta Bratislava s vlastníkmi pod-
zemnej garáže, ktorým patrí aj samotná
záhrada. Tá je totiž strechou stavby gará-
ži. S myšlienkou otvorenia Františkánskej
záhrady sa stotožnili aj primátor Andrej
Ďurkovský a staromestský starosta And-
rej Petrek, ktorí vlastníkom záhrady v
polovici mája oficiálne navrhli sprístup-
nenie záhrady pre verejnosť.
Rokovania zatiaľ neboli ukončené,
prvým ich výsledkom je zabezpečenie
osvetlenia záhrady a jej okolia. Celkom
sedem liatinových lámp každú noc
svieti a okolie záhrady už nie je mies-

tom nočných neprístojností podguráže-
ných návštevníkom centra mesta a aso-
ciálov.
Ďalším krokom k otvoreniu Františ-
kánskej záhrady by malo byť vylúčenie
živelného parkovania na Františkán-
skej a Uršulínskej ulici. Samospráva
Starého Mesta v najbližších dňoch
osadí po obvode záhrady na okraji
chodníka liatinové zábrany, ktoré
umožnia bezpečný prechod chodcov a
bezproblémový vstup do záhrady.
Existuje šanca, že do leta by záhrada
mohla byť verejne prístupná. (pol)

Vynovený Hrad

už znovu láka

návštevníkov
STARÉ MESTO
Hoci rekonštrukcia Hradu pokraču-
je, jeho čerstvo obnovené priestory si
verejnosti už môže pozrieť. Hrad
spravuje Kancelária Národnej rady
Slovenskej republiky.
Návštevníci sa v súčasností môžu
dostať nielen na zrekonštruované Čest-
né nádvorie pred hradným palácom a
na jeho vnútorné nádvorie, ale už aj do
prvého obnoveného výstavného prie-
storu - Klenotnice, ktorú počas prvého
dňa otvorenia výstavy navštívilo viac
ako 3000 ľudí.
„Rekonštrukcia pokračuje a my verí-
me, že v ďalších mesiacoch bude
možné sprístupniť aj ďalšie výstavné
priestory. Už na koniec júna je naplá-
nované sprístupnenie dvoch miestností
na prvom poschodí - reprezentačných
priestorov s dokončenou novou štuko-
vou výzdobou, ako aj Slávnostné scho-
disko,” prezradil predseda parlamentu
Pavol Paška.
Hrad bude 30. mája 2010 patriť deťom
- pri príležitosti Medzinárodného dňa
detí sa tu bude konať akcia spojená s
rôznymi atrakciami a súťažami. Nie-
koľko dní, 6. júna, odhalia sochu Svä-
topluka, ktorá bude súčasťou Čestného
nádvoria pred vstupom do paláca.
Letné mesiace zasvätia divadlu - od
júla do septembra sa tu budú konať
nielen tradičné Letné shakespearovské
slávnosti s predstaveniami na Západ-
nej terase Bratislavského hradu, ale aj
Metropolitné leto hereckých osobnosti
s predstaveniami na vnútornom ná-
dvorí hradného paláca. Prvý septem-
ber bude Dňom otvorených dverí v
Národnej rade SR na Námestí A. Dub-
čeka, v historickej budove na Župnom
námestí aj v areáli Bratislavského
hradu. (brn)
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Františkánska záhrada je už jedenásť

rokov uzatvorená, môže sa to zmeniť

Inštalácia letných terás v pešej zóne

má tiež svoje určité pravidlá a kritériá

Čarovný svet

bonsajov 

v letnej čitárni
STARÉ MESTO
V letnej čitárni U červeného raka sa
uskutoční 2. ročník výstavy bonsajov
a suiseki pod názvom Čarovný svet
bonsajov. 
Výstava potrvá od 2. do 6. júna 2009,
bude priamo v letnej čitárni U červené-
ho raka a vstup je zdarma. Otváracie
hodiny budú od 9.00 do 19.00 h. 
Na výstave si návštevníci môžu pre-
zrieť bonsaje, suiseki a kaligrafie od do-
mácich vystavovateľov, k dispozícii bu-
dú aj materiály o Japonsku a jeho kultú-
re, pripravení majú byť aj odborníci z
oblasti bonsajov a suiseki. Slávnostné
otvorenie za účasti predstaviteľov ja-
ponskej ambasády sa uskutoční v uto-
rok 1. júna 2009 o 18.00 h. (mm)

V Medickej

záhrade sa

môže zase čítať
STARÉ MESTO
Staromestská knižnica otvorí v uto-
rok 1. júna 2010 o 11.00 h brány už
tradičnej letnej čitárne v Medickej
záhrade. 
Pre obyvateľov a návštevníkov Brati-
slavy tu bude bezplatne k dispozícii
približne 70 titulov domácich a zahra-
ničných časopisov a denníkov. 
Letná čitáreň bude verejnosti prístupná
od 1. júna do 31. augusta 2010, v pon-
delok až piatok vždy od 10.00 do 18.00
h, v sobotu od 10.00 do 14.00 h. Orga-
nizátori zo Staromestskej knižnice
navyše pripravili aj sprievodný pro-
gram s rôznymi koncertmi zaujíma-
vých hudobných skupín, čítaním a
besedami nielen pre dospelých, ale aj
pre deti. (brn)

Najzábavnejší iPod všetkých čias.
Vreckový počítač, prenosná herná konzola, 
až 10 hodín videa, až 1 750 skladieb. Všetko v jednom.

V celoslovenskej sieti predajní

iPod touch Cenova bomba 199,- EUR

STARÉ MESTO
Osadzovanie letných terás na pešej
zóne v centre mesta nemôže pre-
vádzkovateľ zariadenia robiť podľa
toho, ako sa mu zachce. Sú na to
určené pravidlá a kritériá, ktoré
musí dodržať. Dôležité je najmä to,
aby nebola poškodená dlažba.
Čitateľ nás napríklad upozornil na
„zaujímavú“ inštaláciu letného sedenia
na Gorkého ulici v podobe osadenia
palubovky na dlažbu. Práve v tom čase
tam prevádzkovateľ pred svojím zaria-
dením kotvil letné sedenie tak, že

vytrhával dlažbu, čo je však neprípust-
ný spôsob.
Podľa staromestského miestneho úra-
du na zvláštne užívanie miestnej
komunikácie, ktorého cieľom je zria-
denie letnej záhrady pred prevádzkou
verejného stravovania s obsluhou, sú
stanovené podmienky. Je v nich aj zá-
kaz poškodenia alebo zničenia komu-
nikácie. 
Podľa úradu bolo v prípade, na ktorý
čitateľ poukázal, vlastníkovi prevá-
dzky povolené vybudovanie podesty.
„Tieniace prvky - slnečníky, mal osadiť

len v rámci podesty. Nie teda spôso-
bom, akým to chcel urobiť - ukotviť
tieniace zariadenie do zeme, pričom
rozobral dlažbu,“ uviedol úrad. Podľa
neho tak jednoznačne porušil stanove-
né podmienky. Po upozornení mest-
skou políciou i samotnou mestskou
časťou prevádzkovateľ žiadosť o
nápravu akceptoval. 
„Teší nás, ak na podobné neduhy
poukazujú aj občania. Svedčí to o ich
záujme o veci verejné," uviedol v tejto
súvislosti staromestský starosta Andrej
Petrek. (rob)
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Z cintorína

nám zmizli 

čerstvé vence
LIST ČITATEĽA
Rád by som informoval, ako sa z
bratislavských cintorínov organizo-
vane kradnú „čerstvé vence“ už nie-
koľko dní po pohrebe. 
Babičku sme pochovali na ružinov-
skom cintoríne. Naša rodina doniesla
niekoľko väčších a menších umelých
vencov plus niekoľko živých kytíc. O
niekoľko dní zmizli z hrobu tri veľké
vence. Zostali po nich len pohodené
stužky od smútiacich. 
Obrátili sme sa na službukonajúceho
strážnika cintorína, ktorý nám povedal,
že za posledné dni nejde o prvý prípad,
keď z čerstvých hroboch zmizli vence.
Na cintoríne boli dokonca aj policajní
technici, ktorí zaisťovali odtlačok topán-
ky od zlodeja z miesta, kde zmizli ďalšie
vence. Je preto zrejmé, že zlodeji kradnú
„čerstvé“ vence z cintorínov organizova-
ne a opäť ich vracajú do predaja...
Obrátili sme sa na štátnu políciu. Pove-
dali nám, že policajtov je málo na to,
aby mohli efektívne kontrolovať aj cin-
toríny. Údajne je tiež veľmi ťažké doká-
zať zlodejovi vinu, pretože cintorín je
verejné miesto a lupič sa vždy môže
vyhovoriť, že vence iba „presúval“. 
Všímajme si okolie cintorínov a pri-
spejme k tomu, aby neprispôsobiví
ľudia neubližovali našim pozostalým. 

