
O zásadnej zmene projektu Vilado-
my Devín v Devíne a o tom, za akých
okolností a prečo zmenil developer
svoj pôvodný zámer v prospech oby-
vateľov tejto mestskej časti, sme sa
pozhovárali so starostkou Devína
Ľubicou KOLKOVOU.
- Investor projektu Viladomy Devín,
ktorým je spoločnosť Skanska, nám
nedávno oznámil, že ruší celý pôvodný
stavebný zámer, na ktorý mal právoplat-
né územné rozhodnutie a aj niekoľko
stavebných povolení na vybudovanie
sietí. Územie, kde sa malo stavať, zosta-
lo dosiaľ neporušené. Investor sľúbil, že
nevyužije platné stavebné povolenie
týkajúce sa postavenia štvorposchodo-
vých domov.
Čo pri tom zavážilo?
- Mali sme asi šťastie, pretože vo vede-
ní spoločnosti nastali personálne zmeny.
Navyše Švédi sú známi ako ľudia, ktorí

si prírodu vážia, takže možno pomohlo
aj to. Predpokladám ďalej, že svoje uro-
bil aj odpor obyvateľov Devína a obča-
nov Bratislavy, ktorí sa prakticky od
začiatku projektu v roku 2005 usilovali
o zachovanie vidieckeho charakter našej
malebnej historickej obce.
Čo sa bude ďalej diať s projektom?
- Po vytvorení pracovnej skupiny zlože-
nej z troch zástupcov Devína a troch
zástupcov investora chceme hľadať rie-
šenie a nastavenie mantinelov. Chceme
stanoviť, čo je pre dané územie z hľadis-
ka výstavby najvhodnejšie, čo je ešte
únosné a čo už nie. Následne možno
bude vyhlásená aj urbanisticko - archi-
tektonická súťaž, závisí to však od roz-
hodnutia investora. Ten ráta so začatím
výstavby v roku 2013.

Ktoré podmienky na výstavbu sú pre
vás kľúčové?
- Výslednicou pôvodného projektu ma-
lo byť jedno sídlisko, teda bytovky
absolútne sa nehodiace do tohto dedin-
ského prostredia. Preto je našou priori-
tou určiť podlažnosť, ochrana prírody a
vzácnych území, ako aj ohraničenie
nárastu nových obyvateľov či občianska
vybavenosť. Hovoriť o konkrétnom
počte poschodí je zatiaľ predčasné, pre-
tože o tom bude rokovať pracovná sku-
pina. Pre nás sú ideálnym riešením dve
nadzemné podlažia. 
Koľko obyvateľov v Devíne po
výstavbe pribudne? 
- Devín má v súčasnosti asi 1100 obyva-
teľov. Pribudnúť by malo približne tris-
to ľudí v novej zastavanej časti, ktorá
je na území asi piatich hektárov. To by
bolo podľa nás optimálne.

Zhováral sa Robert Lattacher

Zadarmo
Noviny o živote v Bratislave

vydáva NIVEL PLUS, s.r.o.

Vychádzajú každý týždeň

v náklade 208 810 kusov.

Tlačí VERSUS, a.s.
Roznáša KOLOS, s.r.o.

Evidenčné číslo: EV 3101/09
ISSN 1335-5228

Redakcia:
Gorkého ulica 6

811 01 Bratislava 1

Telefón: 5441 0028, 5441 2885 

Fax: 5441 6473

Šéfredaktor: Radoslav Števčík
E-mail: redakcia@banoviny.sk
www.bratislavskenoviny.sk

Inzercia: 0911-NOVINY

Štvrtok 21. júla 2011 Pressburger Zeitung ~ Pozsonyi Újság ~ Nova Posoniensia �� �� �� �� �� Ročník XIV. ~ Číslo 26

BRATISLAVA
Leto sa pomaly dostáva do svojej dru-
hej polovice a Bratislavčania už zažili
rôzne jeho variácie. Dažde z úvodu
júla vystriedali tropické dni aj noci,
tento týždeň si zase prišli na svoje
milovníci chladnejšej verzie leta.
„Tohtoročné leto v Bratislave je pritom
približne o 1,5 °C teplejšie, ako býva
normál pre toto obdobie. Leto však
charakterizujú teplotné výkyvy, niekto-
ré dni boli a sú dosť chladné, striedajú
sa horúce obdobia s menej teplými.
Vrcholy vĺn horúčav však niekedy
dosahujú až rekordnú úroveň, čo sa
vôbec nedá povedať o dňoch, keď bolo
tento rok relatívne najchladnejšie leto,“

informoval Pavel Faško zo Sloven-
ského hydrometeorologického ústavu.
Podľa jeho slov do začiatku tohto týžd-
ňa neklesla letná minimálna teplota v
Bratislave ani raz na 10 °C. „V sobotu
9. júla však bol prekonaný rekord den-
nej teploty pre tento deň na Kolibe.
Teplota vystúpila na 32,9 °C, čo bolo
najvyššie zo všetkých 9. júlov od roku
1951,“ prezradil Pavel Faško. Celkove
najvyššiu teplotu zatiaľ zaznamenali 9.
júla v Mlynskej doline 33,6 °C, na
Kolibe 32,9 °C a na Letisku 34,2 °C. V
rovnakom období bolo v Mlynskej
doline 8, na Kolibe 6 a na Letisku 7 tro-
pických dní (denná teplota vzduchu
vyše 30 °C). 

Na Kolibe bol zase tohtoročný jún tretí
zrážkovo najbohatší od roku 1951, keď
dohromady napršalo 151 mm vody.
Najbohatšie denné zrážky v súčasnom
lete boli tiež na Kolibe - 30. júna naprša-
lo pozoruhodných 54,1 mm. Neskutoč-
ne veľa bolo aj dní s búrkou. Do 1. júla
ich napríklad na Letisku zaregistrovali
sedemnásť, čo je v takom krátkom
období mimoriadny počet.
„V strednej Európy sa zvykne v súvi-
slosti s letným počasím uvádzať, že
leto si niekedy urobí prestávku. Jednu
malo v tomto roku napríklad v prvých
júlových dňoch a niekoľko chladnej-
ších a daždivejších je aj v tomto týžd-
ni,“ dodal Pavel Faško. (db)

Leto je zatiaľ teplejšie, strašia však búrky
V pondelok 4. júla mohli Bratislavčania obdivovať túto krásnu dúhu nad Hradom. FOTO - TASR

