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Kolaudácia
tunela sa začala,
stále nevedia,
kedy ho otvoria

Nové autobusy
sa v Bratislave
majú objaviť
začiatkom júla

STARÉ MESTO
Presný termín otvorenia električkového tunela pod Bratislavským hradom je stále neznámy. Isté je len to,
že v týchto dňoch sa už kolauduje a
kolaudáciu robí staromestský stavebný úrad, aj špeciálny stavebný
úrad samosprávneho kraja.
Rekonštrukcia električkového tunela je
teda takmer ukončená a podľa dopravného podniku je kolaudačné konanie
staromestského stavebného úradu
vypísané na 6. júla 2010.
Podľa vyjadrenia staromestského stavebného úradu, už začali kolaudáciu
chodníkov a sietí a potom príde na rad
aj kolaudácia celej stavby. Výnimkou
sú troleje a koľaje - tie kolauduje Bratislavský samosprávny kraj (BSK) ako
špecializovaný stavebný úrad. „V
súčasnosti pokračujú kolaudačné konanie a skúšobná prevádzka, ktorá je
zameraná na overenie naprojektovaných parametrov,“ uviedol úrad BSK.
Kontrola sa týka funkčnosti koľají i
trolejového vedenia, overujú sa brzdné
vzdialenosti a ovládanie výhybiek.
„Skúšky na meranie koľají a koľajníc
sa už robili a skončili sa veľmi dobre,“
uviedol BSK.
Skúšobná prevádzka v tuneli trvá od 5.
júna do 15. júla 2010. Výsledky merania vyhodnotí BSK spolu s Úradom
pre reguláciu železničnej dopravy a
následne vydá kolaudačné rozhodnutie. Prevádzka môže byť spustená po
právoplatnosti rozhodnutia.
(rob)

BRATISLAVA
Nové autobusy, ktoré Dopravný podnik Bratislava, a.s., vybral vo verejnej súťaži a sú pripravené v petržalskom depe, by mali byť čoskoro
nasadené na linky mestskej hromadnej dopravy. Vedenie DPB totiž
získalo zdroje na ich zaplatenie.
Nákup nových autobusov bude financovaný z úveru, o jeho podmienkach sa
v týchto dňoch rokuje. V prvej fáze ide
o 40 autobusov značky SOR BN 18
City a 10 autobusov Mercedes CapaCity. Presný dátum uvedenia autobusov
do premávky ešte nie je známy, podľa
mestského dopravcu nie je vylúčené,
že to bude už začiatkom júla.
DPB podpísal 29. októbra 2009 zmluvu so spoločnosťou Mercedes Benz
Slovakia na dodávku veľkokapacitných autobusov CapaCity na základe
úspešného uzatvorenia verejnej súťaže.
Týka sa dodania 25 vozidiel, pričom
opcia platí na ďalších pätnásť kusov.
Víťazom druhého veľkého verejného
medzinárodného obstarávania na nákup veľkokapacitných kĺbových autobusov sa stala česká spoločnosť SOR
Libchavy. Dopravcovi má dodať 100
naftových vozidiel.
Tretia verejná súťaž sa mala týkať
dodávky autobusov na plyn v počte do
60 kusov, no k nej už v tomto komunálnom volebnom období nepríde. Tri
verejné súťaže mali nahradiť pôvodne
medzinárodný tender na 240 autobusov, ktorý však dopravný podnik musel
zrušiť na základe rozhodnutia Úradu
pre verejné obstarávanie.
(rob)

Najbližšie sme
tu o tri týždne,
ideme relaxovať
BRATISLAVA
Bratislavské noviny v letných mesiacoch už tradične prechádzajú z týždňovej na trojtýždňovú periodicitu.
Väčšina našich čitateľov totiž prázdninuje mimo mesta a po zhone uplynulých mesiacov si potrebuje oddýchnuť aj osadenstvo redakcie.
Bratislavské noviny sa teda najbližšie
objavia v poštových schránkach o tri
týždne - vyjdú vo štvrtok 15. júla 2010.
Distribúcia potrvá ako obvykle dva
dni, vo štvrtok a v piatok.
Nasledujúce tri týždne však nebude
relaxovať len redakcia Bratislavských
novín, ale aj šesť Bratislavčanov. Od
piatka 26. júna 2010 totiž môžu naši
čitatelia súťažiť na www.banoviny.sk o
3 voľné vstupy pre dve osoby do Relax
centra Hotela Devín. Súťaž potrvá týždeň, do 2. júla 2010. Želáme pekné leto
a príjemný oddych.
(red)

Nový organ v Dóme s. Martina je z ebenového dreva, cínu a striebra.
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Katedrála sv. Martina má nový organ
BRATISLAVA
Dóm sv. Martina má nový organ za
vyše milióna eur. Jeho výmena trvala štyri roky, organ postavil Gerald
Woehl z nemeckého mesta Marburg.
Slávnostná svätá omša, inaugurácia a
požehnanie nového organa v Katedrále
sv. Martina je plánovaná na nedeľu 27.
júna 2010. Organ má asi 4500 píšťal,
najmenšia z nich má 5 milimetrov, najväčšia 10 metrov, jeho pľúcami je desať
mechov. Organ je z ebenového dreva,
cínu a striebra. Podľa Geralda Woehla
na ňom rok pracovalo dvanásť ľudí.
Nemecký staviteľ navyše tvrdí, že

našiel prepojenie Bratislavy a Marburgu, kde žije - keďže v našom hlavnom
meste pôsobila svätá Alžbeta, ktorá
zomrela v Marburgu, navrhol, aby nový
organ pomenovali po nej. Koordinátor
projektu nového organu Stanislav Šurin
uviedol, že pokiaľ autor už svoje dielo
takto pomenoval, meno mu zostane.
Podľa riaditeľa krajských pamiatkarov
Petra Jurkoviča nápad vymeniť starý
organ v Dóme pochádza ešte z roku
1922. Pamiatkari vraj stanovili prísne
kritériá na rozobratie starého, ktorý by
sa podľa neho mal dostať do nového
rímskokatolíckeho kostola v Žiline Vlčinciach. Zatiaľ je dočasne uložený v

budove Marianum v Trnave. Už po
opravách starého organu v roku 1993
konštatovali, že nevyhovuje na bohoslovecké účely a nemá dobré akustické
prostredie. Nový organ je podľa P. Jurkoviča zavesený na konzolách tak, aby
nebola zaťažená drevená opera dómu.
Bratislavská arcidiecéza informovala,
že pôvodná suma nového organu bola
993 000 eur bez DPH, po navýšení sa
ustálila na 1 001 500 eur bez DPH.
Najnovšia myšlienka postaviť v bratislavskej katedrále nový organ sa zrodila v roku 2006. Z toho dôvodu zriadili
nadácia na podporu stavby nového
nástroja.
(rob)

Arcidiecéza sľubuje aj verejné koncerty
O novom organe v Katedrále sv.
Martina, o okolnostiach vzniku
myšlienky výmeny starého za nový a
o jeho využívaní na koncerty pre
širokú verejnosť sme sa pozhovárali
s kancelárom Bratislavskej arcidiecézy Tiborom HAJDU.
- Otcom myšlienky nahradiť starý
organ za nový bol bývalý bratislavskotrnavský arcibiskup monsignore Ján
Sokol. Dnes vidím, že idea bola vynikajúca a som veľmi rád, že prišiel ten
čas, keď je organ konečne hotový.
Pôvodne sme predpokladali, že jeho
výstavba bude trvať o niečo kratšie. No
po rôznych okolnostiach som však
veľmi rád, že nový organ je hotový a
veľmi sa teším z toho, že tu je a bude
nám slúžiť.
Aké boli problémy, ktoré sprevádzali stavbu nového organa?
- Jednou z okolností, ktoré mali azda
najväčší vplyv na predĺženie času

dokončenia nového organu, bolo rozdelenie Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a vznik Bratislavskej arcidiecézy.
Najskôr bolo potrebné definovať nové
kompetencie a oprávnenia na rokovanie s dodávateľom prác. Zásadný problém som však pri tvorbe organu skutočne nevidel. Aj to je dôkazom toho,
že, ako my hovoríme, bolo to požehnané dielo.
Nie je vám ľúto za starým organom?
- Pokiaľ ide o starý organ, aj on má
svoju skutočnú hodnotu. Snažíme sa o
to, aby jeho zvuky opäť zazneli v inom
sakrálnom priestore. Preto sa chceme
pustiť do jeho rekonštrukcie a reštaurovania. Nie som odborník na organy, ani
organista, ale ako laik môžem povedať,
že za starým organom mi nie je ľúto.
Mal som totiž možnosť sledovať do-

končovanie výstavby a tvorby toho
nového. Počul som jeho zvuk i reakcie
ľudí a odbornej verejnosti, a som rád,
že sme sa do toho pustili.
Bude organ okrem liturgických účelov využívaný aj na koncerty pre
širokú verejnosť?
- Nový organ nebude slúžiť len na
liturgické účely, čo je jeho priorita, ale
aj na koncerty. Sme radi, že máme taký
kvalitný nový organ a je cieľom Bratislavskej arcidiecézy, aby sa využíval aj
na koncertné účely pre širokú verejnosť. Tu chcem ešte pripomenúť, že už
v tomto roku 2010 máme naplánovaných niekoľko koncertov - chceme
odštartovať tradíciu série verejných
organových koncertov v Katedrále sv.
Martina v Bratislave. Máme teda pred
sebou myšlienku, ktorú sa budeme snažiť konkretizovať tak, aby nový organ
hral čo najviac.
Zhováral sa Robert Lattacher