Marcel Lincényi, Bratislava

Lístky nemajú,

na predaj je

však borovička 
LIST ČITATEĽA
Neraz sa mi stalo, že som čakala na
zastávke mestskej hromadnej do-
pravy a v novinovom stánku v jej
bezprostrednej blízkosti som si prečí-
tala oznam: „Lístky na MHD ne-
predávame“ - naposledy to bolo na
frekventovanej zastávke autobusu č.
34 s názvom Alexyho. 
Myslím si, že to nie je správne. Keď
majiteľ stánku môže profitovať z
výhodnej polohy v blízkosti zastávky
mestskej hromadnej dopravy, kde sa
za deň vystrieda množstvo ľudí nie
preto, lebo tam stojí jeho stánok, ale
preto, lebo ľudia využívajú mestskú
hromadnú dopravu, malo by byť jeho
svätou povinnosťou poskytnúť ľuďom
možnosť kúpiť si cestovné lístky. 
Na doplnenie uvádzam, že v uvedenom
stánku hneď vedľa visí aj oznam, že si
tam možno zakúpiť rôzne druhy alko-
holických nápojov (vodka, borovička,
slivovica...), a to hneď v troch bale-
niach. Možno bude niekto argumento-
vať, že na zastávke je automat na ces-
tovné lístky, myslím si však, že netreba
vysvetľovať, prečo to neobstojí.
Takéto správanie pokladám za nemo-
rálne a nehorázne, domnievam sa, že
by vôbec nemalo existovať. Verím, že
sa nájde možnosť, ako dať túto situá-
ciu do poriadku a umožniť cestujúcim
kupovať lístky na mestskú hromadnú
dopravu tam, kde to najviac potrebu-
jú. Tesa Poláková, Bratislava

Zobral pasy 

a potom ich

nechcel vrátiť
LIST ČITATEĽA
Ako pracujú revízori, všetci vieme,
takisto bolo nedávno uverejnené
video, ako revízori bili na ulici čier-
neho pasažiera. Vy ich zbiť nesmiete,
lebo sú pod ochranou štátu a mohli
by ste za to ísť sedieť. Tento článok je
skôr len konštatovanie a opis situá-
cie. Viete, na čo máte a nemáte právo,
keď vás kontrolujú revízori?
Trinásteho mája ryšavý revízor zadržal
pasy dvom cudzincom a prinútil ich
vystúpiť na Mlynských nivách. Takisto
som vystúpila na tejto zástavke, preto-
že som tam plánovala prestúpiť na iný
autobus. Všimla som si, že Angličania
- párik, dievča a chlapec - vysvetľujú
revízorovi, že by si aj lístok kúpili, ale
že nevedia po slovensky a nevedeli,
aký lístok si mali kúpiť (naše automaty
sú len v slovenčine). Revízor evidentne
nerozumel ani slovo, dokola im opako-
val iba: „cash“ a „cash mashine“. Oni
si od neho chceli kúpiť lístok. Nepo-
chopili, že chce od nich pokutu. 
Tak som im to vysvetlila a oni tvrdili,
že nemajú toľko peňazí. Ryšavý reví-
zor držal ich pasy v ruke a Angličania
si ich pýtali späť. Upozornila som reví-
zora, že nemá právo zadržiavať im
pasy. Bol na mňa hrubý a moje slová
boli samozrejme bez efektu, lebo ma
bral ako malého mopslíka, ktorý len
skáče a šteká, ale nič mu nemôže.
Odmietol mne aj Angličanom ukázať
preukaz a tváril sa, že volá políciu.
Angličanom som povedala, že možno
príde polícia a oni, že dobre, že počka-
jú, len nech im vráti pasy. On tvrdil, že
má právo zadržiavať im pasy a s
úškrnom si vymyslel nezmyselné číslo
zákona, ktorý to tvrdí. Nakoniec si od
nich zobral do vrecka peniaze - 40 €, a
to predo mnou, aj keď mali platiť 80 €,
lebo lístok nemal ani jeden. Moja
chyba: mala som okamžite volať práv-
nikovi a dohodnúť sa s ním na riešení -
možno aj s políciou... Chyba Angliča-
nov: dali mu do ruky pasy. 
Nikdy preto nedávajte svoj preukaz
totožnosti revízorovi do ruky - nikdy!
Vždy si pred tým, ako mu ukážete lís-
tok, prípadne električenku, vypýtajte
jeho preukaz - na internete je zavesený
originál, ako má presne vyzerať - a
zapíšte si číslo revízora a čas, kedy vás
kontroloval, až potom mu ukážte
doklad o cestovaní, prípadne občian-
sky - ale iba ukážte. 
Počas celého incidentu bolo na zastávke
asi 20 ľudí, z toho dvaja sa na mne skve-
le zabávali a ostatní sa tvárili ako teľce,
hlavne, aby si náhodou nikto nemyslel,
že k nim patrím. Revízor bol na mňa aj
na cudzincov prehnane agresívny a pasy
im odmietol vrátiť so slovami: „Ja ich
nebudem naháňať.“ Podotýkam pritom ,
že Angličania mali dva veľké batohy.

Barbora Čelková, Bratislava

Do Walker's sa oplatí ísť len cez víkend
Na rohu Dunajskej ulice s Lazarets-
kou v novostavbe s popisným číslom
25 bola v parteri niekoľko rokov
kaviareň. Tá však zanikla a len
kráky čas tu je reštaurácia - Cafe &
Restaurant WALKER´S. 
Vstup do reštaurácie je priamo z ulice,
na chodníku je letná terasa s niekoľkými
stolmi. Vo vnútri vľavo je barová časť s
vysokými barovými stolmi a stoličkami,
vpravo jedálenská časť. Interiér je lade-
ný do tmavohnedej, rovnakej farby sú
drevené stoly, kožené stoličky, podlaha
aj obklad stien. Interiér nie je ničím
výnimočný, je jednoduchý a moderný.
Kúsky mäsa na ihlici znázornené na
vývesnom štíte reštaurácie dávali tušiť,
aká bude ponuka jedálneho lístka.
Mäso, mäso, mäso. Steaky, ražniči,
mäso na grille. Pri troch návštevách
sme sa snažili ochutnať čo najviac, aby
sme si urobili čo najlepší obraz o
kuchárskom umení Walker´s.
Reštaurácia je otvorená už od 8. hodiny
a ponúka aj niekoľko druhov raňajok
(od 2,50 do 3,90 €). Tie sme neochutna-
li, pretože sme sem prišli vždy v čase
obeda. Väčšina návštevníkov v tom
čase preferovala denné menu (3,90 €),
my sme sa tradične vybrali cesto a la
carte, teda vyberali sme z jedálneho
lístka.
Z predjedál sme ochutnali Syrové
salónky z lístkového cesta, plnené
ovčím syrom  (3,10 €). Na predjedlo to
bolo trochu sýte, ale inak chutné. Ako
druhé predjedlo sme ochutnali tatarský
biftek Beef Tartar s toastom (5,40 €) s
dnes už nezmyselnou poznámkou
„tepelne upravený podľa priania zákaz-
níka“. Toto možno bolo nutné v deväť-
desiatych rokoch, dnes sa už skoro
nikde nehrajú na tepelne upravený tata-

rák. Namiesto toho mal byť ten náš lep-
šie naškriabaný, či namletý. Veľmi sa
im nevydaril, rovnako ako toasty - nie
každý chlieb je totiž vhodný na hrianky
k tataráku.
Pri výbere polievok sme boli veľmi
rýchlo vybavení - ponúkajú iba hustú
polievku z býčieho mäsa s restovanou
cibuľkou, rajčinami a zemiakovou sla-
mou Walker´s (2,60 €) a polievku dňa
(2,20 €). To je polievka z denného
menu, cez víkend teda nie je v ponuke
žiadna. Ocenili sme, že kuchár chcel
byť originálny a prišiel s nápadom vlast-
nej hovädzej polievky. Urobil by však
oveľa lepšie, keby tu ponúkal poctivý
hovädzí vývar bez zbytočnej cibuľky,
rajčín a zemiakovej slamy. Nepochutili
sme si ani na Cesnakovej krémovej
polievke s krutónmi, ktorú sme si dali
ako polievku dňa. Vôbec nebola krémo-
vá, išlo skôr o akýsi mliečny vývar
ochutený cesnakom a vegetou.
Z ponuky steakov sme si dali Entrecote
z juhoamerickej vysokej roštenky
(17,90 €/ 300 g) s Gratinovanými
zemiakmi (1,50 €) a Filet steak na šaf-
ráne z hovädzej sviečkovice so smota-
novou omáčkou podávaný na zemiako-
vej slame (18,10 €). Vysoká roštenka
bola pripravená médium, teda vo vnút-
ri ružová a v strede krvavá. Chutné boli
aj gratinované zemiaky, čo boli vlastne
plátky zemiakov zapečené s vajcom.
Originálne a chutné. Výhrady sme
nemali ani proti steaku na šafráne, frito-
vaná zemiaková slama však nie je tým
najlepším riešením - jesť ju je dosť
nekomfortné - nedá sa napichnúť a
padá z vidličky.