Projekt Viladomov končí, Devín sa teší

Belasí zvládli

ligu aj pohár,

sú v 3. predkole

Ligy majstrov
BRATISLAVA
Futbalisti ŠK Slovan majú za sebou
úspešné vstupy do nového ligového a
pohárového ročníka. Po domácom
víťazstve v úvodnom stretnutí 2.
predkola Ligy majstrov nad Tobol
Kostanaj 2:0 vyhrali aj v ligovej pre-
miére nad Trenčínom a do Kazach-
stanu mohli odcestovať v dobrej ná-
lade a s pohodlným náskokom.
Tá sa odrazila aj na odvete, ktorú bela-
sí zvládli s prehľadom a po remíze 1:1
(gól hostí strelil Kladrubský) postúpili
do ďalšej fázy súťaže.
Popri ďalšom účinkovaní v Lige maj-
strov sa však slovanisti musia sústrediť
aj na najvyššiu súťaž, ktorú začali do-
mácou výhrou nad Trenčínom 3:1. V
nej ju teraz čakajú traja najatraktívnej-
ší súperi. Už najbližší víkend belasí
hostia Senicu, o týždeň neskôr cestujú
do Žiliny a prehliadku toho najlepšieho
v 1. lige zakončia domácim stretnutím
so Spartakom  Trnava. (db)

Ďalším súperom

Slovana bude

zrejme APOEL
BRATISLAVA
Po postupe cez kazašského majstra
sa futbalisti bratislavského Slovana
môžu chystať na druhého atraktív-
neho súpera. Na ceste do play-off Li-
gy majstrov v 3. predkole narazia na
ďalšiu prekážku, tentoraz pravde-
podobne v podobe cyperského šam-
pióna APOEL Nikózia.
Žreb 3. predkola totiž rozhodol, že sú-
perom Slovana bude lepší z dvojice FK
Skanderbeg Korcë (Albánsko) -
APOEL Nikózia (Cyprus). Ich prvý
vzájomný duel v Albánsku vyhrali hos-
tia 2:0, ktorí tak mali pred stredajšou
odvetou (skončila sa po našej uzávier-
ke) oveľa bližšie k postupu. Prvý zápas
3. predkola by sa hral 26. alebo 27. júla
na pôde súpera, odveta o týždeň neskôr
na Pasienkoch. 
Pre belasých nie sú Cyperčania nezná-
mym súperom. Pred dvanástimi rokmi
skončili grigovci v predkole Ligy
majstrov na štíte Famagusty a práve od
tohto stretnutia sa začal následný pád,
ktorý sa skončil účinkovaním Slovana
v druhej lige. Mužstvo z Nikózie je 21-
násobným cyperským šampiónom, 19-
násobným víťazom národného pohára
a 11-násobným držiteľom cyperského
Superpohára. Po jarnom triumfe síce
prešiel káder nabitý cudzincami viace-
rými zmenami, no určite to bude súper
iného rangu ako snaživí, ale neškodní
Kazaši. (db)

Primátor 

a starostovia

majú od júna

nové platy
BRATISLAVA
Nový zákon platiaci od 1. júna 2011
stanovil desaťpercentné zníženie
základných platov primátorov a sta-
rostov, pričom obecné zastupiteľstvá
ich môžu zvýšiť najviac o 70 %.
Mestské a miestne zastupiteľstvá
mali upraviť platy do 30. júna 2011 .
Nový zákon prilepšil najmä starostom
v menších mestských častiach. Mests-
ké zastupiteľstvo stanovilo plat primá-
torovi Milanovi Ftáčnikovi 4405 €
(predtým 4897 €), medzi jedenástimi
starostami a starostkami, ktorí si pri-
lepšili, sú Tatiana Rosová zo Starého
Mesta - 3691 € (predtým 3585 €),
Alžbeta Ožvaldová z Podunajských
Biskupíc - 3780 € (2656 €), Peter Pilin-
ský z Rače - 2467 € (2380€), vajnorský
starosta Ján Mrva - 2691 € (2295 €),
starosta Devínskej Novej Vsi Milan
Jambor - 2336 € (2093 €), karloveská
starostka Iveta Hanulíková - 2489 €
(2390 €), starosta Lamača Peter Šram-
ko - 2000 € (1936 €) a viac majú aj sta-
rosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa -
2671 € (2000 €), čunovská starostka
Gabriela Ferenčáková - 1828 € (1635
€), starosta Jaroviec Pavel Škodler -
1675 € (1637 €) a starosta Rusoviec
Dušan Antoš - 2513 €  (2300 €). 
Rovnaký plat zostal starostke Vrakune
Ľudmile Lackovej - 2500 € a petržal-
skému starostovi Vladimírovi Bajanovi
- 4154 €. Naopak, zníženie sa dotklo
starostu Ružinova Dušana Pekára -
2944,80 € (predtým 3000 €), novomest-
ského Rudolfa Kusého - 2979 € (2987
€), starostky Devína Ľubice Kolkovej -
1523 € (1680 €) a dúbravského Jána
Sandtnera - 2223 € (2390 €). (rob)

Bratislavským

vodárňam 

šéfuje R. Jakab
BRATISLAVA
Predsedom predstavenstva Bratislav-
skej vodárenskej spoločnosti (BVS)
sa po nedávnom valnom zhromažde-
ní spoločnosti stal Radoslav Jakab.
Vymenil tak doterajšieho predsedu
Daniela Gemerana. 
R. Jakab by sa mal stať aj novým gene-
rálnym riaditeľom a nové predstaven-
stvo BVS bude riešiť aj posty riaditeľov
v dcérskych spoločnostiach - Bionergy
a Infra Services. Predstavenstvo BVS
má osem nových členov a päť členov
dozornej rady, ktorých schválilo mests-
ké zastupiteľstvo. 
Počet členov predstavenstva sa na návrh
najväčšieho akcionára - hlavného mesta
zvýšil zo sedem na deväť. (rob, brn)
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Otravný boj
o funkcie
a kreslá
Spôsob obsadzovania mestských
funkcií je poriadne otravný. Takmer
polroka bol primátor bez námestní-
kov, kým zastupiteľstvo posadilo do
viceprimátorských kresiel dve poslan-
kyne. Podľa dohody primátora a
poslancov mal byť zvolený aj tretí, isté
je zatiaľ len jedno, kto ním nebude.
Bratislava má jednoducho smolu, že na
rozdiel od iných miest si námestníka
nevyberá primátor, ale na jeho návrh
ho schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
Niet pochybností, že keby primátor
mohol vy
menovať námestníkov bez súhlasu
poslancov, už by ich dávno mal. Rov-
nako je isté, že keby mohli poslanci
sami navrhovať kandidátov, zvolili by
primátorovi námestníkov aj bez neho.
Realita je však iná, potrebná je dohoda
a tá sa hľadá ťažko.
Namiesto toho, aby sa námestníkmi
primátora stali vodcovia rozhodujú-
cich poslaneckých klubov, ktorí by
zabezpečili v zastupiteľstve podporu
pre návrhy vedenia mesta, pre primáto-
ra a zastupiteľstvo boli priechodné  dve
poslankyne z menších poslaneckých
klubov. Do ake miery budú prínosom
pre fungovanie mesta, ukáže čas. Už
teraz sa však šepká, že rozhodovať
budú iní.
Kto bude tretím námestníkom, nie je
jasné. Isté však je, že to nebude Ján
Budaj, ktorého primátor už dvakrát
poslal do vopred prehratej bitky o
námestnícke kreslo, a že to nebude
nikto z poslancov za SDKÚ-DS, ktorá
má v zastupiteľstve najväčšie zastúpe-
nie. Tá sa totiž kŕčovito drží predvoleb-
nej dohody, že výmenou za podporu pre
jej kandidátku na primátora neobsadí
miesto námestníka.
Nová samospráva sa už siedmy mesiac
dohaduje, kto dostane akú stoličku na
magistráte a v predstavenstve či dozor-
nej rade mestských podnikov. Namiesto
toho, aby riešila skutočné problémy
obyvateľov mesta. No nie je to otrav-