Zaplaveným
obciam pomôžu
aj Bratislavčania
BRATISLAVA
Mesto Bratislava poskytne obci
Nižná Myšľa, ktorú nedávno postihli veľké povodne, viac ako 110-tisíc
eur. Dotácia je určená na nákup piatich kontajnerových bytov.
Časť finančných prostriedkov by mala
ísť z rezervného fondu mesta, druhú
časť by mali tvoriť nevyplatené odmeny primátora za obdobie od júla 2008
do júna 2010.
Zbierku na pomoc povodňami postihnutým obciam zorganizovali zamestnanci Miestneho úradu Bratislava Staré Mesto. Vyzbierať sa im podarilo
2676 eur, pričom viac než tretinu sumy
poskytol z vlastného vrecka starosta
Andrej Petrek. Peniaze poslali na obecný úrad v Malčiciach v Michalovskom
okrese.
(brn)
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Nečudujme sa,
že sú cesty v lete
rozkopané
Obdobie letných prázdnin je tradične
časom, keď sú cesty a chodníky rozkopané, keď správcovia komunikácií
dávajú do poriadku to, na čo bežné
jarné plátanie výtlkov nestačí. Nebude
tomu veru inak ani toto leto, aj tento
rok sa chystajú väčšie opravy ciest a
chodníkov.
V akom dezolátnom stave sú bratislavské cesty a chodníky, azda ani netreba
písať. Každý z nás dôverne pozná situáciu vo svojom okolí, vodiči poznajú každý výtlk, každý hrboľ, ktorý vznikol asfaltovou záplatou. Chodci poznajú, kde
sa chodník prepadá, kde sa starý asfalt
drolí a vznikajú diery. To všetko je
potrebné opraviť, o tom niet pochýb.
Problémom je, kde začať. Obnova ciest
a chodníkov by potrebovala systémové
riešenie. Také však neexistuje. Pre každého obyvateľa mesta má totiž prioritu
cesta, po ktorej jazdí, či chodník, po ktorom chodí práve on. Sú to kilometre a
tisíce štvorcových metrov, ktoré naliehavo potrebujú opravu.
Vlani mesto v lete kompletne zrekonštruovalo povrch vozovky na Šancovej
ulici. Nový povrch a aj dopravný režim
dostala časť Záhradníckej ulice, predtým bola kompletne zrekonštruovaná
jedna z najväčších križovatiek v meste na Patrónke. Nedávno bola opravená
električková trať na Šafárikovom námestí, teraz čaká na opravu električkový
uzol na Trnavskom mýte.
Niektoré práce obmedzili vodičov a
chodcov viac, iné menej. Nebude zo
inak ani toto leto. A nejde len o opravy
hlavných dopravných ťahov. Po rokoch
planých sľubov sa dočkajú obyvatelia
pod Machnáčom - staromestská samospráva tu ide vybudovať chodník na
ulici Nad lomom, pričom tu má vzniknúť
aj nová oddychová zóna. Nový dláždený
chodník dostanú aj obyvatelia Gorkého
ulice, ktorí v posledných rokoch museli
strpieť rozsiahle rekonštrukcie viacerých domov, pri ktorých došlo aj k
poškodeniu chodníkov.
Nečudujme sa preto, že cesty a ulice
budú v lete opäť rozkopané. Urobiť to
raz treba a buďme radi, že to teraz bude
na tej našej ulici.
Radoslav Števčík

príjme ľudí
na doručovanie
týždenníka

v Podunajských
Biskupiciach
Volajte na telefónne číslo
02/6531 6523
alebo píšte na adresu
praca@kolos.sk
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V Ružinove plánujú budúci rok začať
výstavbu areálu Dunajské predmestie
RUŽINOV
Nový polyfunkčný areál v Ružinove
má vyrásť za približne 45 miliónov
eur. Stavba má názov Dunajské
predmestie a investorom je spoločnosť CZ Invest. Má tam byť maloobchod, byty na prechodné, ale aj
trvalé ubytovanie.
Spoločnosť chce začať s výstavbou v
prvom štvrťroku 2011, dokončenie plánuje na rok 2014. Polyfunkčný areál sa
má rozprestierať na ploche takmer 34
000 štvorcových metrov. Územie je z
juhu ohraničené Slovnaftskou ulicou,
diaľnicou D1, železničnou traťou a z
východnej strany v súčasnosti pokračuje výstavba rodinných a rekreačných
domov na Uhorkovej ulici. Plánovaná
zastavaná pôda je dnes väčšinou poľnohospodárska.
Prvá stavba by mala mať asi 5500
štvorcových metrov úžitkovej plochy
pre maloobchodné prevádzky. V druhej
časti majú byť mestské vily a priestory
pre obchod s úžitkovou plochou viac
ako 4,6-tisíc štvorcových metrov. Tretiu
časť areálu by mali tvoriť malé ubytovacie zariadenia cestovného ruchu a
apartmány s úžitkovou plochou viac asi
17 000 metrov štvorcových. Ubytuje sa
v nich asi 164 ľudí, v reštaurácii sa ráta
so šesťdesiatimi miestami na sedenie a
so 100 stravovacími miestami. Spolu
ide o sedem stavebných objektov, z nich
tri objekty sú mestskými vilami. Jedna
bude mať päť poschodí a jedno čiastoč- sedem nadzemných podlaží a tretí apart- kovacích miest v šiestich jednopodlažne zapustené podzemné podlažie, v mánový dom šesť nadzemných podlaží. ných garážach.
(rob)
podzemí bude garáž. Druhá vila má mať Spoločnosť chce vytvoriť aj 135 parVIZUALIZÁCIE - Compass atelier

Schválili peniaze na cyklomost,
pripravuje sa už aj cyklotrasa
Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 schválil 2,3 milióna € na
výstavbu cyklomosta medzi bratislavskou Devínskou Novou
Vsou a rakúskym Schlosshofom cez rieku Morava. Bratislavský
samosprávny kraj (BSK) doplatí približne 300-tisíc €.

„Veľmi ma teší, že monitorovací
výbor nám schválil financie v takej
výške, v akej sme žiadali. Z finančného hľadiska to znamená, že župa
spolu s ďalšími partnermi - hlavným mestom Bratislava, Devínskou Novou Vsou a Dolným Rakúskom nebude mať problém tento
most postaviť,“ konštatoval predseda BSK Pavol Frešo. Podľa starostu
Devínskej Novej Vsi Vladimíra
Mráza je stavebné povolenie na
výstavbu cyklomosta už právoplatné.
V súčasnosti prebieha verejná súťaž
na dodávateľa stavby. S výstavbou
cyklomosta sa plánuje začať v septembri..
Cyklomost vznikne na mieste, kde

bola železná opona. „Veľmi, veľmi
ma teší, že namiesto tejto železnej
opony, za ktorou ľudia museli 40
rokov žiť a ďalších 20 rokov sa tu
vlastne nič neurobilo, bude teraz
most, ktorý tieto dve krajiny a dva
brehy spojí,“ povedal župan. Pozitívum vidí aj v tom, že tu vznikne križovatka trás, bude sa tu môcť športovať a turisticky vyžiť. „Dôležité je
ale hlavne to, že do tohto miesta,
ktoré delilo Európu, privedieme
život a svojim spôsobom aj symbolicky spojíme Slovensko so zvyškom sveta,“ doplnil Frešo. Na rieke
Morava bude most jedným z prvých,
župan verí, že k nemu pribudnú aj
ďalšie.

Most medzi Devínskou Novou Vsou
a obcou Schlosshof bude postavený v
historickej trase a bude slúžiť pre
dopravu cyklistov, peších turistov a
záchrannú službu. Rozpočet na
výstavbu cyklomosta predstavuje
vyše 5,4 milióna €, ktoré budú rozdelené medzi Slovensko a Rakúsko v
pomere približne 53 ku 47 percentám.
Na cyklomost bude napojená aj 55
kilometrov dlhá cyklotrasa. Tá povedie v línii bývalej železnej opony,
ktorá v minulosti oddeľovala totalitný režim od demokratickej Európy.
Podľa župana nebude trasa odtrhnutá
od okolia, ale bude nadväzovať na
súčasné významné cyklotrasy regiónu, ktorými sú Záhorská, MariánskoStupavská a Dúbravská magistrála.
„Očakávame, že v budúcom roku,
kedy sa znovu otvorí Operačný
program pre Bratislavský kraj,
budeme môcť začať túto cyklotrasu budovať,“ povedal Frešo. Celkové náklady na projekt sú približne 4,5
milióna €, použiť by sa pritom mali
predovšetkým peniaze z európskych
fondov. Okrem európskych peňazí
by sa na financovaní projektu mali
podieľať aj samosprávy obcí a Bratislavského regiónu. Predseda BSK
Pavol Frešo, zástupcovia samospráv
záhorských obcí a bratislavských
mestských častí preto minulý týždeň
podpísali memorandum o spolupráci
pri podpore rozvoja medzinárodnej
Moravskej cyklotrasy na území
kraja.
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Súd predbežne
zastavil výstavbu
v parčíku
STARÉ MESTO
Krajský súd v Bratislave odložil
vykonateľnosť stavebného povolenia na stavbu polyfunkčného domu v
mieste parku Belopotockého. Staviteľom je spoločnosť ZIPP Bratislava. Právoplatnosť rozhodnutia je od
14. júna 2010.
Podľa občianskej iniciatívy Za zachovanie životného prostredia v Starom
Meste má rozhodnutie znamenať zákaz
stavebných prác do ďalšieho rozhodnutia súdu. Okrem toho staromestský
stavebný úrad má doručiť vydané stavebné povolenie obyvateľom v okolí
stavby, ktorí boli z konania vylúčení.
„Súd tým vytvoril priestor na riadny
proces povoľovania s účasťou obyvateľov v okolí stavby,“ uviedli aktivisti.
Podľa nich však napriek tomu, že právoplatnosť rozhodnutia je od 14. júna,
v pondelok 21. júna stavebné práce
stále pokračovali. Konateľka ZIPP
Bratislava Jana Varinská uviedla, že
investor požiadal stavebný úrad Staré
Mesto o lehotu na dokončenie nevyhnutných prác.
Rozhodnutie o zastavenie výstavby
potvrdili aj priamo z Krajského súdu
v Bratislave. Ten ešte 31. mája 2010
rozhodol, že „odkladá vykonateľnosť
rozhodnutia až do právoplatného rozhodnutia súdu“. Obyvatelia dotknutí
stavbou podali v júni 2009 žalobu
proti vydanému stavebnému povoleniu. Stavebný úrad Staré Mesto obyvateľom neoznámil, že pokračuje stavebné konanie, preto sa na ňom
nemohli zúčastniť a uplatniť námietky a pripomienky k stavbe, ani sa
odvolať proti povoleniu.
Podľa občianskej iniciatívy zostalo v
bývalom parku zo 120 stromov vyše
30 a zmizli kríky.
(rob, brn)

KÚPIM STAROŽITNOSTI
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
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Ak dopravca spätne zistí, že cestujúci
nechcel ísť načierno, pokutu odpustí
BRATISLAVA
Od 17. novembra 2008 poskytuje
Dopravný podnik Bratislava možnosť kupovania cestovných lístkov v
mestskej hromadnej doprave prostredníctvom elektronického SMS.
Niekedy sú však s touto službou aj
problémy.
Na jeden z nich nás nedávno upozornil
čitateľ. Esemeskou si kupoval lístok dve
minúty pred príchodom spoja, ktorým
mal cestovať, no potvrdenie neprišlo ani
po tom, ako z električky dávno vystúpil.
Správa potvrdzujúca platbu došla viac
ako po pol hodine od objednávky. Čitateľ priznal, že si uvedomoval, že išiel na
čierno a riskoval pokutu, ale najviac ho
hnevá, že tento spôsob kúpenia lístka
sklamal.