Marinované Kuracie tyčinky na špajdli
podávané s gratinovanými zemiakmi
boli veľmi chutné (6,60 €), možno aj
preto, že to boli kúsky toho najšťavna-
tejšieho kuracieho mäsa - zo stehna.
Z grilu sme ochutnali Pleskavicu podá-
vanú s pečenou cibuľkou, cherry rajčina-
mi, grilovanými jalapenos a horčicovou
omáčkou  (6,30 €) so Zemiakovou kašou
po našom - zapekanou v zemiaku  (1,30
€). Cibuľa by mala byť v pleskavici, nie
na nej, mäso tak bolo chuťovo nevýraz-
né. Nezachránili to ani jalapenos, ktoré
však k balkánskemu jedlu nepatria.
Z ponuky šalátov sme si dali Walker´s
šalát s grilovanou sviečkovicou, suše-
nými paradajkami, uhorkou a dresin-
gom gorgonzola  (9,70 €). Očakávali
sme, že  dresing bude syrovo hustý,
žiadny sme však nepostrehli.
Na záver sme si dali Kokosové tartufo,
ktoré ponúkajú ako kokosovú guľku
plnenú zmrzlinou  (2,90 €). Kto nepoz-
ná talianske tartufo, môže sa právom
cítiť podvedený. Je totiž rozdiel, keď
čakáte kokosovú guľku a dostanete
zmrzlinovú guľku obalenú v kokose.
Walker´s stavil na mäsožravcov. Ponú-
kajú tu síce aj šaláty a štyri druhy cesto-
vín, na svoje si však prídu najmä milov-
níci steakov či ražniči. Vzhľadom  k
tomu, že reštaurácia sa nachádza na
okraji centra, s cenami to poriadne pre-
švihli. Lacnejšie a lepšie sa určite  naje-
te aj v historickom jadre. Možno s
výnimkou víkendov, keď Walker´s
ponúka na jedlo zľavu až 25%. Škoda,
že sa to dozviete len cez víkend.
Naše hodnotenie: ���

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

Vyberte si, koho určite nebudete voliť
Táto rubrika by mala pomáhať
predovšetkým bezradným spotrebi-
teľom. V posledných dňoch sa však
ba mňa, div sa svete, valia otázky
ako na komunálnu poslankyňu. V
súvislosti s blížiacimi sa parlament-
nými voľbami chce čoraz viac
našich čitateľov vedieť, koho voliť
do nášho slovutného zastupiteľské-
ho orgánu.
Ak teraz čakáte, že poskytnem ťahák s
menami alebo aspoň s politickými stra-
nami, ktoré budú zárukou našich „sve-
tlých zajtrajškov“, musím vás sklamať.
Môžem iba na základe svojich skúse-
ností povedať, koho ja zaručene nebu-
dem voliť!
Začnem stranami, ktoré vytiahli osved-
čený arzenál sľubotechny. Keď vidím
obrovský bilbord sľubujúci lacnejšie a
dostupnejšie zdravotníctvo a lieky, z
ktorých sa sladko usmievajú súčasní
šéfovia zdravotníctva, idem sa popu-
kať od smiechu (pravda, cez slzy). Keď
z vlastnej skúsenosti viem, že po kaž-
dej kategorizácii liekov, ktoré prinášajú
ich zlacnenie - ako inak - platím v

lekárni vždy aspoň o pár desiatok cen-
tov viac!
Myslím si, že nie som sama, a pretože
sme národ gramotný, je mi ľúto vyho-
dených peňazí za priblblú reklamu.
Takisto mám výhrady proti velebeniu
PPP projektov: Pravdu, prácu a poria-
dok na spôsob Švajčiarska mám tiež
ešte v čerstvej pamäti! Zdanlivo jedno-
duché riešenia zložitých problémov iba
mútia leigislatívu, a takmer vždy na ne
doplatí nejaká skupina nevinných
občanov! Jednoducho: Čím vládychti-
vejšia strana, o to veľkohubejšie sľuby.
Toľko o politických stranách.
A teraz o jednotlivých kandidátoch.
Priznávam sa k svojmu veku. Telo
(hlavne kolená) mi občas vyvádza psie
kúsky. Zato hlava je v poriadku a
pamäť ma ani náhodou neopúšťa. Na
základe dlhoročnej skúseností si dovo-
lím vysloviť kacírsku myšlienku:
Netreba voliť ľudí, ktorí sa vystatujú,
že nič nemajú! 

Po prvé, nebýva to pravda a po druhé,
taký človek je veľmi ľahko podplati-
teľný. Dajte takému zanietenému
bojovníkovi za vaše práva kanceláriu
so sekretárkou a služobným „fárom“ a
uvidíte, ako rýchlo sa na vás vykašle!
Nože, vy starší, precvičte si pamäť a
zistíte, že takých politikov sme mali od
roku 1990 už neúrekom. A na záver,
dala by som si pozor aj na tých tridsať-
až štyridsaťročných „gerojov“, ktorí sa
vystatujú obrovským majetkami, ktoré,
akože ináč, získali poctivou prácou. 
Už som vám riadne zamotala hlavu?
Dúfam, že sa napriek všetkému
nechcete pridať k tým, ktorí mienia
voľby odignorovať, pretože práve
vtedy možno dávate svoj hlas tomu,
komu by ste ho ani vo sne nedali. Taký
je náš volebný systém, že hlasy tých,
ktorí nevolia, sa prerozdelia medzi
strany, ktoré išli úspešne do volieb!
Každého preto prosím - aj keď s nechu-
ťou, ale vo volebnú sobotu choďte
voliť! Pre mňa, za mňa, hoci aj stranu
bezhlavej ovce! Marta Černá,

Fórum spotrebiteľov

O všetkých článkoch
môžete diskutovať na

www.banoviny.sk

DENNÉ ŠTÚDIUM 

Súkromná obchodná akadémia

Študijný odbor 6317600
 - obchodná akadémia 
 Dĺžka štúdia: 4 roky

Kremnická 26
851 01 Bratislava

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

podstavkova@ipgymnazium.sk

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

DODATOČNÉ PRIJÍMACIE SKÚŠKY 15. 6. 2010 O 9:00 do 1. ročníka 
anglicko-slovenského bilingválneho gymnázia pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ.

Je možné aj prijatie do 4. ročníka gymnázia a obchodnej akadémie.

DENNÉ ŠTÚDIUM

Súkromné gymnázium
 1. študijný odbor 7902574 

 gymnázium - bilingválne štúdium
 dĺžka štúdia: 5 rokov

 2. študijný odbor 7902500 -
 gymnázium
 Dĺžka štúdia: 4 roky
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PETRŽALKA
NA ČAPAJEVOVEJ ULICI sa pod
osobným motorovým vozidlom Ford
Mondeo nachádzal neznámy balíček.
Oznam dostali policajti, ktorí sem
vyslali hliadky a tie objav potvrdili.
Nešlo však o nástražno-výbušný sys-
tém, ale o veci súvisiace s drogovou
trestnou činnosťou. 
NA HAANOVEJ ULICI sa nevedeli
zmestiť do kože dvaja podgurážení
chlapi. Najskôr sa pustili do seba, a keď
zistili, že sú rovnako opití, vybrali si za
cieľ náhodných okoloidúcich, ktorých
žiadali o peniaze. Ich výtržností ukonči-
la až hrozba privolania polície, po kto-
rej sa dvojica rýchlo stratila.
NA PAJŠTÚNSKEJ ULICI si vodič
jedného zo zaparkovaných vozidiel
nedával pozor na veci. Tašku s peňa-
ženkou, v ktorej mal okrem peňazí aj
doklady a kreditné karty, položil počas
vyberania nákupu na kapotu. Pozorné-
mu zlodejovi potom stačilo aj pár
sekúnd na to, aby tašku zobral. 