STARÉ MESTO
Známe Kochovo sanatórium na Par-
tizánskej ulici je po rozsiahlej rekon-
štrukcii prístupné opäť verejnosti.
Otvorené je od júla 2011. Gynekolo-
gicko-pôrodnícka nemocnica má
viac ako tridsať postelí.
V rámci rekonštrukcie tu vybudovali
nový operačno-pôrodnícky trakt.
Vzhľadom na to že investor nechcel
do pôvodnej budovy zasiahnuť, rieše-
ním bola nadstavba ďalších dvoch
podlaží nad prístavbu ambulancií.
Vznikla nová budova, ktorá je s pô-
vodnou spojená presklenou chodbou.
Kochovo sanatórium na Partizánskej
ulici dal postaviť začiatkom tridsiatych
rokov minulého storočia jeden z naj-
významnejších československých chi-
rurgov prof. MUDr. Karel Koch. Svoj-
ho času išlo o najmodernejšiu nemoc-
nicu v Československu. Po druhej sve-
tovej vojne sanatórium znárodnili a
budova sa ďalej využívala ako pôrod-
nícka a gynekologická klinika. Objekt
však postupne pustol a dlhé roky bol
prázdny. 

Vzhľadom na to, že ide o jedinečnú
architektonickú pamiatku funkciona-
listického štýlu, investor obnovil budo-
vu v pôvodnej podobe a zachoval aj

unikátne architektonické prvky. Nákla-
dy na súčasnú rekonštrukciu boli vyše
sedem miliónov eur. (rob, brn)

FOTO - archív Koch

Zrekonštruované Kochovo sanatórium 

na Partizánskej ulici je opäť nemocnicou

Záhradnícka ulica 83, 821 08 Bratislava, telefón: 02 5556 3860, www.intermedial.sk

21.sezóna

To najlepšie z Chorvátska 
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)

Dopredaj autobusových zájazdov v auguste a septembri do Rovinja:
ubytovanie s polpenziou: od 168 €, dieťa až do 15 rokov zadarmo
doprava dospelý 70 €, do 20 rokov 50 €, dieťa do 5 rokov zadarmo

Dalmácia: dospelý od 170 €, dieťa až do 10 rokov zadarmo

V nových exkluzívnych priestoroch Audi Centra Bratislava
si môžete nájsť Váš preferovaný model Audi a taktiež:

• najväčšiu ponuku športových modelov S, RS a S line
priamo v showroome,

• predvádzacie modely aj priamo z Audi Nemecko 
za zvýhodnené ceny,

• špičkový servis,
• výkup a predaj jazdených vozidiel.

Aktuálna letná ponuka:

• 3 roky servis gratis pri kúpe nového vozidla Audi
spolu s 3-ročnou zárukou – iba u nás,

• bezplatná kontrola tlmičov a bŕzd,
• 33 % letná zľava na servis a opravy.

Audi Centrum Bratislava, Harmincova ulica www.audibratislava.sk        infolinka: 0911 678 911

Audi Centrum Bratislava.

Najväčšie v Európe. 
Už otvorené!

PLASTOVÉ OKNÁ BABIČ

3-izbový byt 
1399 Eur

V cene: 6-komorové okná GEALAN,
parapety vonkajšie a vnútorné, demontáž, montáž

Neváhajte a volajte ihneď 0910 977 750
www.babic.sk

ŽALÚZIE

Poslanecké 

áno protestu

prokurátora
DÚBRAVKA
Dúbravskí poslanci vyhoveli protes-
tu prokurátora, ktorý sa týkal uzne-
senia o predaji bytového podniku
vtedajšiemu miestnemu poslancovi.
Prokurátor tvrdí, že bol pritom
porušený zákon.
Prokurátor napadol uznesenie poslan-
cov miestnej dúbravskej samosprávy z
minulého volebného obdoba a žiadal
ho zrušiť. Starosta Dúbravky Ján
Sandtner na júnovom rokovaní miest-
neho zastupiteľstva bod o proteste stia-
hol, no na mimoriadnom, v júli, už
poslanci o proteste rokovali a vyhoveli
mu. Uznesením o predaji bytového
podniku mal byť porušený zákon o
majetku obcí. 
Mestská časť podľa neho nesmie vlast-
ný majetok previesť bez verejnej súťa-
že na poslanca miestneho zastupiteľ-
stva. To však bývalé zastupiteľstvo
neurobilo. Na mimoriadnom rokovaní
sa dúbravskí poslanci zhodli, že protes-
tu prokurátora zo dňa 10. marca 2011
vyhovejú a uznesenie zrušili.
Dúbravka previedla v decembri 2008
na základe zmluvy a súhlasu väčšiny
poslancov miestneho zastupiteľstva
svoj obchodný podiel v bytovom pod-
niku. Polovicu obchodného podielu
nadobudol poslanec zastupiteľstva
Oliver Mikšík. V období po prevode
obchodného podielu starosta Dúbrav-
ky Ján Sandtner uzavrel v mene mest-
skej časti zmluvu s novým vedením
bytového podniku, na základe ktorej
Dúbravka odpustila dlh bytovému
podniku. (rob)
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Do Neusiedlu 

premáva denne 

päť autobusov
BRATISLAVA
Počas letných dní mnohí Bratislav-
čania navštevujú prírodné a iné
kúpaliská aj v Rakúsku. Výnimkou
nie je ani okolie neďalekého jazera
Neusiedler See, kam počas leta pre-
máva autobus Slovak Lines.  
Okolie jazera láka na kúpanie, člnkova-
nie, plachtenie, bicyklovanie, Nordic
Walking, prechádzky či gastronomické
zážitky. Rakúske mestečká Neusiedl am
See a Podersdorf am See ponúkajú
oddych, okrem prírodných kúpalísk sú
tu požičovne windsurfingov, lodiek,
plachetníc, dá sa zaplatiť plavba loďou,
k dispozícii sú požičovne bicyklov. 
V Neusiedl am See možno navštíviť aj
kúpalisko Hallenbad ponúkajúce množ-
stvo vodných atrakcií. Od prírodného
kúpaliska v Neusiedl am See, Seenbad,
je pritom vzdialené len niekoľko minút
chôdze.
Autobusy Slovak Lines ponúkajú spoje-
nie päťkrát denne. Ceny lístkov odstup-
ňovali podľa cieľovej zastávky a veku
cestujúceho. Pre rodiny s deťmi do 13
rokov sú v ponuke aj zvýhodnené rodin-
né lístky. Lístky na autobus sa dajú
zakúpiť online na stránke www.slovak-
lines.sk, na autobusovej stanici Mlynské
nivy a v prípade voľného miesta aj u
vodiča autobusu. (red)