Podľa predsedu predstavenstva DPB
Branislava Záhradníka, v prípade tzv.
SMS lístkov ide o technickú službu,
ktorá môže mať určité obmedzenie.
„Môže vzniknúť v niektorých časoch,
keď je mimoriadna frekvencia, ale je to
skôr záležitosť operátorov.“ Uviedol, že
spoľahlivosť lístkov je 99,9 percenta a
dopravca to má vraj zmonitorované.
Konštatoval, že ak podobný problém
vznikne a cestujúci požiadal o lístok, no
potvrdenie mu do dvoch minút neprišlo,
nemal by cestovať prostriedkami MHD.
Po právnej stránke nemá v tom čase
platný cestovný lístok. Tým je podľa
neho len doručená spätná esemeska.
Dodal však, že ak by takého cestujúceho pokutoval revízor a spätne sa dokáže,
že spätná esemeska mu neprišla jeho

vinou, ale vinou operátora, tak dopravný podnik mu sankciu odpustí. „Nejde o
masový jav, ale o individuálne prípady,
ktoré riešime skôr ústretovo, keď vidíme, že nebol úmysel jazdiť načierno,“
povedal B. Záhradník.
Služba nákupu lístka do liniek MHD
prostredníctvom SMS funguje už druhý
rok. Uskutoční sa zaslaním prázdnej
SMS na číslo 1100 a prijatím spiatočnej
SMS s cestovným lístkom približne do
dvoch minút. Cena SMS lístka je 0,80
eur a platí až 70 minút. Podľa aktuálnych licenčných podmienok u jednotlivých operátorov je služba SMS cestovný lístok zatiaľ prístupná u všetkých
troch mobilných operátorov klientom s
paušálnym programom. SMS lístok
platí aj na nočných linkách.
(rob)

Mesto chcelo
celú budovu
so Salvatorom

STARÉ MESTO
Mesto sa nedávno pokúsilo získať
celú budovu na Panskej 35, v ktorej
kedysi sídlila lekáreň Salvator. Materiál s návrhom na výmenu nehnuteľnosti za rožnú budovu na Sedlárskej
ulici 2 však bol z májového zastupiteľstva stiahnutý.
Polovičným vlastníkom bytového domu
s lekárňou na Panskej 35 je spolu s mestom spoločnosť Spectrum Sk. Magistrát
ponúkol spoločnosti namiesto tejto
polovice výmenu - historický dom na
Sedlárskej ulici 2, ktorý vlastní iba
mesto. V objekte sídli predajňa tlače,
lekáreň, antikvariát a ide o lukratívnu
budovu i miesto v centre mesta. Cena
spoluvlastníckeho podielu mesta nehnuteľností na Panskej ulici 35 bola stanovená na 446 000 eur. Cena nehnuteľností na Sedlárskej na 794 000 eur. Rozdiel
348 000 eur mal byť uhradený v prospech mesta.
Z predloženej stiahnutej správy vyplýva, že mestu by vlastníctvom vznikla
povinnosť previesť byty v budove spolu
s pozemkom do osobného vlastníctva
nájomcov. Mestu by zostal len nebytový
priestor. Magistrát oznámil, že v budove
je obývaných deväť nájomných bytov a
jeden je neobývaný, pretože nájomca ho
odovzdal. Nebytový priestor je prázdny.
Príjmy, ako aj výdavky sa delia na polovicu so spoluvlastníkom.
„Hlavné mesto, žiaľ, nemôže mať
samostatné plány s budovou, pretože je
tu tzv. ideálne spoluvlastníctvo,“ uviedol magistrát vo vyhlásení. Pokiaľ ide o
vzácny mobiliár lekárne, bývalý námestník primátora Štefan Holčík vyvinul podľa mesta maximálne úsilie, aby
bol mestu vrátený. Cena 663 878 eur
te v pamiatkovej rezervácii Starého (20 mil. Sk) zo strany vlastníka však
Mesta - Františkánskom námestí, po- bola pre mesto neprijateľná.
(rob)
volenie nevydali. Na podnet redakcie
Bratislavských novín na mieste vykoná
štátny stavebný dohľad. Úrad dodal, že
vlastník objektu tam reklamu osadil
svojvoľne, za čo mu hrozia pokuty za
dve reklamné zariadenia. Horná hranica je 13 278 eur. Robert Lattacher
FOTO - autor

Historickú budovu na Františkánskom
námestí skryla reklama - bez povolenia
STARÉ MESTO
Fasádu historickej budovy na Františkánskom námestí nedávno prekryli dve veľkoplošné reklamy. Podobné reklamy však na budovy v
centre mesta určite nepatria a
nezvykne ich povoľovať ani pamiatkový stavebný úrad.
O historických budovách na Františkánskom námestí číslo 8 a 10 sme
nedávno písali v Bratislavských novinách v súvislosti s tým, že ich vlastník
- trnavská spoločnosť Euro Max Slovakia, a.s., vypísala verejnú architektonickú súťaž na prestavbu a nové využitie budov. Spoločnosť Vladimíra Poóra
ohlásila prestavbu Františkánskeho
námestia so sloganom: Oživte srdce
Bratislavy - vdýchnite nový život
miestam, popri ktorých kráčali králi!
Firma sa pritom zaoberá budovaním
obchodných a zábavných centier.
Paradoxne v čase, keď boli 21. júna
2010 vyhlasovaní víťazi architektonickej súťaže, viseli na rohu budovy číslo
8 veľkoplošné reklamy zakrývajúce
fasádu objektu. Trvalé umiestňovanie
reklám v historickej pamiatkovej zóne

je podľa historikov i pamiatkarov
nevhodné a neprípustné a také konanie
je prinajmenšom necitlivé k mestu,
jeho histórii a obyvateľom.
Šéf krajských pamiatkarov Peter Jurkovič povedal, že o povolení na túto
reklamu nevie a svoj podpis pod neho
nedal. Zo staromestského stavebného
úradu informovali, že na umiestnenie
dvoch reklamných zariadení na objek-

Najzábavnejší iPod všetkých čias.
Vreckový počítač, prenosná herná konzola,
až 10 hodín videa, až 1 750 skladieb. Všetko v jednom.
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V celoslovenskej sieti predajní
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Brasserie Anjou sa usadila na vrchole

Do Petržalky
sa toho ešte
veľa zmestí
LIST ČITATEĽA
Na petržalskom brehu Dunaja sú
rôzne druhy občerstvení, športoviská pre deti a dospelých, detské ihrisko, sprchy, ležadlá, knižnica, Wi-Fi
zóna, čisté sociálne zariadenia.
Úplnou náhodou som tam bola aj v
júni, v obedňajších hodinách. Na
začiatku pláže, pri detskom ihrisku sa
niečo chystalo. Poznáte to: veľa limuzín, nervózne pobiehanie usporiadateľov, posledné prípravy slávnosti. Tentoraz tam bola zahalená socha. V novučičkom bielom plátne, v takom ako
Svätopluk na Hrade.
Zastavila ma prítomnosť našich najvyšších predstaviteľov, ako aj tóny našej
hymny. Chvíľu som ešte postála a
vypočula som si, čo sa tu bude odhaľovať: Bude tu stáť pamätník pripomínajúci povojnovú dobu z roku 1918, konkrétne mierové zmluvy, ktoré spečatili
zánik dovtedajšieho štátneho usporiadania Európy, hlavne rozdelenie Rakúsko-Uhorska. Po slávnosti som sa išla
pozrieť na teraz už odhalenú sochu.
Bronzový pamätník z troch prútov pripomína 3 zmluvy: Versailleskú z 28.
júna 1919, Saintgermainskú z 10. septembra 1919 a Trianonskú zo 4. júna
1920. Na pamätníku mi chýba meno
autora sochy a architekt. Jeho absenciu
potvrdzuje, že socha nemá podstavec,
prípadne aspoň krátky prístupový chodník, eventuálne dva-tri schodíky, ktoré
majú byť súčasťou pamätníka ako pietneho, spomienkového miesta.
Tomuto pamätníku základné atribúty
chýbajú a jeho osadenie mi pripomína
osadenie kola v plote (podobnosť s
inou, už tiež historickou udalosťou, je
len náhodná). Neviem, či aj výber miesta pre tento pamätník je najvhodnejší,
myslím, že by mu lepšie pristalo stáť
napríklad na budúcom Trianonskom
alebo inom námestí. Našťastie, máme
Petržalku, na breh Dunaja sa toho ešte
veľa zmestí. Načasovanie odhalenia by
som si tiež vedela lepšie predstaviť:
konkrétne k jednému historickému
dátumu, keď už je možnosť trojakej
voľby, napr. 4. júna 2010.
Je pravdou, že pamätníkov histórie v
Bratislave nie je veľa a že pripomínať
historické udalosti mladým, aj tým
skôr narodeným, je skôr na osoh. Čo
mi je ľúto, že sa to robilo v predvolebnom ošiali, čo uberá takýmto počinom určite na kvalite aj na dôstojnosti.
Milota Musilová, Bratislava

Hotel Sheraton na Pribinovej ulici
ponúka hneď niekoľko možností, kde
sa najesť. Hotelovú reštauráciu má
však len jednu - je s výhľadom na
námestie komplexu Eurovea a volá sa
BRASSERIE ANJOU. Keďže hotel
sa môže popýšiť piatimi hviezdičkami a ponúka hosťom tú najvyššiu
kvalitu, boli sme zvedaví ako chutí v
tejto hotelovej reštaurácii.
Brasserie Anjou sa nachádza v parteri
hotela zo strany námestia. Reštaurácia
je nefajčiarska a je členená skutočne originálne. Jej súčasťou je totiž kuchyňa,
takže návštevníci majú dokonalý prehľad o tom, čo sa tu kedy a ako varí. Do
reštaurácie je vstup možný z námestia aj
z hotela. Jedálenská časť je rozdelená na
dve časti, tá menšia je na úrovni kuchyne, od ktorej ju opticky oddeľujú stoly s
barovými stoličkami. Podlaha a kuchynský pult sú z lešteného kameňa.
Väčšia časť reštaurácie je na vyvýšenom pódiu v priamom kontakte s
námestím. Tu je na podlahe koberec,
mobiliár je drevený, na stoloch sú jednoduché obrusy.
Reštaurácia je nazvaná podľa francúzskej kráľovskej rodiny Anjou, ktorá bola
istý čas na uhorskom tróne. Názov reštaurácie má symbolizovať vstup francúzskej kultúry, umenia a gastronómie
do Bratislavy, preto je aj základom jedálneho lístka francúzska kuchyňa.