STARÉ MESTO
NA OBCHODNEJ ULICI prišla o
doklady študentka sediaca v jednom z
barov. Kabát s dokladmi si prehodila
cez stoličku a počas rozhovoru prestala
naň dávať pozor. Využila to neznáma
osoba, ktorá jej z vrecka kabáta ukrad-
la občiansky preukaz, električenku a
ďalšie doklady. (mm)

Rus si požičal

zápalky, dostal

však omegovky
Rusi sa na Dunajskej cítili ako do-
ma. A tak sa aj správali. Šarže a bá-
rišne boli ubytovaní v súkromiach, v
bytoch po odsunutých Nemcoch a
Maďaroch.
Radoví vojaci spávali po celom parku,
na vozoch, pod nimi, na sene, pri
koňoch. Neplatilo tak často propagova-
né heslo: „Vsjo ravno!“
Dôstojníci nerešpektovali súkromia
obyvateľov. Samozrejmosťou bolo
pre nich chodenie z bytu do bytu bez
ohlásenia, požičiavali si „spíčky“
(zápalky), čierne korenie, papriku,
ihly, nite, mydlo. Časté návštevy
konali u miestnych krajčírok, ktoré
pre nich šili z prineseného materiálu
„súmky“ (vrecia), do ktorých vojaci
dávali ceruzky, zošity, perá, gumy a
plátené balíky posielali svojim deťom
domov.
Ako som už spomenula, poľná kuchy-
ňa v parku vyvárala denne mäso a pre-
tože pitím pre Rusov (okrem vodky a
vína) bol čaj, vyárendovali si našu
kuchyňu na jeho varenie.
Popoludní „dežurnyj“ (službokonajú-
ci) postavil hrnčisko s vodou na spo-
rák. Keď vrela, starší litinant Nikolaj
vhodil do nej hrsť čaju. Hrniec vynies-
li na dvor, postavili na stôl a vysypali
naň vrecúško kryštálového cukru. 
Vojaci prichádzali po jednom, po
dvoch, načierali tmavú žbrndu do ešu-
sov. Najprv si každý olízal štyri prsty,
okrem palca, namočil do cukru, znovu
olízal a obsah celej esšálky vypil na ex.
Zízali sme a nevychádzali sme od
údivu nad takýmto pitím.
Raz som bola v kuchyni sama, začítaná
do knihy, keď vošiel už niekoľkokrát
spomínaný starší litinant požičasť si
„spíčky“. Mávali sme ich v kuchyn-
skom kredenci na najvyššej poličke, z
dosahu mladších súrodencov.
Netušiac nič zlého, postavila som sa na
„štokrlík“, siahla na tie, čo boli najďa-
lej a podala som mu ich.
Dobre si pamätám, že povedal „spasí-
bo!“ (bodaj by nie) a odišiel. Pamätám
si aj to, že koľkokrát ma potom uvidel,
vždy sa na mňa usmial akýmsi vý-
znamným úsmevom, ktorý som si ako
desaťročná nevedela vysvetliť.
Otec po odchode Rusov dlho a nervóz-
ne čosi hľadal v kredenci, pootváral a
povysýpal všetky zápalkové škatuľky...
Vysvitlo, že do jednej (tej, čo bola naj-
ďalej), ukryl svoje omegovky. Priznala
som sa, len mi nebolo jasné, prečo a
pred kým ich skryl. Až neskoršie...
Ktovie, ako dlho a kde hodinky nášho
otca odmeriavali Nikolajovi čas. Mož-
no ešte idú, možno sa stali unikátnym
exponátom zbierky nejakého zberate-
ľa, možno...
Isté je - pod plášťom majú vyrytý
monogram J. J., iniciálky nášho otca.

Helena Kloudová Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)

Pokračovanie nabudúce

Prešporskej záhrade chýbali fontány
V panských okrasných záhradách
bývalo zvykom stavať záhradné
pavilóny, menšie stavby, kam sa
mohli návštevníci utiahnuť pred
dažďom alebo pred príliš prudkým
slnkom. Bohatší mešťan si postavil v
záhrade drevený „saletlík“, šľachtic
možno murovaný prístrešok či
menší záhradný domček, bohatý cir-
kevný hodnostár či štátny funkcio-
nár stavbu podobnú palácu.
Na území dnešnej Bratislavy mal akýsi
„letohrádok“ v kráľovskej záhrade pri
dnešnej Kapitulskej ulici už v druhej
polovici 15. storočia kráľ Matej Kor-
vín. Zachovaný je záhradný pavilón v
záhrade grófov Erdödyovcov pri Ler-
montovovej ulici, prestavaný na obyt-
ný dom na terajšej ulici Na Brezinách.
Zbytočne zbúraný záhradný domček
baróna Jeszenáka pri Kozej ulici („Slu-
bekova záhrada“) je už dnes známy len
z fotografie. Zo záhradných pavilónov
v záhradách arcibiskupa a grófa Gras-
salkovicha či Aspremonta vyrástli
honosné paláce (palác vlády, Prezi-
dentský palác, Dekanát lekárskej
fakulty). Viaceré záhradné stavby pre-
šporských historických obyvateľov
zanikli bez stopy, zabudlo sa na ne. 
Pri severnej stene kráľovského paláca
na Hrade v týchto dňoch vyrastá stav-
ba, ktorá nahradí úplne zaniknutý
objekt, ktorý býval situovaný na naj-
vyššom bode barokovej palácovej
záhrady. Bola to sálová stavba na tera-
se, z ktorej sa cestičkami a chodníčka-
mi medzi poľami nízkej ornamentálne
vysadenej zelene dalo zostupovať sme-
rom k severnému hradnému opevne-
niu. Záhrada bola netypická najmä
tým, že bola obrátená na sever. Inak to
situácia v hradnom areáli nepovoľova-
la. 
Aj okná záhradného pavilónu boli
obrátené na sever, čo značne znižovalo
jeho atraktivitu. Prešporskej záhrade
chýbalo aj niečo iné, čo mali skoro
všetky barokové záhrady - fontány.
Hrad však vždy trpel nedostatkom
vody a používať Kempelenovým
vodovodom z Dunaja do areálu Hradu
pumpovanú vodu by bolo vysloveným
hriechom.
Napriek tomu, že záhrada na Hrade
trvala len pomerne krátko, asi 30

rokov, pavilón bol niekoľko ráz presta-
vaný. Svedčili o tom archeologickým
výskumom nájdené základy, podopre-
té drevenými pilotmi zarazenými do
nie práve najpevnejšej pôdy v zásype
zrušenej stredovekej priekopy, ale
najmä otlačky striech, zachované na
severnom múre hradného paláca. Tie
spôsobili aj dlhšie trvajúce diskusie o
tom, ako má vyzerať rekonštruovaná
stavba.
V literatúre sa táto záhradná stavba
spomína pod viacerými názvami.
Niektorí ju považovali za sálu určenú
pre loptové hry, iní v nej videli oranžé-
riu. Je pravda, že v barokových záhra-
dách bývali jednopriestorové sály urče-
né na prezimovanie pomarančových a
citrónových stromčekov (a, pravdaže,
aj iných vzácnych skleníkových
rastlín), ale tie bývali vykurované. V
Bratislave sa stopa po vykurovacom
systéme nenašla. Proti použitiu sály
ako oranžérie hovorí aj jej situovanie
na sever. Všetky známe oranžérie sú
vždy situované smerom na juh. 
Pravdepodobné je, že sálu, aspoň

občas, naozaj používali na loptové hry.
Cisár František I. (manžel Márie Teré-
zie) sa určite s deťmi neraz hral. So
staršími deťmi sa chodilo jazdiť, ale
hrávali sa aj loptové hry. Vo Francúz-
sku bola obľúbená hra pripomínajúca
moderný badminton, pričom „loptič-
ky“ sa odrážali dlaňou. V parku pri
parížskom paláci Tuilleries stojí stavba
z 18. storočia určená na takú hru, s
dodnes zachovaným názvom „jeu de
paume“. Bola to hra dospelých. V
neskorších storočiach by budovu nazý-
vali telocvičňou.
Vie sa, že iniciátorom zriadenia záhra-
dy na sever od hradného paláca bol
cisár František. On dal zrejme posta-
viť aj sálovú stavbu pri fasáde paláca.
Do sály sa dalo z jeho súkromných
izieb na prvom poschodí severného
krídla zostúpiť úzkym schodišťom,
ktoré zabudovali do hrubého múru
nárožia paláca pod severovýchodnou
vežou. Cisár tak mohol kedykoľvek
bez použitia hlavného vchodu palác
opustiť a zísť do záhrady. Alebo prísť
nebadane do paláca. Ako často použil
toto „tajné“ schodište, o tom história
mlčí. Štefan Holčík 

FOTO - autor
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Centrum vzdelávania MPSVR SR
začalo v apríli 2010 implementovať
Národný projekt "Centrum sociálne-
ho dialógu Slovenskej republiky
(SVK)". Cieľom projektu je podporiť a
posilniť všetky formy sociálneho dia-
lógu (tripartitného a bipartitného) -
tripartitných konzultácií na celoštát-
nej, odvetvovej, príp. aj regionálnej
úrovni, ale aj bipartitného sociálne-
ho dialógu (kolektívneho vyjednáva-
nia) na odvetvovej (sektorovej), pod-
nikovej úrovni. Projekt má tiež za cieľ
kvantitatívne a kvalitatívne podporiť
expertné kapacity sociálnych partne-
rov na všetkých úrovniach tak, aby
boli schopní spolupracovať pri tvorbe
príslušných právnych noriem, kon-

cepcií, stratégií, týkajúcich sa ekono-
mického a sociálneho rozvoja s oso-
bitným zreteľom na riešenie problé-
mov trhu práce.
Miestom realizácie projektu sú
Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Tren-
čiansky kraj, Banskobystrický kraj,
Žilinský kraj, Prešovský kraj a Košic-
ký kraj. 
Medzi hlavné aktivity projektu patria:
Vytvorenie riadiaceho mechanizmu
CSD, vytvorenie metodiky monitoro-
vania súčasného stavu Sociálneho
dialógu v SR, monitor a jeho pravi-
delná aktualizácia v následných ro-
koch, monitorovacia a analyticko-
výskumná činnosť CSD, vzdelávanie
a podpora sociálneho partnerstva

CSD a podpora regionálnych štruk-
túr CSD.
Cieľovou skupinou sú sociálni partneri.
Projekt bol podporený nenávratným
finančným príspevkom vo výške
1 023 874 €
Ukončenie projektu je v rámci har-
monogramu aktivít naplánované na
marec 2013 kedy sa predpokladá aj
prezentácia výstupov projektu v rám-
ci záverečnej konferencie. 