V Dúbravke má 

vyrásť obchodné

centrum
DÚBRAVKA
Tesco pripravuje v Dúbravke vý-
stavbu Obchodného centra s hyper-
marketom. Má byť postavené v
lokalite Dúbravčice pri Saratovskej
ulici za električkovým obratiskom.
So začiatkom výstavby centra Sara-
tovská ráta investor IUWE-Dúbravčice
v roku 2012, s dokončením o rok
neskôr. Celková zastavaná plocha po-
zemku bude viac ako 10-tisíc štvorco-
vých metrov. Vznikne budova s dvoma
nadzemnými podlažiami, s prenajíma-
teľnými obchodnými priestormi, pre-
dajňou Tesco, pasážou... Nová zeleň
pribudne na ploche 1677 štvorcových
metrov. Vonku sa ráta so 164 parkova-
cími miestami. (rob)

Objednávky cez telefón sú výhodnejšie!!!

0903 646 179  0905 646 179  0948 646 179

ABC TAXI
� 02 16 100

STATIK.SK
0905 831 290
statik@statik.sk www.statik.sk

VOĽNÉ PRIESTORY V DKD 
Dom kultúry Dúbravka ponúka na prenájom nasledovné priestory 

vo svojom objekte v centre Dúbravky formou verejnej obchodnej súťaže:

Písomné žiadosti o uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme zasielajte mailom na adresu: dosova@dkdubravka.sk
Alebo poštou na adresu: Dom kultúry Dúbravka, Saratovská 2/A, 844 52 Bratislava

Dom kultúry Dúbravka 
a Miestna knižnica, 
Saratovská 2/A, 
844 52 Bratislava
IČO: 173 300 25, 
IČ DPH: SK2020907592, 
DIČ: 2020907592
Bankové spojenie: 
Tatra banka, číslo účtu:
2623700053/1100
www.dkdubravka.sk, 
tel.: 69 20 30 30, 
fax: 64 53 20 14

kancelársky priestor – prízemie kancelársky priestor – poschodie
rozloha: 15,3 m2 rozloha: 19,1 m2

kancelársky priestor – prízemie skladový priestor – suterén (vchod z garáže)
rozloha: 12,2 m2 rozloha: 130 m2

� dostupnosť MHD � bezproblémový prístup s možnosťou parkovania � možnosť stravovania v
objekte � digitálna tel. ústredňa � možnosť prezentácie Vašej firmy v programovom mesačníku
DKD
Cena za nájom pozostáva z položiek: � vlastný nájom � dodávka služieb a energií spojených
s nájmom � stanovenie minimálnej ceny za vlastný nájom: kancelárske priestory: 117,70
Eur/m2/rok, skladové priestory: 40 Eur/m2/rok
Podmienky nájmu: � nájomné je splatné mesačne vopred
Služby a energie zahrnuté v cene nájmu: � 24 hodinová centrálna informačná služba �
dodávka energií (vykurovanie, voda, el. energia) � zimná a letná údržba vonkajších plôch
Poloha objektu a rozsah služieb poskytujú nájomcom slušné podmienky pre výkon podnika-
teľských činností za prijateľné ceny.
Vzor nájomnej zmluvy je zverejnený na stránke www.dkdubravka.sk.
Lehota na vyžiadanie podkladov na predloženie ponuky je do: 10. 8. 2011 do 14.00 hod.
Ponuky – návrhy treba doručiť v lehote do: 15. 8. 2011 do 14.00 hod.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa. 17.8.2011o 14.00 hod. v DK Dúbravka.

�GARÁŽOVÉ BRÁNY
�AUTOMATICKÉ 

POHONY na brány
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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 

�ŽALÚZIE �MARKÍZY
�ROLETY
�LAMELOVÉ DVERE
�SIETE PROTI HMYZU

Od 8. júla je Františkánska záhrada zase

otvorená, dokedy, rozhodne počasie
STARÉ MESTO
Františkánska záhrada na Uršulín-
skej a na Františkánskej ulici mesta
je pre verejnosť opäť otvorená. Záu-
jemcovia, Bratislavčania, ale aj náv-
števníci mesta, si tu od 8. júla 2011
znovu môžu posedieť a oddýchnuť
počas celého dňa.
Františkánsku záhradu sprístupnili mi-
nulý rok po tom, ako bola dlhé roky
pred verejnosťou uzatvorená. Správca
podzemných garáží, ktorý park spravu-
je v spolupráci s vydavateľom Brati-
slavských novín, informoval, že záhra-

da je otvorená denne od 9.00 do 19.00
h a má vlastný prevádzkový poriadok.
Vlani bola Františkánska záhrada otvo-
rená skúšobne do septembra a lákala na
posedenie najmä počas horúcich dní.
Tohtoročná požiadavka na jej otvorenie
prišla zo strany šéfredaktora Bratislav-
ských novín a staromestskej samosprá-
vy. Otvorená by mala byť do konca
septembra či októbra, podľa počasia. O
záhradu sa stará správca podzemných
garáží na Uršulínskej ulici.
Františkánsku záhradu prvýkrát otvori-
li pre verejnosť v utorok 1. júna 2010.