Ponuku v jedálnom lístku je pestrá, nechýbajú predjedlá, polievky, hlavné jedlá či jedlá z grilu na lávových kameňoch. Z predjedál sme ochutnali Quiches Lorraine (8,- €), typicky francúzsky koláč - v tomto prípade so slaninou,
cibuľou a vajcom. Ich pomer nebol zrejme optimálny, pretože koláč sa rozpadával. Chuťovo však bol dobrý.
Z polievok sme si dali Francúzsku cibuľovú so syrovým toastom (5,- €) a Consommé z papriky s údeným jazykom
(6,- €). Cibuľačka nebola podľa očakávania. Cibuľa bola málo osmažená a
skaramelizovaná, toast bol zapečený s
modrým plesnivým syrom, ktorého výrazna chuť v polievke dominovala. Je to
možno otázka vkusu a chuti, ale pravá
francúzska cibuľačka je iná. Príjemne
nás prekvapil paprikový vývar (consommé) - orginálne a veľmi chutné.
Cenovo sa Brasserie Anjou zaradila na
špicu bratislavských reštaurácií. V päťhviezdičkovom hoteli si to môžu dovoliť.
Najmä ak tu o sebe tvrdia, že popri
prvotriednej obsluhe reštaurácia ponúka
kvalitné a vždy čerstvé jedlá.
Hovädzí filet Rossini s foie gras, hľúzovkovo-zelerovým pyré a mangetoutom (37,- €) bol vynikajúci. Niekoľko
centimetrov vysoký kus sviečkovej bol

pripravený skutočne z čerstvého mäsa a
presne podľa želania, v našom prípade
medium. Zvedaví sme boli, čo je to
vlastne mangetout - odpoveď bola jednoduchá - mladé hrachové lusky.
Dusené jahňacie stehno s jarnou cibuľkou, drvenými zemiakmi a tymianovomedovou zeleninou (17,- €) bolo rovnako vynikajúce. Mäso išlo krásne od
kosti, akurát nebolo s jarnou cibuľkou,
ale opäť s mangetoutom. Čo už, jar sa
skončila a začala sa hrachová sezóna.
Z grilu s lávovými kameňmi sme si
vybrali Morského vlka (22,- €). Ryba
bola čerstvá a veľmi chutná. Zaujalo
nás, že pre najmenších stolovníkov
majú samostatný jedálny lístok. Keďže
jeden bol s nami, vyskúšali sme Kuracie
nugetky s hranolkami (6,50 €). Na to, že
to bola detská porcia, bola veru poriadne veľká. Na dieťa až priveľká.
Brasserie Anjou je reštaurácia možno s
vysokými cenami, ale s perfektnou obsluhou a s vynikajúcou francúzskou kuchyňou. Určená je pochopiteľne predovšetkým hotelovým hosťom, cestu sem
si však možno nájdu aj niektorí Bratislavčania. Takých, čo na to budú mať
zrejme nebude veľa.
Naše hodnotenie: 
Maximálny počet: 5 hviezdičiek
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzumáciu si redakcia platila sama.

Zlá rada je ešte horšia ako žiadna rada
V poslednom čase nás zavaľujú maily
s problematikou vyúčtovania bytov.
Na väčšinu neodpovedáme z dvoch
príčin. Po prvé, vypisovanie na počítači zaberá priveľa času. Po druhé Fórum spotrebiteľov stratilo svojho
odborníka na bytové otázky, a preto
sa necítime kompetentní ich riešiť.
Spotrebiteľská problematika je veľmi
široká a existujú už špecializované organizácie. Jednou z nich je Asociácia užívateľov služieb v Banskej Bystrici na
Skuteckého 30 a telefónne číslo podľa
internetu je 048/413 8708.
Pokiaľ viem, zaoberajú sa aj otázkami o
užívaní bytov a môžu teda kompetentne
poradiť. Mojou devízou je totiž, že zlá
rada je horšia ako žiadna. Pri súčasných
komunikačných prostriedkoch nie je
problém, aby ste sa neobrátili na uvedenú adresu. Aby som však našich čitateľov celkom nesklamala, uvediem aspoň
najčastejšie chyby pri ročnom vyúčtovaní: chýbajúce údaje za celý dom,
údaje za byt alebo nebytový priestor,
chýba alebo je nesprávne určená cena
služby, uvedené údaje sú neprehľadné,

=
S M E T U N A Ď A L E J P R E VÁ S
OČNÁ a EXCIMER-LASEROVÁ AMBULANCIA
sa presťahovala z nemocnice na Mickiewiczovej ul.
do Apollo Business Center II. na Prievozskej ulici
 KOMPLETNÉ OČNÉ VYŠETRENIA
 ODSTRAŇOVANIE DIOPTRICKÝCH CHÝB EXCIMEROVÝM
LASEROM (krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus,
presbyopia, ASFÉRICKÝ PROGRAM, WAVE FRONT )
 CORNEAL CROSS LINKING (KERATOKONUS )

nie je dodržaný termín odovzdania
vyúčtovania, vyúčtovateľné a nevyúčtovateľné položky sú zlúčené, je použitý
nesprávny alebo neschválený spôsob
rozpočítania služby a konečne nesprávne objednané množstvo tepla.
Pre informáciu uvediem aj povinnosti
správcu a spoločenstva vlastníkov bytov
v súvislostí s vyúčtovaním. Najneskôr
do 31. mája musí správca alebo spoločenstvo vlastníkov bytov predložiť jednotlivým majiteľom bytov správu o
svojej činnosti za predchádzajúci rok,
ktorá obsahuje aj ročné vyúčtovanie
nákladov spojených s bývaním. Správa
obsahuje informácie o hospodárení
domu, aj o technickom stave domu.
Podľa stavu domu, jeho spoločných
častí a zariadení potom správca či spoločenstvo vypracujú návrh opráv na nasledujúci rok a predložia ho s návrhom
výšky príspevku na tvorbu fondu opráv
na schválenie vlastníkom bytov. Správca musí majiteľom bytov a nebytových

priestorov predložiť vyúčtovanie fondu
prevádzky, údržby a opráv a vyúčtovanie za služby spojené s bývaním, a to za
celý dom, ale aj rozúčtovanie na jednotlivé byty a nebytové priestory.
Ktorýkoľvek vlastník bytu či nebytových priestorov má právo nahliadnuť do
účtu domu a účtu fondu opráv. Správca
je povinný najmenej raz ročne zvolať
schôdzu vlastníkov bytov a nebytových
priestorov. Okrem toho je správca
povinný zvolať schôdzu, ak o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a
nebytových priestorov v dome. Správca
či spoločenstvo sú povinné informovať
vlastníkov bytov a nebytových priestorov o všetkých závažných skutočnostiach týkajúcich sa domu.
A kedy sa možno sťažovať u Slovenskej
obchodnej inšpekcie? Len ak dom
nespravuje spoločenstvo vlastníkov
samo, alebo nejde o družstevný byt, SOI
kontroluje správnosť rozúčtovania nákladov spojených s bývaním - okrem
tepla. Teplo je v gescii Úradu pre reguláciu sieťových odvetví!
Marta Černá, Fórum spotrebiteľov

AKCIA
LASEKOVÁ OPERÁCIA JEDNÉHO OKA

LEN
375 EUR
CORNEA,
Prievozská 4 / D
821 09 Bratislava
Tel. 5292 0158
E-mail: info@cornea-laser.sk
www.cornea-laser.sk

Dobré ceny, príjemné prostredie, milý personál, parkovanie zadarmo v garážach pod centrom

Na Šafárikovom
námestí je už
rozbitá cesta
LIST ČITATEĽA
Chcem sa posťažovať na mimoriadne zlý povrch vozovky, konkrétne na
Šafárikovom námestí, v miestach
zrušeného odbočovania na Starý
most.
Okrem toho, že sú tam veľké nerovnosti povrchov (pozostatok nekvality
od rekonštrukcie ulice v nadväznosti
na novú štvrť), vytvoril sa tam výtlk
ohrozujúci podvozky a tlmiče perovania áut.
Kompetentní by mali križovatku opraviť, alebo aspoň umiestniť dopravnú
značku obmedzujúcu rýchlosť na 10
km/h. Alebo je vždy na vine vodič?
Karol Blavan, Staré Mesto

Lisztov klavír
v našom dome
naozaj existoval
LIST ČITATEĽA
Známi nás upozornili, aby sme si
na internete, keďže žijeme v Kanade, prečítali článok Mária Terézia
má dnes tisícky potomkov (BN
21/2010). Bola som prekvapená, že
niekto má toľko údajov o mojej
mame Júlii Prenosilovej, rodenej
Wielopolskej.
Áno, skutočne v našom dome existoval opisovaný slávny klavír, na ktorom sme my tri sestry, cvičili. Aj ja
samotná som ho obdivovala, jeho
lesklú mahagónovú farbu a žltnúce
klávesy. Ako približne deväťročná si
dokonca pamätám, že som bola sklamaná, keď mama povedala, že
Mestské múzeum nemá o klavír
záujem.
Pre mňa to totiž znamenalo, že musím
pokračovať v hodinách klavíra, hoci ja
by som sa oveľa radšej hrala vonku v
petržalských ovocných záhradách
alebo korčuľovala sa na zamrznutej
Pečni. Tiež som bola vychovávaná
školou v socialistickom zmýšľaní a
môj buržoázny pôvod som pred kamarátkami tajila.
Mala som dojem, že po emigrácii sa
niektoré kusy nábytku predsa len
dostali do múzea, vďaka mojej starej
mame z otcovej strany. Neverím, že
taký krásny predmet, z akokoľvek
nenávideného feudálneho Uhorska, by
mohol skončiť na smetisku. Aj dnes by
som ho rozoznala.
Ďakujem za článok, s vďačnosťou som
si ho prečítala. Mama zomrela 25. júla
1968 a o mesiac neskôr nás prekvapili
sovietske tanky. V turbulentnom období sme sa 1. septembra 1968 rozhodli
opustiť vlasť a navštíviť maminu sestru vo Vancouveri, kde odvtedy s rodinami bývame.
Verím, že náš klavír niekde okrášľuje
sálu a znovu sa z neho ozýva hudba F.
Liszta. Eleonora Cupa, Vancouver

DOMESTICA SR HĽADÁ
PRE SVOJICH KLIENTOV
- ženy na dlhodobé upratovanie
domácností a firiem
- možnosť aj pre živnostníčky
Tel.: 6241 1148, fax: 6224 7788
www.domestica.sk
e-mail: info@domestica.sk
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Csáky postavil prvé murované divadlo
PETRŽALKA
NA EINSTEINOVEJ ULICI prišiel
zahraničný turista o poriadnu veľkú
sumu peňazí. Krátko popoludní chcel
55-ročný Talian nastúpiť do svojho
vozidla Renault Megane. Po tom, ako
nastúpil do auta, však k nemu pristúpil
neznámy páchateľ, ktorý od Taliana
žiadal finančnú hotovosť. Neskôr do
vozidla nastúpili ďalší dvaja neznámi
páchatelia, ktorí pod hrozbou použitia
zbrane (v tomto prípade išlo o ostrý
predmet) opätovne žiadali peniaze.
Poškodenému vzápätí zobrali približne
14 000 eur a ušli k bočnému vchodu
nákupného centra. Počas lúpeže k zraneniu nedošlo. Páchateľom hrozí trest
odňatia slobody až na 12 rokov.
NOVÉ MESTO
NA VLÁRSKEJ ULICI horeli autá
odparkované v garáži. Stalo sa tak počas
víkendovej noci, keď tesne po polnoci
privolali hasičov k požiaru v garáži. Plamene sa pustili do vozidiel Toyota
RAV4 a Opel Tigra. Obe mali bratislavské EČV a patrili spolumajiteľovi
dvoch firiem. Požiar spôsobil škodu aj
na garáži.
DÚBRAVKA
NA BILÍKOVEJ ULICI našli v byte
mŕtvu starenku. Objavil ju syn a policajti po obhliadke okamžite zistili, že
starenku niekto zbil na smrť. Na jej
tvári objavili množstvo podliatín a
modrín, ktoré pravdepodobne zapríčinili údery päsťami. Tvarové kosti mala
rozlámané a práve to bolo zrejme príčinou smrti. Policajti zadržali 62-ročného suseda, ktorého mali umiestniť do
cely predbežného zaistenia.
STARÉ MESTO
NA MOZARTOVEJ ULICI prišiel
18-ročný chlapec o bicykel. Stalo sa
tak v priebehu pár minút, keď mladík
vyskočil za kamarátom a bicykel
odložil vo vnútornom priestore domu,
pri schránkach. Keď sa však o chvíľu
vrátil, bicykel zmizol. Nenašiel ho ani
po prehľadaní okolia a tak bude musieť zabudnúť na svojho dvojkolesového tátoša. Škodu vyčíslil na 400
eur.
NA GORKÉHO ULICI prišiel mladý
Angličan o peňaženku a v nej o približne 250 eur. Stalo sa tak počas posedenia
na terase, si nevšimol, ako mu niekto
spoza chrbát zobral bundu s peňaženkou. Samotnú bundu našli odhodenú v
koši, peňaženka ležala o pár metrov
ďalej, ale už bez peňazí.
(mm)