„Tento projekt sa realizuje 
vďaka podpore z Európskeho 

sociálneho fondu v rámci 
Operačného programu 

Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“ 
www.esf.gov.sk

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

Potrebujete trezor?

Realizácia Národného projektu Centrum
sociálneho dialógu Slovenskej republiky (BSK)

�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

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

PRENAJMEME 
kancelárske a skladové 

priestory na Magnetovej ulici 
v Bratislave III. 

Telefón: 02/4968 3708, 02/4968 3751
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Bratislave zostal

v Corgoň lige 

už len Slovan
FUTBAL
Časy, keď hrali v najvyššej futbalo-
vej súťaži Slovan, Inter a Petržalka,
sú preč. V novej sezóne 2010/2011
bude mať hlavné mesto v Corgoň
lige len ŠK Slovan. 
Skončilo sa tak desaťročie, ktoré v
rokoch 1999-2002 otvorili tri bratislav-
ské tituly - jeden Slovana, dva Interu.
Keď ich vtedy doplnila Petržalka vraca-
júca sa do najvyššej súťaže, málokto si
predstavil, že v roku 2010 bude brati-
slavský futbal takmer na kolenách. 
V najvyššej súťaži zostal iba Slovan,
Inter zanikol a návrat si naplánoval až
od 5. ligy, Petržalka vypadla a jej funk-
cionári nevylúčili, že by sa v novom
ročníku objavila až v tretej najvyššej
súťaži. 
Keď k tomu pridáme zaniknutý Rapid
v Prievoze, odstavené Tehelné pole a
po(s)tupnú premenu petržalského šta-
diónika na sklad materiálu a strojov
počas rekonštrukcie Starého mosta,
bratislavský futbal prežíva asi najťaž-
šie obdobie posledných desaťročí.
Prezident SFZ a bývalý funkcionár
bratislavských klubov František Lauri-
nec sa rád chváli, že počas jeho éry ide
slovenský futbal na MS. Keď sa však
bude bilancovať Laurincovo obdobie,
treba pripomenúť, že práve za jeho pre-
zidentovania zanikli Inter, Rapid, že
nikto netuší, kde a ako skončí Petržal-
ka, že sa nehráva na Tehelnom poli, ani
za Starým mostom, že na Slovan cho-
dia len stovky najvernejších, že
pokladníci povinne nahlasujú viac
divákov, len aby čísla o návštevností
nevyzerali až tak smutne.
Za bratislavský futbal však nie je,
samozrejme, zodpovedný len prezident
SFZ. To, čo sa v ňom za posledné sezó-
ny udialo, majú na svedomí najmä
majitelia klubov a ľudia, ktorí im radia.
Že to robia zle vidia však asi iba fanú-
šikovia. Aj preto chodili na Petržalku
dve stovky divákov a na Slovan možno
päťkrát viac. Fanúšikovia sú však bez-
mocní a jediná možnosť ako vyjadriť
svoj názor im zostali iba tie prázdne tri-
búny! Dušan Blaško

Najlepšie 

kadetky majú 

v Slávii UK 
VOLEJBAL
Kadetky VK Slávie UK Bratislava sa
stali majsterkami Slovenska. Vo
finálovom turnaji v Senici vyhrali v
záverečnom zápase nad ŠŠK Bilíko-
va Bratislava 3:2. 
Najlepšou nahrávačkou turnaja sa stala
Barbora Koseková, najlepšou smečiar-
kou Karin Palgutová, najlepšou blokár-
kou Michaela Abrhámová a najlepším
liberom Monika Doležajová (všetky
ŠŠK Bilíkova Bratislava). Ocenenie
pre najlepšiu kadetku sezóny získala
Simona Kóšová (Slávia UK). (mm)

Veľkú jarnú

cenu vyhral

Bribon z EMOP
DOSTIHY
Víťazom 18. ročníka Veľkej jarnej
ceny Zlatý Bažant sa stal Bribon zo
stajne EMOP Vladimíra Jurigu.
Celková základná dotácia hlavných
dostihov bratislavského 6. mítingu
sezóny a zároveň druhej z piatich
klasických skúšok bola 24 000 eur.
Zverenec Zuzany Kubovičovej vedený
Zdenkom Šmidom triumfoval o krk
pred Leoderprofim (dž. Ján Havlík) a
Noemom (jazd. Gilles Mark-Anthony).
Víťaz získal hlavnú prémiu 12 000 eur. 
Nedeľňajšie šieste turfové podujatie
sezóny malo dovedna 9 položiek.
Závodisko Bratislava už predtým
oznámilo, že napokon zrušilo 6 súpere-
ní, ktoré pre nepriazeň počasia a
extrémne mäkkú dráhu pôvodne prelo-
žilo zo 16. na 23. mája. 
V rámci sprievodného programu videli
návštevníci vystúpenia z muzikálu
Novej scény Boyband, pripravená bola
aj súťaž O najkrajší detský klobúčik s
Chipitou. (sita)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na

www.banoviny.sk

Slovanisti už zaberajú, zatiaľ na suchu,

prvou veľkou posilou je Richard Kapuš

Čunovo bude hostiť účastníkov ME,

divákov prepraví predĺžená linka č. 91

HOKEJ
V stredu 19. mája, teda o dva dni
neskôr oproti pôvodnému plánu,
začali s prípravou na novú sezónu aj
hokejisti HC Slovana. Bratislavča-
nia tak urobili ako posledný tím
Extraligy a už pod vedením novej
trénerskej dvojice Pavel Hynek (na
fotografii) - Miroslav Miklošovič. 
„Boli časy, keď som aj ja letnú prípra-
vu nenávidel. Nehovorím, že ju mám
rád, ale každému hráčovi to pomôže do
novej sezóny. Takže dnes s tým nemám
žiadny problém,“ skonštatoval líder
obranných radov Slovana Jozef Ková-
čik a pokračoval. „Tréneri nám v kabí-
ne predostreli, akým systémom sa bude
trénovať. Každý týždeň dostaneme
nový plán. Chystá sa aj nejaké sústre-
denie. Na suchu budeme do 2. júla.
Potom nás čakajú tri týždne dovoleniek
a ide sa na ľad.“ Topoľčiansky odcho-
vanec má jasno v cieli na sezónu: „Je
jednoznačný - titul. Sezónu budeme
končiť na novom zimnom štadióne, čo
je o dôvod viac pre hráčov, trénerov aj
vedenie získať v nasledujúcej sezóne
majstrovský titul.“ 
Slovan predstavil zatiaľ jedinú hráčsku
posilu (po piatich rokoch sa vracia
Richard Kapuš) a do prípravy vstúpil s
novým trénerským duom. „Som veľmi

rád, že som opäť na Slovensku a ešte
radšej som späť v Slovane. Pre tento
klub vždy bilo moje srdce. Nemá zmy-
sel uvažovať, či by som po dlhých
rokoch nemal ambície byť hlavným tré-
nerom. Reálna bola ponuka na asisten-
ta v Slovane a ja som ju prijal," pozna-
menal Miroslav Miklošovič a dodal:
„Keď som vstúpil do kabíny Slovana,
ako keby sa za ten čas, čo som tu bol,
takmer nič nezmenilo. Poznám v nej
veľa hráčov, niektorí sú noví. Nedá sa
povedať, že by som sa tešil na niektoré-
ho z nich zvlášť. Každý hokejista, ktorý
tvrdo pracuje pre farby Slovana, je
môjmu srdcu blízky. Pre Slovan môže

byť výzvou vždy len titul a ten sem
chceme po dvoch rokoch vrátiť.“ 
Na poste hlavného trénera vystriedal
Čecha Antonína Stavjaňu jeho krajan
Pavel Hynek: „Slovan je pre mňa
obrovská výzva. Nesmierne si vážim
možnosť pôsobiť v takomto veľkoklu-
be. Nechcem sklamať ľudí, ktorí mi
dali takúto dôveru. Na prácu sa veľmi
teším. Ciele sú jasné, dva roky sa nevy-
hral titul. Iné ciele si dávať nemôžeme,
to by bol alibizmus. Čaká nás veľa
práce a chceme, aby posledný zápas
sezóny bol víťazný," naznačil svoje
ambície Pavel Hynek. 
K harmonogramu letnej prípravy
poznamenal: „Chlapci si potrebovali
po náročnej sezóne odpočinúť. Teraz
ich čaká šesť a pol týždňa prípravy na
suchu. Máme klasický model, prvý
týždeň ľahšie zapracovanie a štvrtý
sústredenie mimo Bratislavy, ešte
spresňujeme miesto. Na suchu končí-
me 2. júla, nasledovať bude trojtýžd-
ňová dovolenka a od 26. júla začína-
me na ľade. Program prípravných
zápasov je hotový. Zostáva tam jedno
okienko, ktoré riešime. Kľúčovým
bude turnaj vo Švajčiarsku, ale čaka-
jú nás aj zápasy s českými klubmi - s
Brnom či Zlínom.“ (mm, sita)