Na jej otvorení sa dohodli majiteľ
záhrady - spoločnosť PHC Garáže,
s.r.o., s vtedajším primátorom Andre-
jom Ďurkovským a starostom Starého
Mesta Andrejom Petrekom. Podmien-
kou vlastníkov garáže bolo, aby samo-
správa vyriešila problém neregulova-
ného parkovania v okolí záhrady - na
Uršulínskej a Františkánskej. Od 15.
júna 2010 tam osadili pevné zábrany,
ktoré vrátili chodníky chodcom a zne-
možnili živelné parkovanie v okolí
záhrady. Robert Lattacher

FOTO - autor

Od 1. augusta

bude cestovné 

v MHD vyššie
BRATISLAVA
Od 1. augusta 2011 budú v bratislav-
skej hromadnej doprave platiť nové
ceny cestovných lístkov. Priplatia si
najmä občasnejší cestujúci.
Cena základného 15-minútového ne-
prestupného lístka na jednu cestu sa
zvyšuje na 0,70 €, 60-minútový bude
stáť 0,90 €. Zľavnený 15-minútový lís-
tok vyjde na 0,35 € a 60-minútový na
0,45 €. Cena 70-minútového SMS lístka
sa zvýšila na 1,00 €. Nočným spojom sa
cestujúci po novom za hodinu a pol
odvezú za 1,60 €. Novinkou je zrušenie
príplatku na nočných spojoch pre držite-
ľov predplatných a turistických cestov-
ných lístkov.
Dopravný podnik ruší tarifné pásma.
Podľa informácií dopravcu, prvé tarifné
pásmo využívalo asi 51,6 percenta
cestujúcich, druhé 1,22 percenta cestu-
júcich. Najmenej podľa dopravcu pocíti
zdražovanie skupina cestujúcich, ktorá
využíva celosieťové električenky - čo je
približne 47,18 percenta cestujúcich.
Pre nich zdražie predplatný cestovný
lístok o 4,6 %. 
Nové sú aj ceny električeniek. Cena 30-
dňového celosieťového lístka je od 1.
augusta 25 eur, trojmesačného 66 a roč-
ného 250 eur. Žiacka, študentská a
dôchodcovská električenka vyjde na
12,50 eur (30 dní) a 33 eur (90 dní).
Dopravný podnik informuje, že všetky
predplatné cestovné lístky predané do
31. júla budú platiť na obdobie a v roz-
sahu, pre ktoré boli vydané. Cestovné
lístky na jednu cestu, turistické, kombi-
nované cestovné lístky predané do 31.
júla 2011 sa budú môcť použiť do 31.
augusta 2011. Potom sa začne s výme-
nou nevyužitých cestovných lístkov vo
všetkých predajniach DPB. 
Držitelia Bratislavskej mestskej karty
(BMK) budú môcť podľa dopravného
podniku cestovať od 1. augusta za
výhodnejšie ceny. Bratislavský dop-
ravca dokonca tvrdí, že cestujúci s kar-
tou zdraženie v mestskej doprave nepo-
cíti. Podľa dopravného podniku, nový
cenový výmer sa pozitívne odrazí na
cene celosieťových električeniek. Tie
majú byť pre držiteľov BMK lacnejšie o
6 percent. „Táto skupina cestujúcich
nepocíti zvýšenie a zároveň bude mať
možnosť využívať ostatné výhody
karty,“ informuje bratislavský dopravný
podnik vo svojom vyhlásení. 
Držitelia aktivovanej karty môžu využiť
zľavu desiatich percent na neprenosné
predplatné cestovné lístky (30-dňové,
90-dňové a ročné), obyčajné aj zľavne-
né. (rob, brn)

Na Železnej je

vyznačená trať

na polmaratón
NOVÉ MESTO
Rekreační a aktívni bežci dostali
minulý týždeň príjemný darček. Na
Železnej studienke vyznačili novú
certifikovanú trať na polmaratón.
Jej trať vedie od Červeného mosta po
Ceste mládeže smerom na Železnú stu-
dienku. Jej dĺžka je 21,1 kilometra a
popri trati sú osadené tabule s označe-
nými vzdialenosťami. Trať má slúžiť
rekreačným bežcom, ale aj na kondič-
né tréningové behy. (db)
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Tentoraz sme sa vybrali smerom na
dunajskú hrádzu. Presnejšie do
Čunova na Petržalskú ulicu, kde je
reštaurácia s maďarskou kuchyňou
ČUNOVSKÁ ČÁRDA. Aj tentoraz
sme boli zvedaví, ako tu varia a čím
nás prekvapia.
Zvonku Čunovská čárda nevyzerá origi-
nálne, možno s výnimkou prístrešku z
rákosia nad vchodom, ktorý však na prí-
zemnej budove s rovnou strechou pôso-
bí ako päsť na oko. Vo vnútri zámer
vytvoriť čárdu vyšiel o niečo lepšie. Aj
keď niekto by to označil za gýč. Umelý
potôčik s mostíkom a dreveným vod-
ným kolesom sa hodí skôr na dvor, urči-
te sa však nájdu takí, ktorým sa to páči.
Aj drevené hranoly podopierajúce
sadrokartónový strop. Interiér je ladený
v rustikálnom štýle - kamenná podlaha,
drevené stoly a lavice. Reštaurácia je
rozšírená o presklenú terasu. 
Už tradične nás však viac zaujímali
jedlá, ktoré ponúka tunajšia kuchyňa.
Prísľub maďarskej kuchyne nás pote-
šil, pretože v kedysi maďarskej Brati-
slave je jej ako šafránu. Pri vstupe do
reštaurácie nás prekvapil nezáujem
personálu - čašník za barom sa otočil
chrbtom, po chvíli postávania sme sa
teda usadili sami. Prvý dojem nena-
pravila ani čašníčka, ktorá mala

podľa výrazu tváre dosť osobných
problémov a za celý čas sa nezmohla
ani na letmý úsmev.
V jedálnom lístku nás šokovalo
množstvo jedál. Napočítali sme tak-
mer stovku jedál z hydiny, bravčové-
ho, hovädzieho, rýb, bezmäsitých,
cestovín, špecialít, pre labužníkov,
polievok a predjedál. Drvivá väčšina
z nich pritom nemala s maďarskou
kuchyňou nič spoločné, možno len to,
že názvy boli po maďarsky.
Prvé sklamanie prišlo, keď sme si
chceli objednať rybu. Ponúkajú totiž
pstruha, sumca, zubáča, kapra a loso-
sa na deväť spôsobov. Keď nám však
obsluha prezradila, že všetky sú mra-
zené, stratili sme na ne chuť. Keď
sme si prečítali, že príprava každej
ryby sa začína tým, že ju nasolia a
ochutia korením na ryby, vedeli sme,
že nemusíme ľutovať. 
Z polievok sme si dali „čistý rybací
vývar“ halászlé (2,29 €) a halászlé s
kaprom (2,95 €). V prípade prvej
polievky ide o zavádzanie - niečo iné
je totiž halászlé, niečo iné rybací
vývar. V tomto prípade nešlo o žiad-
ny vývar, ale o halászlé bez kúska