V hlavnom meste krajiny sa sústreďuje politický a spoločenský život vedúcich vrstiev krajiny. Tak to bolo aj v
Prešporku 17. a 18. storočia, keď bol
hlavným, sídelným a korunovačným
mestom uhorského kráľovstva.
Okrem príslušníkov najvyššej šľachty,
kniežat a grófov Esterházyovcov a
Pálffyovcov, sa tu viac či menej natrvalo zdržiavali príslušníci asi dvadsiatich ďalších uhorských šľachtických rodín.
Mnohí z nich tu boli najmä preto, lebo
ako úradníci zastávali pomerne vysoké
posty v kráľovských úradoch. Bola to
Uhorská kráľovská dvorská komora a
Kráľovské miestodržiteľstvo. Služba na
úradoch bola čestná - neplatená. Šľachtica-úradníka a jeho rodinu musel živiť
jeho vlastný majetok, jeho poddaní či
nevoľníci.
V obidvoch týchto inštitúciách, ale aj v
ďalších, najmä vo vojenských kruhoch
a v cirkevných hodnostiach, sa objavujú
v priebehu 18. storočia stále tie isté priezviská. Batthyany, Csáky, Erdödy, Illésházy, Károlyi, Keglevich, Nádasdy,
Pongrác, Szapáry, Zichy. Všetci boli
medzi sebou príbuzní. V každej generácii týchto rodín sa objavujú stále nové a
nové sobáše medzi ich členmi. A tak
boli páni v úradoch bratranci, švagrovia,
svokrovia a zaťovia. Len zriedkakedy
pripustili medzi seba ďalších.
Tak sa tu objavil gróf Balassa, Grassalkovich, Széchényi, Aspremont. Veľmi
neradi prijímali medzi seba „cudzích“
šľachticov, napríklad Rakúšanov či
Nemcov. A to ani v prípade, že matka
kandidáta bola z niektorej zo spomínaných uhorských aristokratických rodín.
V druhej polovici 18. storočia boli
hádam najviac spríbuznené rodiny
Erdödyovcov a Csákyovcov.

V historickom jadre mesta možno
vymenovať rad objektov - palácov,
ktoré sa spájajú s menom týchto rodín.
Jeden z nich je zachovaný palác Erdödyovcov na Ventúrskej 1, ktorý vznikol
spojením a prestavbou troch stredovekých meštianskych domov. Len pár krokov ho delí od ešte rozsiahlejšieho paláca, ktorý si dal postaviť na mieste zborených meštianskych domov a neskôr
rozšíriť na mieste demolovaného mestského opevnenia po roku 1780 gróf
Georg (Juraj) Csáky (Panská 33 a
Hviezdoslavovo námestie 14).
Na konci 19. storočia bol majiteľom
paláca knieža Szulkowski, ktorý dal do
jeho štítu umiestniť svoj kniežací erb. V
18. storočí bol palác miestnou „turistickou“ raritou. Mal totiž ako jediný v
meste (doteraz zachovaný) balkón z červeného mramoru. Gróf Csáky si takú
„výstrednosť“ mohol dovoliť! Do histórie mesta sa gróf Georg (Juraj) Csáky
zapísal najmä výstavbou prvej stálej
murovanej divadelnej budovy, ktorú dal
postaviť na mestskom pozemku pred
demolovanou Rybárskou bránou.
V divadle sa začalo hrať v roku 1776 a
používali ho nepretržite až do roku
1885. Gróf stavbu zveril meštianskemu
staviteľovi Matúšovi Walchovi, ktorý
dodal aj projekty. Na obdobie svojho
vzniku veľmi moderná stavba obsahovala nad parterom hľadiska množstvo
elegantných lóží, na ktorých zriadenie
finančne prispeli jednotliví šľachtici.
Lóže boli natrvalo v ich užívaní, každý
si zariadil lóžu sám svojím nábytkom a
podľa svojho vkusu. Vo výške poschodia, nad vstupom, bol salón a s ním spojená dvorská lóža, vyhradená miestodr-

žiteľskému páru - arcikňažnej Márii
Kristíne a jej manželovi kniežaťu
Albertovi zo Saska a Tešínska. V roku
1793 pristavali za javisko ďalšiu sálu,
čím vznikla prvá prešporská „reduta“.
Konali sa tu bály, slávnosti, hostiny.
Dokonca aj oslava Napoleonových
narodenín!
Keď už staré divadlo napriek neskorším
úpravám nezodpovedalo vtedajším
požiarnym predpisom, museli ho zbúrať. Mesto vtedy vyzvalo majiteľov
lóží, aby si odniesli z nich svoje zariadenie. To čo ostalo, rozpredali na dražbe.
Pred 2. svetovou vojnou bola v expozícii Mestského múzea vystavená drevená
lavica z parteru starého divadla.
Niektorí potomkovia grófa Csákyho žili
v Prešporku aj v čase, keď už mesto
nebolo hlavným mestom kráľovstva.
Jeden z nich, Hilarius (Vidor), si dal na
konci 19. storočia postaviť palác na
terajšej Štúrovej ulici 16 (vtedy Baross
utca). Palác patrí po dôkladnej oprave k
najkrajším historickým stavbám na Štúrovej ulici. Jeho príbuzný gróf Eugen
Csáky si dal postaviť vidiecky kaštieľ v
terajšom Prievoze. Stavba v rozsiahlom
parku mala napodobovať vily vo vtedy
módnych letoviskách. Súčasťou kaštieľa je kaplnka, nad ktorej portálom
umiestnili starší kamenný rodinný erb.
Po skončení prvej svetovej vojne Csákyovci kaštieľ predali. Dostal sa do
majetku charitatívneho rádu sestier františkániek. Bohaté salóny grófskej rodiny
sa postupne zmenili na nemocničné
izby, zimnú záhradu prestavali na kostol. Po roku 1950 museli sestry objekt
opustiť, stal sa nemocnicou. Aj csákyovský kaštieľ v Prievoze postavený v
roku 1900, je opravený, ďalej slúži charitatívnym účelom.
Štefan Holčík
FOTO - archív

Dunajská ulica
nás lákala aj
svojimi vôňami
Prejsť sa Dunajskou ulicou z horného konca na dolný až po roh ulice
Vuka Karadžiča bývalo kedysi pôžitkom. Z dverí obchodíkov a malých
súkromných dielničiek v lete otvorených dokorán vanuli rôzne vône.
Mestská sporiteľňa tvorila výnimku,
jej vôňu, vôňu peňazí sme my dievčatá
nikdy nepoznali. Vedľa sporiteľne bol
obchodík Sandrik, za pasážou Luxor
Sanitas, pri ňom kníhkupectvo Horáček, nasledovali Cukrovinky. Idúc
okolo obchodu so sladkosťami, vždy
sme postáli. Naše chuťové i čuchové
bunky dráždila vôňa pelendrekov,
krumplového cukru, kyslých cukríkov
tvarom, farbou a vôňou fialiek, mliečnych štolverkov, marcipánu, zelených
mentolových mašličiek, žltých medových cukríkov s včielkou, kandizovaný
cukor „cukrkandel“, ale zo všetkých
vôni najviac prenikavá, dráždivá vôňa
čokolády.
Nasledovala Teta a pasáž, za ňou stál
obchodík s hudobninami, vedľa Svätý
Vojtech s vôňou mirty, pri nich opravovňa motoriek (majiteľ pán Luža)
odkiaľ sa šíril zápach benzínu a nafty.
Z cukrárne Csóka voňala vanilka a
pečené zákusky. Vyrábali a predávali
„šaumrolne“ (trubičky z lístkového
cesta, plnené cukrovou penou), nadýchané „krémšnity“ (krémeše) rozplývajúce sa na jazyku, šuhajdy, gaštanové jazýčky a rôzne iné „pocheraje“
(zákusky).
Od mäsiara Vaňku bolo cítiť zohrievanú údeninu, pečené klobásky, jaterničky a držkovú polievku. Jedlo sa na „stojáka“. Za ním malá galantéria a Liga
pasáž s výkladmi plných kníh, úhľadne
usporiadanými s neprehliadnuteľným
nápisom nad výkladom: „Povedz mi,
čo čítaš, ja ti poviem, kto si!“
Tlačiarenská vôňa sa nedá opísať. Je
charakteristická a nádherná. Oproti,
na ľavej strane, stáli železiarstvo
Richter a Vesna s metrážou „na body“,
pri nej predajňa nábytku Osolsobé, z
ktorej vanula vôňa epied a dreva.
Na poschodovom dome sa vynímala
veľká farebná reklama: „Odev vzorný, šije Rolný.“ Predávali overaly a
pracovné odevy páchnuce naftalínom.
Nasledoval Meinl. Stačilo vyjsť po
dvoch schodíkoch okolo kartónového
Černoška s červeným fezom na hlave a
opájala vás omamná, neodolateľná
vôňa práve praženej zrnkovej kávy. Pri
vchodových dverách stáli otvorené
sisalové vrecia, naplnené až po okraj
búrskymi orieškami veľkými ako
palce.
Pohľad na regály s množstvom dózní, s
vyleštenými mosadznými uzávermi, v
ktorých ste sa videli ako v zrkadle,
plných mandlí, sušených hrozienok sultániek, kakaových bôbov, píniových
orieškov, vanilkových i škoricových
strukov a na pulte pri umelecky tepanej
kovovej pokladni, v úhľadných priesvitných obaloch zlatožlté datle, vence
fíg. Za pultom sa jagalo nespočetné
množstvo zásuviek s koreninami od
výmyslu sveta. To všetko bolo úžasné,
voňajúce exotickými krajinami.
Helena Kloudová Jonášová
Dievčatá z Dunajskej ulice (2003)
Pokračovanie nabudúce
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Cykloturisti budú mať v auguste zraz
Svetová značka pre brány, dvere a pohony