FOTO - SITA
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1. vytvorenie rozpočtovej kapitoly „Bratislava“ v štátnom rozpočte na fi nancovanie plnenia úloh 
hlavného mesta SR

2. štátom garantované strategické riešenie nosného dopravného systému v meste na báze nízko-
podlažných veľkokapacitných električiek a čiastočne zapustených tratí pod zemský povrch

3. urýchlenie začiatku budovania tzv. nultého obchvatu Bratislavy a nového mosta cez Dunaj

4. zmena stavebného zákona a vytvorenie stavebnej polície, ktorá bude mať kompetencie tvrdo 
postihovať čierne stavby a developerov nerešpektujúcich územný plán a ochranu zelene

5. podpora projektu „Bratislava ako znalostné mesto“, vybudovanie nového moderného univerzit-
ného a výskumného cen tra na podporu ekonomických činností s najvyššou pridanou hodnotou
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potrebujú podporu a pomoc štátu

Máme radi Bratislavu!

Braňo Záhradník
mestský poslanec

Milan Cílek
viceprimátor Bratislavy

o cen tra na podporu ekonomickýcumného

M

VOĽTE           ČÍSLO

Unia inz BA Noviny 252x118 CilekZahr.indd 1 5/25/10 10:51:10 AM

VODNÝ SLALOM
Už o niekoľko dní privítame v Bra-
tislave najlepších vodných slalomá-
rov z celého starého kontinentu. V
areáli Divoká voda v Bratislave-
Čunove sa 3. až 6. júna 2010 usku-
točnia majstrovstvách Európy, na
ktorých by malo štartovať približ-
ne tristo pretekárov z tridsiatich
krajín.
Slovensko budú reprezentovať aj Peter
a Pavol Hochschornerovci, ktorí sú v
Čunove vlastne doma. „Keď sme pred
ôsmimi rokmi v Čunove získali titul
majstrov Európy, nadšenie ľudí nema-

lo konca, bolo to niečo fantastické,
teraz sa to pokúsime zopakovať. Teší-
me sa na preteky,“ povedal za oboch
bratov Peter Hochschorner.
Čunovské podujatie bude v histórii
vodného slalomu prvé zelené. Organi-
začný štáb šampionátu, pretekári aj
návštevníci budú totiž využívať vozid-
lá poháňané stlačeným zemným ply-
nom. V porovnaní s tými, čo jazdia na
benzín či naftu, sú ekonomicky i ekolo-
gicky oveľa výhodnejšie. 
Počas prvého júnového víkendu (5. až
6. júna 2010) bude premávať linka
číslo 91 na predĺženej trase až do areá-

lu Divoká voda. V prípade priaznivého
počasia môžu Bratislavčania prísť
povzbudiť slovenských reprezentantov
aj na bicykli či kolieskových korču-
liach. Ak sa rozhodnú pre autá, musia
ich zaparkovať podľa pokynov organi-
zátorov na miestach určených pre divá-
kov. 
V sobotu a v nedeľu bude vstup do
areálu spoplatnený. Deti do 15 rokov
majú vstup zdarma. Rodiny s deťmi
budú mať k dispozícii detský kútik na
bezpečnom mieste v blízkosti hotela a
reštaurácie s veľkým nafukovacím hra-
dom. (az)
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Textilná tvorba

v čajovni na

Záhradníckej
VÝSTAVA
V priestoroch čajovne Sakura Tea
Bar na Záhradníckej 46 otvorili
výstavu interiérových tapisérií
výtvarníčky Marianny Handzovej.
Absolventka Strednej priemyselnej
školy grafickej sa v škole zamerala na
kresbu a knižnú grafiku. Neskôr pôsobi-
la v propagácii a reklame, vo vydava-
teľstve ako výtvarný redaktor a grafik. 
Jej tvorbu ovplyvnila aj pedagogická
činnosť. Vypracováva autorské práce,
ako sú ilustrované pracovné listy pre
deti a didaktické pomôcky. V súčasnos-
ti sa venuje počítačovej grafike, kresbe a
textilnej tvorbe. Výstava potrvá do 15.
júla 2010. (dš)

Džezový večer

sa uskutoční 

v Design Factory
HUDBA
V Design Factory na Bottovej 2 sa 4.
júna 2010 bude konať 2. ročník E.ON
Jazz Night 2010. Predstavia sa Vero-
nika Harcsa Quartet z Maďarska,
slovenské zoskupenie Groove 43.
Hedlinerom sú Club Des Belugas s
Brendou Boykin. 
Večer odštartuje o 19.00 h propagátor
džezovej tanečnej hudby DJ Kinet (Nu
Spirit). Koncertnú časť otvorí Veronika
Harcsa, autorka troch úspešných albu-
mov, držiteľka zlatých platní v Maďars-
ku či Japonsku a speváčka svetoznáme-
ho gitaristu Nicolu Conteho. Predstaví
sa v zložení Veronika Harcsa Quartet. 
Po nich príde slovenská zostava Groove
43 (Peter Belák, Peter Kohout a DJ
Wychitawacs). Do brokenbeatových a
jazzyhouse setov, ktoré mixuje z viny-
lov DJ, vstúpia live improvizáciami dva
klasické džezové nástroje, gitara a saxo-
fón, občas dopĺňané rytmom perkusií. 
Headlinerom večera bude Club Des
Belugas Quintet s famóznou vokalist-
kou Brendou Boykin. Ich horúcu zmes
džezu, bossa novy a swingu si na E.ON
Jazz Night vychutnáte najskôr v zostave
Quintet a neskôr ako Soundsystem (DJ
& vokály). Club des Belugas kombinu-
jú európsky lounge a nu-jazz s brazíl-
skymi rytmami, swingom a soulom. V
ich tvorbe nájdete inšpiráciu hudbou
rokov 50., 60. aj 70., ktoré znejú súčas-
ne aj tanečne. (dš)

Milan Tvrdoň

slávi jubileum 

v Galérii F7
VÝSTAVA
V Galérii F7 na Františkánskom
námestí 7 sprístupnili výstavu malia-
ra Milana Tvrdoňa (1945).
Rodák z Bratislavy v rámci životného
jubilea predstavuje výber zo svojej
maliarskej tvorby. Sú to staršie kraji-
nárske kompozície sugestívnych
farieb, poetických nálad i dramatické-
ho rukopisu. 
Novšie sú hudobné inšpirácie Gospel
song a Country muzik a najnovšie sú
jedinečné maliarske - maľované deko-
láže voľného cyklu Útržky. Výstava
potrvá do 31. mája 2010. (dš)

Greta Garbo 

aj Petra Janů 

na Novej scéne
DIVADLO, HUDBA
V divadle Nová scéna v najbližších
dňoch ponúkajú koncert aj divadel-
né predstavenie v hviezdnej kvalite.
Trnavské divadlo Jána Palárika uvedie
29. mája 2010 predstavenie Tajomstvo
Grety Garbo s Annou Javorkovou a
Dušanom Jamrichom. Inscenácia je naj-
novšou divadelnou hrou chorvátskeho
dramatika Mira Gavrana, známeho pre-
dovšetkým dvojicou úspešných komé-
dií o mužoch a ženách. Jej dej sa odo-
hráva v polovici 50. rokov minulého
storočia - v čase, keď je starnúca a
depresiami trpiaca hollywoodska hviez-
da, ktorá už štrnásť rokov nestála pred
kamerou, donútená rekapitulovať život.
V réžii Jána Zemana účinkujú Anna
Javorková, Dušan Jamrich, Edita Bor-
sová, Jozef Bujdák/Branislav Bajus. 
S koncertným programom vystúpi na
Novej scéne 1. júna 2010 19.00 h česká
speváčka Petra Janů. Počas svojej
kariéry naspievala množstvo hitov, hrdí
sa aj tromi Zlatými slávikmi. Na kon-
certe so skupinou Golem odznejú aj
piesne Motorest, Jedeme dál, Moje
malá premiéra, Říkej mi, Už nejsem
volná..., ako aj skladby muzikálových
velikánov - Andrewa Lloyda Webbera
či Georgea Gershwina. (dš)