ryby. Obe boli servírované v smalto-
vaných kotlíkoch, pod ktorými však
chýbal oheň a vo vnútri boli obité.
Halászlé však bolo chutné.
Z hotových jedál sme neodolali držko-
vému paprikášu s haluškami Pacal
paprikáš (3,95 €), z hydinového mäsa
sme si dali kuracie prsia vyprážané v
trojobale Rántot Csirke (4,61 €) s hra-
nolkami (1,20 €) a z labužníckych špe-
cialít grilované rebrá na grile, podáva-
né na drevenom lopári (8,6 €). Paprikáš
bol vlažný a na povrchu obschnutý,
halušky a hranolky studené. Rebrá v
počte 3 kusov boli evidentne grilované
už dávnejšie, ohrievané a spečené. Jed-
noducho zlé. Jednoznačne sa zaradili
medzi najhoršie v Bratislave.
Celkovo bola pre nás Čunovská čárda
sklamaním. Odhliadnuc od toho, že tu
ponúkajú Gordon Blue (správne Cor-
don Bleu), pri takom množstve jedál
nie je možné, aby boli všetky surovi-
ny čerstvé. To je aj prípad rýb, ktoré
tu pečú mrazené. Vzhľadom na blíz-
kosť Dunaja je hanbou, že ich nema-
jú čerstvé.
Naše hodnotenie:��
Maximálny počet: 5 hviezdičiek 
Reštaurácia nebola o našej návšteve
vopred informovaná. Útratu za konzu-
máciu si redakcia platila sama.

Čunovská čárda pečie mrazené ryby

Zbohatnúť sa dá aj na úkor žobrákov
Začiatkom júla sme zažili jeden nevy-
darený, upršaný a studený víkend.
Priznávam, že ani mňa také počasie
nenadchlo, hoci má svoje kladné
stránky. Človeka totiž donúti naozaj
odpočívať a sadne si napríklad k dob-
rej knihe. Neviem však ako vy, ale ja
v poslednom čase čoraz častejšie regi-
strujem, že ľudia akosi nevedia odpo-
čívať. A to ani na dovolenke. 
Po našej „nežnej revolúcii“ sa zdalo, že
pre množstvo ľudí sa skončili tzv.
dovolenky na malte. Skôr narodení
vedia ešte určite kvetnato rozprávať,
ako si cez dovolenku opravovali či
priam budovali chaty a chalupy. Do
úmoru svojich fyzických síl, aby sa po
ich skončení vrátili neoddýchnutí do
skutočného zamestnania. Predovšet-
kým po vstupe do Európskej únie na-
stal boom zahraničných dovoleniek.
Čím exotickejšia a vzdialenejšia desti-
nácia - tým lepšie. Nech to stojí, čo to
stojí. Veď je kopa inštitúcií, ktoré
(často za nekresťanské úroky) radi
požičajú. 

A tak sa namiesto odpočinku a regene-
rácie síl naháňame, aby sme si za často
nekresťanské peniaze užili čo najviac,
aby sme mali čo najviac zážitkov.
Psina je v tom, že sa dostaví vlastne ten
istý výsledok. Po dovolenke sa nastu-
puje do práce opäť unavene. Rozdiel je
azda iba v tom, že pomerne veľká časť
súčasných dovolenkárov začne krížovú
cestu sťažností: na cestovné kancelárie,
letecké spoločnosti, delegátov... 
No čo už - človek je tvor nepoučiteľ-
ný, a to, že nikto nevstúpi dvakrát do
tej istej rieky, už rozhodne neplatí.
Myslíte si, že som nepriateľom zahra-
ničných dovoleniek, alebo azda nieko-
mu niečo závidím? Vôbec nie. Píšem z
vlastnej skúsenosti, keď práve v dovo-
lenkovom období mi volá množstvo
sklamaných ľudí a ja im vo väčšine
prípadov neviem pomôcť. A ak niečo
naozaj nenávidím, je to pocit bezmoc-
nosti.

Žiaľ, práve bezmocnosť ma vlastne
denne prepadáva aj v súvislostí s verej-
ným a komunálnym životom. Regis-
trovať nedomyslené snahy naplniť
mestské či celoštátne pokladnice za
každú cenu, ma vie riadne vytočiť. Ak
niečomu niečo závidím, tak tú boho-
rovnú slepotu politikom rôzneho stup-
ňa, ktorí nedovidia na koniec svojich
návrhov. Napríklad posledný šláger na
riešenie sociálnych problémov e-pay
kartami. 
To si naozaj nikto nevie uvedomiť, že
takáto platba vyžaduje aj príslušné ter-
minály? To budeme za šialené náklady
do každého obchodu aj v najmenších
obciach inštalovať zariadenia schopné
akceptovať špeciálne karty? Na to sa
teda už teším! Hovorí sa, že niet horšej
bitky, ako žobráka so žobrákom. Kon-
krétne: Ožobráčená štátna kasa proti
žobráckej skupine obyvateľstva. Ibaže
v tomto konkrétnom prípade si niekto
riadne namastí vrecká práve na úkor
žobrákov!

Marta Černá, Fórum spotrebiteľa

Zakázať je ľahké,

prečo sa však

nemyslí na ľudí?
LIST ČITATEĽA
Pri komplexe Eurovea pribudli znač-
ky zakazujúce pohyb chodcov, ale aj
značky zóny s dopravným obmedze-
ním zakazujúce pohyb cyklistov či
korčuliarov. 
Uvedené zákazy presne odrážajú prí-
stup mesta a našej spoločnosti k takému
spôsobu dopravy či rekreácie alebo
športu. Vo vyspelejšom svete je naopak
takýto spôsob dopravy a presunu ľudí v
centre mesta podporovaný. U nás sa
priamo v centre mesta preferuje auto-
mobilová doprava... 
Najkratšia pešia spojnica s mestom bola
pritom práve po tomto zakázanom
chodníku. Neviem, či si úradníci uvedo-
mili, akú hlúposť schválili. Chodec je
teraz ešte viac ohrozovaný a ešte viac
obmedzuje cestnú premávku, keďže
musí prejsť cez štyri priechody pre
chodcov na dvoch križovatkách. Chyba
sa však stala už kdesi na začiatku. Ako
mohol niekto naprojektovať a schváliť
takýto chodník-nechodník na hlavnom
prístupe k obchodnému centru? 
Všetky zákazové značky si neviem
vysvetliť ani zo strany Eurovey. Práve v
jej záujme musí byť prilákať na toto
miesto čo najviac ľudí a vytvoriť pre
nich najvýhodnejšie podmienky. Preto
by tam mali byť všetci vítaní. Korčulia-
ri aj cyklisti. Priznávam, situácia na
nábreží nebola najlepšia. Mohlo prichá-
dzať ku kolíziám chodcov a cyklistov.
Prečo je to tak? Pretože sa pri projekte
znova zabudlo na cyklistov. Keď už
nemá záujem Eurovea, prečo si mesto
doteraz nedokázalo u investora vynútiť
naplnenie územného plánu a vybudovať
po nábreží aspoň taký provizórny cyklo-
chodník, ako je pri River parku? 
Podobné nezmyselné zákazy spôsobujú
degradáciu úcty človeka ku zákonom a
konflikty medzi cyklistami, chodcami a
vodičmi. Cyklisti sa určite neradi pre-
pletajú medzi chodcami, ale je tu iná
možnosť, pokiaľ nechcú byť ohrozova-
ní na hlavných cestných ťahoch? S
radosťou by šli inakadiaľ, keby sa dalo.
Keď tak preferujeme automobilovú pre-
pravu, prečo sa čudujeme, že máme
všade toľko áut a niet kde parkovať.
Aké podmienky však vytvára mesto pre
obyčajných chodcov či cyklistov, ktorí
by mali mať hlavne v centre prednosť?
Bratislava ma ideálnu veľkosť. V šir-
šom centre mesta to nie je nikam ďale-
ko. V meste by preto mala byť vytvore-
ná komunikačná sieť - „zelené korido-
ry“, aby sa dalo bez stresov prejsť z jed-
ného miesta na druhý. 
Prepojenie nábrežných promenád pri
osobnom prístave po úzkom nenápad-
nom priechode pri protipovodňovom
múriku tiež nie je najšťastnejšie rieše-
nie. Občas tam vidím blúdiť cyklistov,
ktorí sa dostali do tohto lievika v smere
od Eurovey. Nerozumiem ani vodičom
na Tyršovom nábreží, ktorí jazdia k pon-
tónom na Dunaji po chodníku miesto
toho, aby zaparkovali na priľahlom par-
kovisku a prešli pár desiatok metrov
peši. Ľudovít Štiglic, Petržalka