Hľadá partnerov
pre predaj, montáž
a servis svojich výrobkov
Preferujeme firmy s praxou
Kontakt:

www.novoferm.cz
info@novoferm.cz

Navrhovateľ IMCa, s.r.o.,
Cementárska 15, Stupava predložil zámer

Rekonštrukcia plochy statickej
dopravy Rybničná ulica
Do zámeru je možné nahliadnuť v dňoch od
8.6. do 29. 6. 2010 na prízemí budovy
Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne nám. 1, v priestoroch Služieb občanom/FRONT OFFICE. (V elektronickej podobe

CYKLISTIKA
Klub bratislavských turistov v spolupráci s Österreichischer Touristenklub, Slovenským cykloklubom,
Cykloklubom Apollo a Bernard
Cykloklubom Slovakia pozýva všetkých priateľov cykloturistiky na 32.
slovenský zraz cykloturistov KST.
Zraz bude 28. augusta až 1. septembra
2010 a jeho účastníci počas jednotlivých dní navštívia najmä Bratislavu a
jej okolie. Podujatie je nielen pre členov
jednotlivých klubov, ale všetkých, ktorí
sa prihlásia v stanovenom termíne a
uhradia účastnícke poplatky. Deti a mládež tak môže urobiť len v sprievode
vedúceho turistického oddielu mládeže
alebo rodičov.
Prezentácia a centrum zrazu budú v

recepcii Hotela Plus, Bulharská 72 a v
areáli Dunajklubu Kamzík, Klokočova
1, na nábreží Dunaja, kde sa bude aj stanovať. Prezentácia sa začne 27. augusta
2010 o 14.00 h. Účastnícky poplatok
pre členov klubov 8 €, nečlenov 13 €,
pre deti, mládež a TOM do 18 rokov
4 €. Všetci prihlásení po termíne (30.
júla 2010) zaplatia 15 €.
V cene účastníckeho poplatku je aj zrazová taška, ktorá obsahuje zrazový
odznak, zrazové tričko, preukaz zápočtových ciest, účastnícky preukaz, propagačné materiály a doprava vlakom z
Viedne do Bratislavy.
Zrazový preukaz oprávňuje účastníka
zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných počas zrazu, využívať priestory
centra zrazu a dohodnuté zľavy.

Ak sa niektorý účastník chce zúčastniť
len na jednej cyklotúre, musí tiež zaplatiť účastnícky poplatok a prezentovať
sa, v prípade cyklotúry do Viedne
(nedeľa) sa musí z organizačných dôvodov prezentovať už v sobotu.
Súčasťou zrazu budú napríklad večerná
jazda mestom spolu s korčuliarmi,
malokarpatsko-moravská cyklotrasa (58
km a 79 km), rakúska dunajská cyklotrasa cez Národný park Dunajské luhy
(80 km), prehliadka Viedne na bicykli,
slovenská dunajská cyklotrasa (62 a 102
km), vínna cyklotúra Neziderské jazero
(82 a 88 km).
Pre peších sú pripravené dve trasy, od
Vojenskej nemocnice na Kolibu a z
Marianky do Rače. Na pešie trasy sa
treba prihlásiť o deň skôr!
(mm)

písomné stanovisko doručiť Obvodnému
úradu životného prostredia v Bratislave, Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 do 29. 6.
2010.
Miestom realizácie zámeru má byť pozemok s
parc. č. 2146/142 v lokalite na Rybničnej ulici, k.
ú. a MČ Bratislava - Vajnory, územný obvod Bratislava III.
Navrhovaná stavba je situovaná pred skupinou
administratívnych objektov na Rybničnej ulici.
Účelom navrhovaného zámeru je rekonštrukcia
existujúcej plochy parkovania spočívajúca v sanácií časti betónových plôch, úprave podkladných
vrstiev a vytvorení cementobetónového krytu,
ktorá bude mať charakter parkoviska so 188 parkovacími stojiskami. Vstup a vjazd do areálu nadväzuje nepriamo na miestnu komunikáciu Rybničná ulica.
Predpokladaný termín začatia a ukončenia činnosti: cca 07/2010 - 09/2010

HOKEJ
Bratislavskí fanúšikovia hokeja sa
môžu tešiť na premiéru nového
súťažného ročníka.
V úvodnom kole Slovnaft extraligy
2010/2011 sa zopakuje finále z posledného ročníka, HC Slovan Bratislava privíta v utorok 7. septembra 2010 na ľade
v Ružinove majstra z Košíc.
(mm)

Lažo prestúpil
do ruského
Jekaterinburgu
HOKEJ
Hokejový Slovan opúšťa Miroslav
Lažo. Jeho novým klubom bude
ruský Avtomobilist Jekaterinburg s
ktorým sa dohodol na ročnej zmluve.
O ruskom záujme sa špekulovalo už
dlhší čas, ale definitíva padla až minulý
týždeň. Dohodu možno oddiaľoval aj
fakt, že tento klub až ako posledný tím
KHL splatil svoje podlžnosti voči hráčom a mohol tak hľadať posily.
Miroslav Lažo v minulej sezóne odohral za Slovan 59 stretnutí, v ktorých
dosiahol 49 bodov a nazbieral 159 trestných minút.
(brn)

OZNAM
V súlade s § 30 a 31 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov sa uskutočňuje v termíne
od 21. júna 2010 do 23. júla 2010
prerokovanie

Územný plán zóny Machnáč,
zmeny a doplnky 3, rok 2009
Kompletná dokumentácia návrhu zmien a
doplnkov je vystavená na nahliadnutie od
10. 6. 2010 do 16. 7. 2010 na nasledovných miestach:
• Primaciálny palác, miestnosť č. 18 na prízemí denne počas pracovnej doby t. j.: v
pondelok od 8 - 17 hod., utorok - štvrtok
od 8 - 16 hod. a v piatok od 8 - 15 hod.
• vo Front Office/ servis pre občana, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Primaciálne
nám. č.l Bratislava v pondelok od 8.00
hod do 17.00 hod, v utorok až štvrtok od
8.00 hod do 16.00 hod a v piatok od
8.00 hod do 15.00 hod.
• v elektronickej podobe na internetovej
adrese www.bratislava.sk

Bratislavčania
vyzbierali na
behu 9200 eur

Verejné prerokovanie s dotknutými
vlastníkmi a obyvateľmi, na ktorom bude
zabezpečený odborný výklad spracovateľa,
sa uskutoční dňa 28. 6. 2010 o 16.30
hod. v miestnosti č. 5, na prízemí Primaciálneho paláca v Bratislave.
Za účelom identifikácie majetkoprávnych
vzťahov je potrebné aby dotknutí vlastníci priniesli na rokovanie aktuálny doklad o vlastníckych právach k dotknutým pozemkom, nehnuteľnostiam v riešenom území.

Na pripomienky podané po termíne nebude
prihliadnuté.

FUTBAL
Futbalistky ŠK Slovan sa stali majsterkami Slovenska. Rozhodlo o tom
ich víťazstvo vo finále play-off najvyššej ženskej súťaže. Belasé v ňom
vyhrali v Šali 3:0 a na ich triumfe už
nič nezmenila ani domáca prehra 1:2.
Pre slovanistky to znamenalo obhajobu
titulu a revanš súperkám za prehru vo
finále Slovenského pohára. Kto si chce
teraz pozrieť, ako hrajú majsterky Slovenska, môže prísť na turnaj Visegrad
Woman Football Cup 2010.
Hrá sa od 16. do 18. júla na ihriskách
ŠK Slovan. Účastníkmi turnaja budú aj
Slavia Praha, Victoria Sombathely
(Maď.), Unia Racibór (Poľ.) a Masinac
Niš (Srbsko).
(brn)

Do Ružinova
v premiére
majster z Košíc

bude zámer k nahliadnutiu na www.enviroportal.sk
/EIA/SEA - Informačný systém podľa zákona č.
24/2006 Z.z. časť EIA/.) Verejnosť môže svoje

Pripomienky podávajte písomnou formou do
21. júla 2010 vrátane, na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Oddelenie územného rozvoja mesta,
referát obstarávania
Primaciálne nám. 1
P. O. BOX 192, 814 99 Bratislava 1

Majsterky zo
Slovana majú
v júli turnaj

k a s K ar
Dovolen
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Aktuálnu ponuku LAST MINUTE nájdete na www.kartago.sk
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Call Centrum

02/5720 5720

Bratislava: Špitálska 51, 02/5720 5740; Dunajská 5, 02/5292 2110; Vajnorská 98/B, 02/4445 6543;
Prievozská 4/A, Apollo Business Centrum II, 02/3210 1580; Krížna 19, 02/5564 0909; Nitra: Chrenovská
30, 037/690 03 50; Galéria MLYNY Nitra, Štefánikova trieda 61 TrenÌín: Braneckého 8, 032/6401 133;
Žilina: Mariánske Nám. 32, 041/5007 020; Nové Zámky: M.R.Štefánika 15/B, 035/6444 474; Banská Bystrica: Horná 32, 048/412 4040; Košice: Hlavná 114, 055/7298 777; Hlavná 31, 055/728 8452, Trnava:
Horné Bašty 1, 02/572 057 68, Poprad: OZC MAX Dlhé Hony 4588/1, 052/442 5558, Prešov: OZC MAX,
Vihorlatská 2/A, 051/7086242

ATLETIKA
Beh pre život si v sobotu 19. júna
2010 vyskúšalo 2469 účastníkov, na
štartovnom sa vyzbieralo 9200 eur!
Bratislava tak prekonala vlastný minuloročný beh, keď sa do akcie zapojilo
1166 bežcov. K sume z tohtoročného
bratislavského behu ešte pribudnú peniaze venované cez internet.
Beh pre život sa zatiaľ bežal v troch
mestách, no už počas nich sa na štartovnom vyzbieralo toľko peňazí ako minulý rok z celého podujatia.
(mm)

Viac o bratislavskom
športe sa dozviete na
www.banoviny.sk
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Psov v Petržalke
je za tri roky
o polovicu viac

TO DOBRÉ ZOSTÁVA!
Príď na známe miesto so známou
Príďte
adres
adresou v centre Bratislavy.
Čaká vás chutné jedlo, dobré víno,
jedi
jedinečná atmosféra.
Reš
Reštaurácia a kaviareň u Františkánov
je už pre vás otvorená každý deň!
Františkánske nám. 10, tel.: 0902 929 397
www.restauraciaufrantiskanov.sk
6/22/10
11:04
AM
Jungmannova 10-12,
851 01
Bratislava
tel./fax: 6252 5021, 0905 431 455
www.cancelli.sk, e-mail: cancelli@cancelli.sk

Ufrantiskanov INZ 150x70_SCS.indd 1

Vám vyrobí a namontuje

Aj na splátky!