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na

www.banoviny.sk

Detská literárna klasika sa objaví na 

scéne Bratislavského bábkového divadla

Moliérovho Mizantropa uviedli ľudia,

ktorí milujú divadlo, a na hre to vidieť

DIVADLO
S rozprávkou Ľudmily Podjavorin-
skej Čin-Čin sa stretli už mnohé gene-
rácie nielen mladých a detských čita-
teľov. Tento literárny „hit storočia“
zaradilo do svojho programu aj
Bratislavské bábkové divadlo.
Nie sú to len úvodné, prekrásne poetic-
ké verše, ktorá priam vyzývajú čitateľa
odohnať nudu a stres preč od svojich
vrát, celé dielo je popretkávané opoj-
nými metaforami, ktoré skrášľujú
poučný a zaujímavý príbeh a robia ho
prijateľným pre všetky generácie, i keď
premiéra v Bábkovom divadle je veno-
vané najmä malým deťom od troch
rokov. 
Divadelníci sa pustili do hrdinského
boja s počítačmi a internetom, na obra-
nu vytiahli pôvabné bábky a čarovných
hercov, k tomu im znie ľúbivá hudba a
piesne Víťazoslava Kubičku. V tomto
nerovnom boji sa snažia poraziť moder-
né médiá a priviesť deti do sveta okúz-
ľujúcich tajov a nenahraditeľných hier.
Je to svet čarovný. 
Nebliká v ňom modrosivé svetlo tele-
víznej obrazovky, ale priam na dotyk
cítite zúfalstvo nešťastného vrabčiaka,
ktorý nevie, kde by zohnal aspoň malú
mušku pre svoju hladnú žienku. 
Snaží sa urobiť všetko, čo správny chlap
urobiť má: postaviť dom, zasadiť strom

a problém nastáva aj vtedy, keď majú
prísť na svet malé vrabčatá. Ako v
správnej rozprávke, všetko sa časom
vyrieši a ku cti strapatému vrabčiakovi
slúži, že nečaká, kým mu všetko spadne
z neba, ale snaživo sa ruve a bojuje za
svoje miesto pod slnkom. Spočiatku aj
nie príliš dobrými spôsobmi...
Udržať si pozornosť najmenších detí
celých štyridsaťpäť minút je zdanlivo
vopred prehratý boj, ale napriek tomu,
že deti s napätím očakávajú víťazné roz-
uzlenie príbehu, divadelníci výtvarným
riešením rozprávky, členením na texto-
vú a hudobnú zložku či sústavnou
hereckou aktivitou sústredenou na

pozornosť detí, tento boj vyhrávajú. 
Pričinili sa o to režisér Dušan Bajin, dra-
maturg Michal Babiak, autorom scény,
bábok a kostýmov je Roman Anderle a
v hre účinkujú Margaréta Nosáľová,
Miroslava Dudková, Juraj Bednarič a
Róbert Laurinec. 
Chvályhodným cieľom tohto tvorivého
tímu je návrat ku klasickým hodnotám
svetovej literatúry a Podjavorinskej Čin
Čin patrí do Zlatého fondu detskej lite-
ratúry na Slovensku. Keď vezmete deti
na túto rozprávku, možno o pár desiatok
rokov neskôr ľahšie zhltnú Tolstého či
Dostojevského. Dáša Šebanová

ILUSTRAČNÉ FOTO - BBD

DIVADLO
Študentské divadlo Ívery siahlo vo
svojej najnovšej premiére po uvra-
venom, ale nesmierne trefnom a
vtipnom Moliérovi, pri ktorom má
každé slovo svoje opodstatnenie, a
prinieslo na svoju scénu jeho komé-
diu Mizantrop.
Herci mali prvotný záujem nahliadnuť
do 17. storočia očami Mizantropa. Člo-
veka, podľa slovníka cudzích slov,
nenávidiaceho ľudí, ktorý je vo več-
nom konflikte s okolím. Toľko učené
knihy. Domovská scéna divadla Ívery
je v Centre divadla, literatúry a vzdelá-
vania na Školskej ulici 14 a priniesla
svojský, originálny a najmä mladistvý
pohľad na nešťastného Mizantropa. 
Ich nenávistný hrdina je zraniteľný,
bezmocný a utápajúci sa vo vlastnom
presvedčení, že všetko navôkol je

nedokonalé, zbabelé a zlé. Veľmi sa
nemýli vo vymenúvaní negatívnych
stránok spoločnosti, v ktorej sa pohy-
buje, problém je však v tom, že s tými-
to ľuďmi nedokáže žiť. 
Na veľké potešenie pána Moliéra herci
divadla Ívery uviedli dielko, ktoré je
vtipné a nápadité. To si taký majster
pera, ako bol Jean Baptiste Moliére,
skutočne zaslúži a pravda je aj tá, že
bez humoru by jeho tvorba stratila
grády a pointu. Moliére však nezabú-
dal na to, že za slzami smiechu má
nasledovať aj káravý prst a pridali sa k
nemu aj divadelníci. 
Hru aktualizovali a priniesli chápavý,
ale nemilosrdný pohľad na človeka,
ktorý nedokáže vystáť svoje okolie. V
réžii zakladateľky divadla Jany
Krčmářovej nechávajú hlavného hrdi-
nu, nech sa sám potáca rozbúreným

morom a napráva nenapraviteľné. Čo
viac ako dištanc môže byť pre človeka
väčším trestom? Okrem hlavného hrdi-
nu Alcesta (Andrej Kuruc) sa na scéne
promenáduje plejáda postáv a charak-
terov. Je to priam prehliadka morálky a
spoločenskej atmosféry 17. storočia. O
nič horšej, ani lepšej, ako je tá naša. 
V ďalších postavách môžete vidieť
Katarínu Chorvátovú, Adama Hrap-
ka, Gabrielu Gavlákovú, Miroslavu
Vizváryovú, Jozefa Malého, Petra
Snidu a Vladislava Pečíka. Predstave-
nia divadla Ívery vytvárajú študenti a
absolventi bratislavských vysokých
škôl, ale aj ekonómovia, prírodoved-
ci, matematici, fyzici, strojári..., celá
plejáda ľudí, ktorí milujú divadlo. Na
ich inscenáciách to vidieť. Predstave-
nia sú pravidelne vo štvrtok o 19.00
h. Dáša Šebanová

Nestresujte sa s hypotékou,
bývajte hneď!
Ponúkame vám:
• Okamžitú možnosť bývania v novom, modernom komplexe
• Výhodný nájom už od 500 Eur po dobu 18 mesiacov
• Následný odpredaj s odrátaním sumy zaplateného nájomného

Využite výhody okamžitého bývania. 
Získate čas až 18 mesiacov na pohodlné vybavenie všetkých dokladov potrebných na získanie hypotéky.

Máme pre vás

riešenie.

www.tatracity.sk
0903/473 103 • 0902/893 304
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SOBOTA 29. mája
� 16.00 - Stretnutie s Elou a Hopom v
predstavení Čin-Čin, DK Kramáre,
Stromová 18
� 17.00 - Čaj o piatej s HS UNI, Stre-
disko kultúry BNM, Vajnorská 21
� 19.00 - G. Görgey: Na koho to slovo
padne, divadlo Astorka, Námestie SNP33
� 19.00 - M. Gavran: Tajomstvo
Grety Garbo, divadlo Nová scéna, Kol-
lárovo námestie
�19.00 - Ekonóm, folklórny súbor a hosť
programu detský folklórny súbor Vienok,
DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - V. Klimáček: Komunizmus,
neskoro-normalizačná tragédia, divadlo
Aréna, Viedenská cesta 10
� 19.00 - Éric-E. Schmitt: Evanjelium
podľa Piláta, divadlo a.ha, Školská 14
�21.00 - Pretty woman, film, autokino,
Zlaté piesky

NEDEĽA 30. mája
� 10.00 - Princezná kukulienka, od 3
rokov, DK Zrkadlový háj, Rovniankova 3
�10.00 - J. Mokoš: Hasprčko a Mrcú-
lik, od 5 rokov, divadlo Ludus, Heineken
Tower Stage, Pribinova 25
� 10.30 - O ukričanej Viktorke, Teátro
Neline, DK Dúbravka, Saratovská 2/A
� 10.30 - Rozprávky v Gullfosse, Ma-
ma, kúp mi psíka, divadlo Strigy, reštau-
rácia Gullfoss, Čulenova 5
� 10.30 - Nedeľné matiné, program: J.
S. Bach, E. Bozza, H. V.-Lobos, N.G.
Kapustin, GMB, Mirbachov palác, Fran-
tiškánske námestie 11
�14.00 - Princezná so zlatou hviezdou
na čele, divadlo Atrapa, DK Lúky, Vig-
ľašská 1
�15.00 - Umelci učia umeniu, Horáreň
Horský park, Lesná 1
�15.00 - Nedeľný čaj o tretej, do tanca
hrá Prova, DK Lúky, Vigľašská 1
� 15.00 - A. Vášová, D. Ursiny, J.
Štrasser: Neberte nám princeznú, pô-
vodný slovenský muzikál, divadlo Nová
scéna, Kollárovo námestie
� 16.00 - Momentum musicum, Moy-
zesovo kvarteto, CC centrum, Jiráskova 3
� 17.00 - Jacksons memory, show
tanečného štúdia One, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 19.00 - W. Shakespeare: Othello,
klasická tragédia dneška, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - Ladislav Chudík a Robo
Roth, zábavná večerná show, Divadlo v
podpalubí, Tyršovo nábrežie
� 19.00 - Compańía Nacional de Danza,

predstavenie španielskeho tanečného súbo-
ru, Nová budova SND, Pribinova ulica
� 20.30 - Cestovateľské lesné kino,
Obrázky z Ománu, Maroš Markovič, Ho-
ráreň Horský park, Lesná 1 