Ďatelinová ulica

je priúzka aj

pre osobné autá
LIST ČITATEĽA
Rada by som reagovala na článok
„Autobus č. 66 by mal pomôcť pri
Retre“ (BN 23/2011).
Z relatívne tichej Ďatelinovej ulice spra-
vili jej otvorením na Gagarinovu ulicu
veľmi rušnú a najnovšie by sem neváha-
li odkloniť aj linku mestskej hromadnej
dopravy! Ďatelinová ulica je však už
teraz veľmi úzka na obojsmernú pre-
vádzku pre osobne autá a nieto ešte pre
linku MHD! Navyše si nemyslím, že
zastávky na Gagarinovej, Prievozskej a
Hraničnej ulici sú až tak ďaleko...
Som matkou dvoch maloletých detí,
ktoré začnú onedlho navštevovať Zá-
kladnú školu na Nevädzovej ul. a obá-
vam sa, že by zavedením linky MHD
by mohla byť ohrozená ich bezpeč-
nosť! Elena Maliková, Bratislava

Parkujúce autá

na Lovinského

berú chodník
LIST ČITATEĽA
Bývam na Úprkovej ulici. Keďže
som žena na materskej dovolenke,
mám na starosť dcérku v kočíku, s
ktorou sa chodievame prechádzať a
hrať do voľnočasového areálu pri
tenisových kurtoch na Ulici pri
Habánskom mlyne. 
Táto cesta je však úplne nevhodná pre
človeka, ktorý má kočík. Narážam
najmä na Lovinského ulicu, kde parku-
je niekoľko (podľa môjho názoru
nepojazdných) automobilov, ktoré
úplne blokujú chodník. Vzhľadom na
vyhlášku k zákonu o premávke na
pozemných komunikáciách 9/2009 Zb.
§52 ods. 2 je vodič povinný pri parko-
vaní na chodníku ponechať minimálne
1,5 m na prechod chodcov. V uvede-
nom prípade je to sotva 0,7 m. 
Kontaktovala som preto mestskú polí-
ciu, nech dá prekážajúce vozidlá
odtiahnuť. Na moje prekvapenie som
bola svedkom, ako mestskí policajti
stretli majiteľa dotknutých vozidiel
(známy majiteľ neďalekého autoservi-
su), ktorý začas zvýšeným hlasom
policajtov presviedčať, že má invalid-
ného syna a nemieni situáciu zmeniť.
Mestskí policajti reagovali slovami „a
my čo máme robiť?“ a odišli. 
Keď som tadiaľ s kočíkom následne
prechádzala (po ceste, lebo po chodníku
sa nedá), všimla som si, že tieto vozidlá,
ktoré sú vlastne vyše roka odparkované
vraky spomenutého autoservisu, majú
za oknom ceduľku so symbolom invali-
da. Chcela by som sa pozastaviť nad
podstatou mestských policajtov, keď
nevedia vyriešiť takto jednoduchú vec a
skutočnosť, že príbuzní ťažko chorého
človeka zneužívajú tento hendikep ako
odôvodnenie arogantného parkovania.

Eva Frisíková, Bratislava

DOMESTICA SR, s.r.o.

PRIJÍMAME ŽENY
na dlhodobé upratovanie
rodinných domov, bytov a firiem
Ponúkame prácu na HPP, DoPČ. U nás majú

príležitosť aj dôchodkyne a živnostníčky.

Zavolajte nám na 02/624 111 48 alebo 0908 760 035
Napíšte nám na info@domestica.sk

www.domestica.sk

Obrazy od významných slovenských,
českých a iných maliarov, 

staré obrazy a starožitnosti
Tel.: 032/6528 492, 0905 409 972

Email: najvyssie.ceny@gmail.com

KÚPIM ZA 
NAJVYŠŠIE CENY
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STARÉ MESTO
NA ĽADOVEJ ULICI neznámy
páchateľ ukradol riadne zamknuté
BMW X6. Jeho odcudzením spôsobil
majiteľovi škodu 60 000 eur.
NA ŽIDOVSKEJ ULICI sa zlodej
vlámal do obchodu s textilom, odkiaľ
ukradol fotoaparát, ruksak, tenisky,
oblečenie a z drevenej pokladničky si
zobral 20 eur. Krádežou spôsobil škodu
582 eur, škoda na dverách bola 195 eur.
NA RADLINSKÉHO ULICI mal
dvadsaťdvaročný mladík u seba extré-
mistický materiál, konkrétne na prste
prsteň s vyobrazením orlice s háko-
vým krížom. Proti mužovi začali trest-
né stíhanie.
NA BRNIANSKEJ ULICI mal 38-
ročný muž u seba plastovú striekačku
s bielou kryštalickou látkou. Policajti
ju zaistili a poslali na expertízu. Ak sa
potvrdí, že išlo o drogu, mužovi hrozí
trojročné väzenie.
NA KAMENNOM NÁMESTÍ sa
47-ročný muž z Topoľčian v oddelení
potravín obchodného domu pokúsil
okradnúť 78-ročnú ženu. Tá mala
kabelku prevesenú cez nákupný vozík
a držala ju rukou spolu s vozíkom.
Muž rozopol zips na kabelke a vytia-
hol z nej peňaženku. Keď sa poškode-
ná naňho otočila, zľakol sa a peňažen-
ku hodil späť do kabelky poškodenej. 
NA NOVOM MOSTE traja neznámi
páchatelia prepadli manželov z Rakús-
ka. Pod hrozbou použitia noža žiadali
od nich peniaze a osobné veci. Manžel-
ský pár im odovzdal telefón a 60 eur.
Lúpež sa zaobišla bez zranení. Mate-
riálna škoda bola 760 eur. (mm, sb)