Letné jazykové kurzy





www.aveducation.sk
DQJOLþWLQDQHPþLQDãSDQLHOþLQDDLQp
YãHREHFQpRGERUQpSUtSUDYDQDSRKRYRU\
SROGHQQpDFHORGHQQpNXU]\SUHGHWL
VN~VHQtOHNWRULNOLPDWL]RYDQpXþHEQHWRSORNDOLWD

*DUDQWXMHPH9iPãSLþNRY~NYDOLWX]DQDMOHSãLXFHQXYPHVWH

ŽALÚZIE ROLETY
MARKÍZY DVERE
GARÁŽOVÉ BRÁNY
 SIETE PROTI HMYZU
VSTAVANÉ SKRINE
 AUTOMATICKÉ
POHONY na brány

Z Ľ A V Y 5-15 %

PETRŽALKA
Miestny úrad eviduje 4892 Petržalčanov, ktorí vlastnia psa staršieho ako
šesť mesiacov. Samospráva zaznamenala v posledných troch rokoch viac
ako 50-percentný nárast prihlásených
psov - v roku 2008 bolo v evidencii
zapísaných len 3225 majiteľov.
„Verejný rozpočet sa vďaka príjmom z
dane za psa vlani zvýšil o 158 000 eur,
dve tretiny týchto zdrojov sa použili na
čistenie verejných priestranstiev od
psích výkalov. Nárast prihlásených
majiteľov psov súvisí nielen s cielenou
informačnou kampaňou miestnej samosprávy o pravidlách, podmienkach držania psov, ale taktiež pravidelnými kontrolami dodržiavania záväzných pravidiel,“ informoval hovorca samosprávy
mestskej časti Ľubomír Andrassy.
Do kontrol sú zapojení príslušníci mestskej polície a štyria inšpektori verejného
poriadku. „Mestskí policajti majú k dispozícii osobný počítač s aktualizovanou
databázou majiteľov. Vďaka tomu môžu kontrolovať, či je pes prihlásený na
miestnom úrade, či si jeho majiteľ plní
svoju zákonnú povinnosť, platí daň,“
dodal Ľubomír Andrassy.
Sedem petržalských lokalít pre voľný
pohyb psov: Zadunajská cesta (Gymnázium Mercury), Bosákova (nadjazd na
Starý most), Jantárová cesta (Chorvátske
rameno), Topoľčianska (ÚLK Oáza),
Gessayova-Osuského (Chorvátske rameno), Antolská (oproti nemocnici), Betliarska (Chorvátske rameno).
(mm)

Mesto chystá
tanečnú poctu
M. Jacksonovi
BRATISLAVA
Michael Jackson Dance Tribute SR
organizuje 21. augusta 2010 2. ročník
„THRILLER DANCE“ na bratislavských námestiach, spoločne s akciami
Zombie -walk a Zombie-party.
Program sa začne o 13.30 h a až do
15.00 h potrvá generálka pri T-com
pláži a divadle Aréna, nácvik tanečnej
choreografie na pesničku Thriller a
úprava zombie-masiek. Od 15.00 do
15.40 h sa uskutoční pochod zombíkov
na Hviezdoslavovo námestie, kde bude
prvá zastávka a predvedenie tanečnej
choreografie. Ďalšie pochody budú na
Hlavné nám., Námestie SNP, Hodžovo
námestie a Námestie slobody.
Tréningy sú každý víkend na parkovisku pri T-com pláži a divadle Aréna, sú
určené verejnosti, od začiatočníkov až
po pokročilých.
(brn)

www.calunnictvo.eu
František Klobušický

Akadémia vzdelávania,
Gorkého 10, 815 17 Bratislava
02/544 100 25, 0902 930 242, 0902 930 253
info01@aveducation.sk, info02@aveducation.sk

 0905 793 219

70%

až

zľava na
letnú
kolekciu

od 24. 6.

Akcia platí
do 10. 8. 2010
v obchodnom dome My Bratislava.
Limitovaná ponuka platí do vypredania zásob.
Obchodný dom My vám prináša

Vyprodej_3Dpismo_252x178_Bnoviny_SR.indd 1
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V Zichyho paláci
sa predvedie
indické umenie

Festival tanca
roztancuje
Bratislavu

HUDBA
Na nádvorí Zichyho paláca na Ventúrskej ulici sa 6. júla 2010 o 20.30 h
uskutoční koncert s názvom Mozaika
hudby sveta - Malhar.
Na koncerte sa predstaví huslistka Kala
Ramnath a hráč na tabla Abhijit Banerjee. Kala Ramnath sa odmalička učila
hrať na husle a spievať.
Abhijit Banerjee je nielen vynikajúcim
predstaviteľom klasickej indickej hudby, ale dokáže svoje hudobné cítenie
prejaviť v rôznych hudobných štýloch.
Zložil filmovú hudbu k dokumentu The Diváci si v hre Platonov môžu vychutnať aj mladého Juraja Kemku.
Trail o meste Kalkata, za ktorú dostal
niekoľko významných ocenení. (dš)

Komorný
koncert zaznie
v Petržalke
HUDBA
V Kostole Svätej rodiny v Petržalke
sa 4. júla 2010 o 20.00 h uskutoční
koncert Komorného orchestra Classic Chamber Orchestra.
Komorný orchester Classic Chamber
Orchestra je zložený z popredných slovenských hudobníkov mladej generácie. Orchester vedie mladý huslista
Pavel Bogacz ml.
Na koncerte sa ako sólista predstaví
koncertný majster Slovenskej filharmónie Peter Baran. V jeho podaní si budú
môcť poslucháči vypočuť violončelový
koncert Josepha Haydna. V druhej časti
zaznie Korunovačná omša W. A.
Mozarta, v ktorej sa predstavia spevácke zbory Belcanto a Tempus v spolupráci s Classic Chamber Orchestra. Koncert sa uskutoční pod vedením dirigenta
Gabriela Rovňáka.
(dš)

TANEC
Vzťahy medzi mužom a ženou, ženou
a milenkou, tromi poslednými ľuďmi
v zabudnutej komunite, bláznom a
kráľom alebo medzi „kravami“ sú
zašifrované v pohyboch tanečníkov z
Európy i zo Slovenska.
Predstavia sa na 14. ročníku medzinárodného festivalu súčasného tanca Bratislava v pohybe, ktorý je najvýznamnejšou prehliadkou tanečného umenia
na Slovensku a potrvá do 1. júla 2010.
Predstavenia sa uskutočnia v dome T&
FOTO - Martin Črep D na Miletičovej ulici 17/B.
Vyše 45 tanečníkov z ôsmich rôznych
súborov a zo šiestich krajín sa postará o
rozhýbanie publika počas festivalu. V
programe sa objavia domáce, ale aj
medzinárodné zoskupenia: česko-slovenské, česko-belgické, slovenskoJe temer neuveriteľné, že znôška grécke a slovensko-španielske.
(dš)
takýchto osudov vírila v hlave ani nie
dvadsaťročnému mladíkovi, u ktorého je predsa len prirodzenejšie očakávať, že k nohám nádejnej milenky si
bude kľakať s bázňou a vierou minimálne v nehu.
Roman Polák pripravil s podstatnou
časťou hereckého súboru divadla VÝSTAVA
Astorka inscenáciu, ktorá nezostane V priestoroch J&T Tower 115 (Heinenepovšimnutá. Jej odhalené ostrie je ken Tower Stage) Pribinova 25, otvoalarmom nielen obdobia skoro pred sto rili výstavu Jany Brisudovej.
rokmi, ale aj dnes, keď sa milostná Výtvarná umelkyňa uplatňuje spojenie
scéna našich životov zastiera základný- fantázie a reality. Je poslednou žiačkou
mi pravidlami odporujúcimi láske: má Tibora Bartfaya, u ktorého tvorí už niedať a dal. A to čo beriem, je vždy viac, koľko rokov a venuje sa najmä komorako to čo dám.
nej plastike.
V hre Platonov sa predstavujú Juraj Určujúcim výrazovým princípom je
Kemka, Szidi Tóbiás, Marián Miezga, dokonalé zobrazenie myšlienky a námeRebeka Poláková, Peter Šimun, Lukáš tu. Rytmus línií, objem a farba je záklaLatinák, Anna Šišková, Miroslav dom diel Jany Brisudovej. Práca s
Noga, Matej Landl, Róbert Jakab, kameninou v spojení so sklom je jej
Boris Farkaš, Zuzana Konečná, Marián výsostným výrazovým vyjadrením,
Labuda ml.
Dáša Šebanová ktoré je v súčasnej výtvarnej tvorbe
veľmi výnimočné a ojedinelé. Výstava
Kariéra pre nadšených a tvorivých ľudí v najväčšej
životnej poisťovni na Slovensku na pozícii
potrvá do 8. júla 2010.
(dš)

Divadelná hra Platonov ukazuje svet,
ktorý ešte nepatrí výhradne minulosti
DIVADLO
Hra Antona Pavloviča Čechova Platonov, ktorú napísal ako celkom
mladý, sotva dvadsaťročný muž,
obohatila repertoár divadla Astorka
o ďalšiu ruskú klasiku, ktorú režijne
pripravil Roman Polák.
Hru objavili skoro dvadsať rokov po
Čechovovej smrti a Astorka ju prináša
v preklade Dany Lehutovej a dramaturgii Andrey Domeovej. Ak má režisér
Polák tlmočiť divákovi morálny úpadok vzťahov založených na vlčích
zákonoch, nerozpakuje sa ukázať vlčie
vytie naturalisticky, sugestívne, priamo
a bez pozlátka.
Ak má niekomu tiecť krv, potom je
zakrvácané celé javisko a sem-tam
šplechne aj do hľadiska. V hre Platonov
stojí v centre hry mladý učiteľ, ktorý je
neodolateľný pre ženy a nedokáže
(alebo nechce) brať ohľady na ich status
quo, nehovoriac o citoch, spoločenskom
postavení či rodinnej anamnéze. A tak

SBS prijme
pracovníkov
pre objekty v BA
0948 032 610, 0948 032 666

sa ocitá v náručí niekoľkých žien, celkom mladučkých, zrelých či práve
vydatých, čo veľmi citlivo vníma najmä
jeho manželka. Zo žien priam sála živočíšnosť, občas zobrazená aj rukolapne,
sporým oblečením.
Na pozadí milostných vzťahov s mladým učiteľom, otcom malého syna, sa
odohrávajú dramatické osudy otca a
syna, vraha a jeho tajomnej milenky,
manželského páru, ovdovelej generálskej vdovy a jej nevlastného syna či
večne opitého plukovníka. Celá zbierka postáv má jedno spoločné - v popredí ich záujmu je prežiť a ak je to čo
len trochu možné - ukradnúť si aspoň
kúsok šťastia. Pre niekoho sú to peniaze, pre iného neha, pre ďalšieho chľast
a pre toho nie posledného erotika.
Marazmus vnútorných rozložených
vzťahov Roman Polák ponúka vo
vizuálnej rovine a aj keď text podstatne skrátil, sú to takmer tri hodiny pozorovania bezcieľnych pútí životom.