PONDELOK 31. mája
� 10.00 - P. I. Čajkovskij: Luskáčik,
bábkovo-baletná feéria, Bratislavské
bábkové divadlo, Dunajská 36
� 14.00 - Perníková chalúpka, park
Preršporská kúria
� 18.00 - Čierne oči a náhodné stret-
nutia, podľa Ľubomíra Peevského, in-
scenácia v bulharskom jazyku, DK Ru-
žinov, Rižinovská 28. 
� 19.00 - Ne/pripravení, herecké im-
provizácie, účinkujú: L. Latinák, M.
Miezga, J. Kemka a R. Jakab, divadlo
Astorka, Námestie SNP 33

� 19.00 - T. Johnson: Absolvent ľúbi
dcéru svojej milenky, divadlo Aréna,
Viedenská cesta 10
� 19.00 - P. Scherhaufer: Umy si
rúčky, mierne erotická mierne smutná
komédia, divadlo Vertigo, divadlo a. ha,
Školská 14
� 19.09 - Nomen Omen, Milan Marko-
vič a jeho hosť Ladislav Chudík, hudob-
ný hosť: Soňa Horňáková, Art Club,
Scherz, Partizánska 2, Palisády
� 19.30 - V. Klimáček: In da house
(žúrka v Londýne), divadlo GUnaGU,
Františkánske námestie 7 
�20.00 - Jablko, elledance, tanečná ins-
cenácia, Terja Nordby: Ľadový kvet,
divadlo, Dom T&D, Miletičova 17/B
� 20.00 - J. Šturdíková: Hneváš sa?, o
troch ľuďoch a veľkom hneve, divadlo
Non.Garde, Prepoštská 4

UTOROK 1. júna
� 9.00 - Pestrá planéta - interaktívna
hra o biodiverzite pre deti v školskom
veku, SNM, Prírodovedné múzeum,
Vajanského nábrežie 2
�10.00 - J. Záborský&comp.: Na Dva
dni v Chujave, didaktická humoreska z
roku 1873, od 13 rokov, divadlo Ludus,
Heineken Tower Stage, Pribinova 25
� 10.00 a 14.00 - Ľ. Podjavorinská:
Čin - Čin, od 3 rokov, Bratislavské báb-
kové divadlo, Dunajská 36

�11.00 - Sokoliari, prezentácia dravých
vtákov a sokoliarstva, SNM, Prírodo-
vedné múzeum, Vajanského nábrežie 2
� 14.00 - 18.00 - Deň radosti, zábavné
hry, bláznivé súťaže, pred CC Centrom,
Jiráskova ulica
� 14.00 - Rozprávková Prešporská
kúria, sedem rozprávkových zastavení
so súťažou, park Prešporská kúria
� 14.00 - Detská Nová Ves - otvorenie
Letnej čitárne, Nádvorie Miestnej kniž-
nice, Istrijská 6, DNV
� 16.00 - Školská akadémia, účinkujú
žiaci ZŠ Matky Alexie, DK Zrkadlový
háj, Rovniankova 3
� 16.00 - Rozprávka o rybárovi a
rybke, park Prešporská kúria
� 17.00 - Slovenský a český film ocene-
ný na 16. Envirofilme 2010, kino inak,
A4 Nultý priestor, Námestie SNP 12
� 19.00 - Petra Janů, koncert českej
speváčky, divadlo Nová scéna, Kolláro-
vo námestie
� 19.00 - Komorný koncert - Cyklus
Štúdio mladých VP, Malé koncertné štú-
dio SRo, Mýtna 1 
19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky 2,
divadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie 7
� 20.00 - Operné árie a neapolské pies-
ne, Sláčikové kvarteto Solisti del San
Carlo z Neapola, koncertný program z
operných árií od Bizeta, Pucciniho, Verdi-
no, Lehára a známych neapolských piesní,
altánok, Hviezdoslavovo námestie
� 21.00 - Shrek, film, Autokino, Zlaté
piesky

STREDA 2. júna
� 9.00 a 11.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin
- Čin, od 3 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Detský smiech, súťažno-
zábavné podujatie pre deti MŠ, M klub,
Rovniankova 3
� 13.30 - Staroba nie je choroba, zdra-
votná prednáška, CDLaV, Gaštanová 19 
�15.00 - 17.30 - Nafukovací hrad, Pre-
šporská kúria
� 16.00 - Gašparko s Kubom v Kriš-
táľovom kaštieli, park Prešporská kúria
� 18.00 - Stretnutia s etikoterapiou,
cyklický otvorený workshop, lektor: Mgr.
V.r Červenák, CDLaV , Gaštanová 19
� 18.00 - Koncert z cyklu Quasars
Ensemble v SNG, Program: M. Kabe-
láč, F. Emmert, I. Xenakis, L. Chuťková,
K. Stockhausen, F. Rzewski. Esterházy-
ho palác, átrium, Nám. Ľ. Štúra 4
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky
2, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7

� 20.00 - Hexen, Debris Company,
tanec, A4 Nultý priestor, Námestie SNP12

ŠTVRTOK 3. júna
� 9.00 a 11.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin
- Čin, od 3 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
� 10.00 - Veronika, muzikál pre deti MŠ,
Veľká sála Istra Centra, Hradištná 43
�15.00 - 17.30 - Nafukovací hrad, Pre-
šporská kúria
�16.00 - Lopta, hopta, park Prešporská
kúria
� 16.10 - Astro krúžok, pre deti od 10
do18 rokov so záujmom o astronómiu,
Objavovňa - SNM, Prírodovedné mú-
zeum, Vajanského nábrežie 2
� 17.30 - Tanečný ateliér, účinkuje
Súkromná ZUŠ H. Madarovej, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3
� 19.00 - J. Suchý, I. Vyskočil: Faust,
Margaréta, slúžka a ja, divadlo Ívery,
Školská 14
� 19.30 - K. Vosátko a kol.: Modelky
2, divadlo GUnaGU, Františkánske
námestie 7
�21.00 - Mafiáni, film, Autokino, Zlaté
piesky

PIATOK 4. júna
� 9.00 a 11.00 - Ľ. Podjavorinská: Čin
- Čin, od 3 rokov, Bratislavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
�16.00 - Rozprávka o princeznej suli-
mánskej, Park Prešporská kúria
� 19.00 - Minúta smiechu pre Mariá-
na Kochanského, k nedožitým 55.
narodeninám, koncert rockovej skupiny
Kochanski spojený s krstom CD, DK
Zrkadlový háj, Rovniankova 3

� 19.00 - Music Club - Grunge Rock
Live, Scarlet Preach, Nirvana Revival,
DK Lúky, Vigľašská 1
� 19.00 - Solamente naturali, Festival
J. N. Hummela, Zrkadlová sála Prima-
ciálneho paláca 
� 19.30 - V. Klimáček: Som hot dog,
divadlo GUnaGU, Františkánske ná-
mestie 7

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

vyjdú opäť o týždeň
3. júna 2010

Oslavujte s nami
Pri príležitosti nášho 20-ročného pôsobenia na slovenskom trhu sme pre vás pripravili 
od 1. júna do 31. októbra 2010 mimoriadne zvýhodnený lízing a poistenie na 3 roky* 

Nulové navýšenie, akontácia od 20%,   

Nulové poistenie (Povinné zmluvné poistenie + KASKO) 

Navyše získate 6 rokov alebo 160 000 km servis v cene vozidla 
ako i množstvo ďalších výhod. Informujte sa u ktoréhokoľvek 
autorizovaného predajcu značky Mercedes-Benz na Slovensku 
alebo na www.mercedes-benz.sk a www.mbfs.sk.

Mercedes-Benz Financial

Motor-Car Bratislava, s.r.o. Tuhovská 5, Tel.:02-4929 4555, E-mail: info@mercedes-benz.sk; Motor-Car Bratislava, s.r.o. Hodonínska 7, Tel.:02-4929 4399, E-mail: lamac@motor-car.sk
Motor-Car Bratislava, s.r.o. Panónska cesta 31, Tel.:02-6829 4111, E-mail:panonska@motor-car.sk

Trieda E už od:  

39 270,00 €

Trieda E T-Model už od:  

42 483,00 €

* Neplati na už zľavnené skladové ani akciové vozidlá. Spoločnost MBFS bude účtovať zákazníkom 1% 
spracovateľský poplatok. • Všetky ceny sú uvedené s DPH. 
Kombinovaná spotreba: trieda E 5,5 – 12,6 l/100 km, trieda E T-Model 5,8 – 12,9 l/100 km.
Emisie CO2 (kombinované): trieda E 144 – 295 g/km, trieda E T-Model 153 – 300 g/km.