INŠTALATÉRI

NON STOP

Spojenie reality
a fantázie
Jany Brisudovej

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

VIAZANÝ FINANČNÝ AGENT

0905 234 615

Kontakt: Július Mazúch, tel.: 0908 713 267



4363 8184

S možnosťou postupu do manažmentu.
Min. SŠ, bezúhonnosť
Nerozhoduje vek, ale Vaša túžba byť úspešný
a viera vo vlastné schopnosti.
Radi Vás privítame v našom tíme profesionálov.

Viac o bratislavskej
kultúre sa dozviete na
www.banoviny.sk
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 19.00 - M. Gavran: Všetko o ženách,

 20.00 - Musica Florea, koncert, Veľký

PONDELOK 12. júla

Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
SOBOTA 26. júna
 19.30 - Polemic, koncert hudobnej
 14.00 - Dostihové popoludnie, Starý skupiny, DK Lúky, Vigľašská 1
háj, Petržalka
 20.30 - M. Gavran: Všetko o
 17.00 - Jazzová loď, koncert P. Lipu so mužoch, Divadlo Jána Palárika v Trnaskupinou počas plavby, výletnou loďou ve, Zichyho palác, Ventúrska 9
Prešov z Danubiusu na Devín a späť
 18.00 - C. a K. dychový komorný
ŠTVRTOK 1. júla
orchester, Otvorenie KL, Hviezdoslavo-  17.00 - Vrbovskí víťazi, koncert altervo námestie
natívnej skupiny B. a A. Jobusa, Letná
 18.00 - 22.00 - Za dychovkou na Ku- čitáreň u Červeného raka, Michalská 26
chajdu s DH 11 z Ivanky, Kuchajda
 19.00 - Ľ. Dobrovoda: Ja, Malkáč,
divadlo Astorka, Námestie SNP 33
 21.00 - Trója, film, Autokino, Zlaté
piesky

evanjelický kostol, Panenská ul.
 20.00 - Záhrada, Hovory o kultúre a
kriku doby, téma: Krajiny vnútorné, krajiny vonkajšie, Lisztova záhrada, Klariská 1
 20.30 - Kala Ramnath - husle, Abhijit Banerjee - tabla, indická tradičná hudba, Zichyho palác, Ventúrska 9
 21.00 - Honba za pokladom templárov, film, Autokino, Zlaté piesky

 10.30 - Danka a Janka, hrá: Teatro

NEDEĽA 27. júna
 10.30 - Nedeľné matiné, J. Rodrigo, P.

Viardot, R. Chapí, M. de Falla, GMB, Mirbachov palác, Františkánske námestie 11
 14.00 - Harmatanec, zábavné popoludnie pre mentálne postihnutú mládež a
dospelých, M klub, Rovniankova 3
 17.00 - Galavečer, tanečné podujatie,
Veľká sála Istra centra, Hradištná 43
 18.00 - Ladies Chamber Trio, od klasiky až po Beatles, Hviezdoslavovo námestie
 19.00 - Blues na Lodi, hrajú: B. Procházka, A. Szabó, P. Lengyel, O. Rózsa,
Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 20.00 - V. Ondrašíková: 15 Steps, J.
Viňarský: Buticcula - Figúry blázna,
tanečné predstavenia, Dom T& D, Miletičova 17/B

 20.00 - O. Cobos a P. Mika: Hidden

(Skrytý), Choice (Voľba) CobosMika
Company, tanečné predstavenie, Dom
T& D, Miletičova 17/B
 21.00 - Hľadá sa Nemo, film, Autokino Zlaté piesky

PIATOK 2. júla
 16.00 - Klaun Pepele, Divadlo Žihad-

lo, Slubekova záhrada
 18.00 - Dychová hudba Račianka a

Mažoretky Isis, Hviezdoslavovo námestie
 18.00 - 22.00 - Letné tanečné piatky
s HS Exe, Stredisko kultúry BNM, Vajnorská 21

PONDELOK 28. júna

SOBOTA 3. júla

 10.00 - V. Šúplata: Kráľovský detek-

 18.00 - Páni Bratia, Peter Niňaj a Ro-

tív, od 5 rokov, Bratoslavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
 19.00 - Rómeo, Júlia a vírus, Túlavé
divadlo, Divadlo v podpalubí, Tyršovo
nábrežie

bo Puškár hrajú známe melódie, Hviezdoslavovo námestie
 18.00 - 22.00 - Za dychovkou na Kuchajdu s DH Križovianka, Kuchajda

UTOROK 29. júna
 10.00 - V. Šúplata: Kráľovský detektív, od 5 rokov, Bratoslavské bábkové
divadlo, Dunajská 36
 19.00 - Sólo pre dvoch hluchých,
komédia o manželstve, Divadlo v podpalubí, Tyršovo nábrežie
 21.00 - Piráti z Karibiku: Prekliatie
Čiernej perly, film, Autokino, Zlaté
piesky

 17.00 - Farbičkový koncert pre deti,

NEDEĽA 4. júla
Eisnerova ul. za expozitúrou VÚB, DNV
 18.00 - Súbor Alexandra Jablokova,

klasická hudba, Hviezdoslavovo námestie
 21.00 - Gangy New Yorku, film, Autokino, Zlaté piesky

PONDELOK 5. júla
 Sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda

UTOROK 6. júla
STREDA 30. júna
 9.00 - Čarbaničky, kriedové kvetiny,
Klub 22, Jiráskova 3
 19.00 - Koncert španielskeho gitaristu Javiera Condeho, Zrkadlová sieň
Primaciálneho paláca

 17.00 - Vy - počúvanie, hostia: rodina

Kaprálikovcov, Medická záhrada
 18.00 - Brušné tance, Medická záhrada
 19.09 - Nomen Omen, M. Markovič

a jeho hosť E.Vášáryová, Art Club
Scherz, Partizánska 2, Palisády

Neline, Medická záhrada
 17.00 - Cvičenie na chrbticu, Klára
Bačíková, Medická záhrada
 17.00 - Dobré miesto na noc, uvedenie knihy izraelskej spisovateľky S. Liebrechtovej, Letná čitáreň u Červeného
raka, Michalská 26
 20.30 - Wycombe High School /GB/,
zbor a orchester, Františkánsky kostol,
Františkánske námestie

STREDA 7. júla
 10.00 - Kalanetika, Anka Repková,

UTOROK 13. júla

Medická záhrada
 17.00 - Cvičenie na chrbticu, Klára
Bačíková, Medická záhrada
 20.30 - Jakub Nvota: Rómeo, Júlia a
vírus, Túlavé divadlo, Divadelné nádvorie, Zichyho palác, Ventúrska 9

 10.00 - Kalanetika, Anka Repková,

Medická záhrada
 17.00 - Trinásta komnata Martina
Kukučína, literárne podujatie k 150.
výročiu narodenia M. Kukučína, Letná
čitáreň u Červeného raka, Michalská 26
 17.00 - Cvičenie na chrbticu, Klára
Bačíková, Medická záhrada
ŠTVRTOK 8. júla
 10.00 - Dychové cvičenie, Klára Bačí-  18.00 - Brušné tance, Medická
ková, Medická záhrada
záhrada
 17.00 - Geria trio, koncert bluesového  21.00 - Ace Ventura: Zvířecí detekzoskupenia a hosťom M. Tedlom, Letná tív, film, Autokino, Zlaté piesky
čitáreň u Červeného raka, Michalská 26
 20.30 - Porque Tango, hudba pôvodSTREDA 14. júla
ne pochádzajúca z predmestia Buenos  10.00 - Kalanetika, Anka Repková,
Medická záhrada
Aires, Zichyho palác, Ventúrska 9
 21.00 - Posledný skaut, film, Autoki-  18.00 - Ľudová hudba bratov Kuštáno, Zlaté piesky
rovcov, Medická záhrada
 20.30 - Peter Scherhaufer: Umy si
PIATOK 9. júla
rúčky... Divadlo Vertigo, (Budapešť),
 10.00 - Tvorivé dielne pre deti, Zichyho palác, Ventúrska 9
výtvarný workshop, Medická záhrada
 16.00 - Kapitán Kotvička, Divadlo
ŠTVRTOK 15. júla
 10.00 - Dychové cvičenie, Klára BačíAgape, Slubekova záhrada
 18.00 - Banda, ľudové piesne v moder- ková, Medická záhrada
ných aranžmánoch, Medická záhrada
 17.00 - Hathajóga, Soňa Ftáčniková,
Medická záhrada
SOBOTA 10. júla
 17.00 - Peter Piatko a band, folková
 16.00 - 2. medzinárodný mládežníc- skupina, Letná čitáreň u Červeného raka,
ky hudobný festival, vyhlásenie výsled- Michalská 26
kov a slávnostný koncert, Hviezdoslavo-  20.30 - Laco Déczi a JazzCellula,
džezový trubkár so synom a skupinou
vo námestie
 17.00 - Tanec v záhrade, Letná taneč- Cellula, Zichyho palác, Ventúrska 9
 21.00 - Lolita, film, Autokino, Zlaté
ná škola LAB 1, Medická záhrada
 17.00 - Škola orientálneho tanca, Veľká piesky
sála Istra Centra, Hradištná 43, DNV
 18.00 - 22.00 - Tancujeme pri jazere
PIATOK 16. júla
 10.00 - Tvorivé dielne pre deti,
s HS UNI, Kuchajda
 21.00 - Interview s upírom, film, výtvarný workshop, Medická záhrada
 16.00 - Postrach Samko, divadlo
Autokino Zlaté piesky
Neline, Slubekova záhrada
NEDEĽA 11. júla
 18.00 - 22.00 - Letné tanečné piatky
 18.00 - Ľudová hudba Miroslava s HS V - Kvartet, Stredisko kultúry
Dudíka, Hviezdoslavovo námestie
BNM, Vajnorská 21
 18.00 - Komorný koncert v múzeu,
akordeónové duo - M. Šuffa a Ľ. Hodilí-  viac podujatí Kam v Bratislave
na www.BratislavskeNoviny.sk
ková, SNM - Múzeum kultúry Chorváe-mail: kam@banoviny.sk
tov na Slovensku, Istríjská 68, DNV

vyjdú opäť o týždeň
15. júla 2010

Trieda A už od:

smart fortwo už od:

17 582,25 €

9 990,00 €

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,
Nulové poistenie

akontácia od 20%, Mercedes-Benz Financial

(Povinné zmluvné poistenie + KASKO)

Trieda B už od:

23 205,00 €

Trieda C už od:

30 553,25 €
Akcia platí aj pre C T-model
a CLC, informujte sa na
aktuálne ceny.

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.
* Pre smart fortwo platí akcia do 31. 8. 2010. • Všetky ceny sú uvedené s DPH.
** Neplati na už zľavnené skladové ani akciové vozidlá. Spoločnost MBFS bude účtovať zákazníkom 1% spracovateľský poplatok.
Kombinovaná spotreba (l/100 km): smart fortwo 3,3 – 5,4; trieda A 4,7 – 8,1; trieda B 5,3 – 8,2; trieda C limuzína 5,4 – 13,7
Emisie CO2 (kombinované, g/km): smart fortwo 87 - 125; trieda A 125 - 192; trieda B 139 – 197; trieda C limuzína141 – 326.

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