Kolkárne stavali

najmä krčmári,

chceli zarobiť 
Kolky sú taký starý šport, že určiť
jeho vznik je prakticky nemožné.
Museli by sme bádať hádam až v
Babylonskej ríši, 4500 rokov pred
naším letopočtom. 
Kratšiu históriu začali Slováci písať,
spolu s Čechmi, v roku 1937. Slovenský
amatérsky kolkársky zväz (SAKS) vzni-
kol v Bratislave na Štúrovej ulici, v
budove poisťovne Karpatia. Čoskoro sa
z tejto hry stal šport. Funkcionári, ktorí
ho priviedli k životu, si zaslúžia spo-
mienku: Jaký bol predsedom, Zach pod-
predsedom, Fabián tajomníkom, Fazika
predsedom rozhodcov. Členovia orgánu:
Struhár, Forro, Weis, Gác, Kostka.
Nebol to malý šport. Keď oslavoval päť-
desiatku, v roku 1987, evidoval už 135
oddielov a 4675 členov. Nekryté kolkár-
ne vyrastali u nás už koncom 19. storo-
čia, keď sa kolky vyrábali z hrabového či
iného tvrdého dreva a gule z kmeňov
stromov. Kolkárne stavali najmä krčmá-
ri, ktorým hra prinášala zákazníkov a
zisky. Prím hrala stále Bratislava, ktorá
mala kolkárne v Pálffyových kasárňach,
u Sulovského, Bosňáka, Hercegoviny,
Elizáku, Orla, Pohanšeníka, Ahoja, v
Karlovej Vsi, pod Hradom, na Kolárskej
ulici, v Hubertovom a Plzenskom dvore,
na Patrónke i na Vazovovej ulici, u Slo-
váka, na Račianskej ulici aj inde. 
Hrávalo sa o peniaze, ale aj o iné ceny.
Hral každý, kto vedel a nemal prázdne
vrecká. Jedna z prvých dvojdráh bola vo
fabrike Apollo, bola však iba pre zamest-
nancov, potom na Kolárskej ulici či v
Živnodome. V meste sa vyrábali aj
kolky a gule - na Konventnej ulici. Od
roku 1945 bola výrobňa aj v Petržalke.
Predstavme si, že už roku 1944 sa zača-
la hral Bratislavská liga, a to za účasti
sedemnástich družstiev! Prvým víťazom
bol klub Tatran a z jednotlivcov Zach. 
Prvé medzištátne stretnutie bolo tiež v
Bratislave, v kolkárni TKNB hrala ČSR
s Maďarskom. Raz vyhrali hostia, raz
ČSR. Zo Slovenska hrali Demitrovič a
Fazika, v druhom zápase Krajčovič,
Demitrovič, Smištík, Mlkvý, Fazika a
Kostka. Reprezentantmi boli aj Mihál a
Konečný. Propagačno-výchovní pracov-
níci, ktorých mal zväz k dispozícii, boli
Boor, Kukučka, Dobeš Intribus, Argaláš,
no najmä 10 predsedov, ktorí boli a
jeden je ešte pri kormidle: E. Jaký, K.
Henc, Z. Lörincz, O. Saga, Ľ. Repta, J.
Sláma, J. Valigura, J. Nemčovič a S.
Kubánek, ktorý bol aj 1. podpredsedom
svetovej federácie. Teraz vedie kolkárov
Š. Kočan, sám ešte aktívny pretekár. 
Kolkári už oslavovali sedemdesiatku.
Slovensko malo týchto majstrov sveta:
Mihal, Halpert, Vitkovič, Krtil, Kliment,
Pešta, Fuksa. Medailistami boli aj
Deško, Terebessy, Kuchárová, Martiško-
vá, Koyšová, Vancová. Neskôr sa stal
majstrom sveta P. Čech v súťaži jedno-
tlivcov a v kombinácii, získal striebro. Z
vysokej výkonnosti Slovensko nezľavo-
valo. Družstvá hrali vo všetkých európ-
skych súťažiach, muži aj ženy hrávajú
pravidelne ligu a máme aj nižšie súťaže.
Podľa výsledkov nie sú kolky malým
športom, iba sa o nich stále pomerne
málo vie. Aj teraz má ešte SkoZ 12 988
členov a 114 klubov.

Jozef Kšiňan, Igor Mráz 
(Pokračovanie nabudúce)

Pred 50 rokmi chceli Obchodnú zbúrať
Nálet bombardujúcich spojeneckých
lietadiel v polovici júna 1944 mal zni-
čiť najdôležitejší priemysel v meste a
ochromiť tak dodávky nemeckej
armáde. Plánom bolo zničiť predo-
všetkým objekty rafinérie Apollo. Pri
množstve lietadiel, ktoré nad Bratisla-
vu prileteli a pri množstve bômb sa
nemožno čudovať, že časť z nich
nedopadla na územie rafinérie, ale na
obývané časti mesta. 
Výsledkom boli zničené časti mesta.
Neskoršia výstavba čiastočne zmenila
historický urbanizmus pôvodných stre-
dovekých ulíc. Napríklad južná časť
Vysokej ulice, ktorá vyúsťovala približne
na mieste vjazdu do garáží hotela Crow-
ne Plaza spolu so západným (horným)
koncom Drevenej do (terajšieho) Suché-
ho mýta, celkom zanikla. Bomba dopad-
la aj na skupinu domov Schöndorfskej či
Uhorskej (neskôr Molotovovej a teraz
Obchodnej ulice) naproti číslu 14. Dnes
tam stojí trápny provizórny prízemný
objekt s predajňami tlače a tabaku. Do
roku 1944 bol na tej strane ulice kontinu-
álny rad bohatých meštianskych domov
začínajúci pri nároží Drevenej ulice (asi
tam, kde je zastávka električky) až po
nárožie s Vysokou ulicou.
Poštová ulica bola len krátkou a veľmi
úzkou uličkou, ktorá v predĺžení fasády
kláštora Milosrdných bratov kolmo
vyúsťovala do Schöndorfskej ulice. Ulič-
ka mala meno „poštová“ od 17. storočia,
lebo pred blízkym zájazdným hostincom
bola konečná „poštových vozov“, inak
„dostavníkov“, ktoré boli pred postave-
ním železníc najdôležitejším diaľkovým
verejným dopravným prostriedkom.
Ulička bola aj do 30. rokov 20. stor.
užšia, než je doteraz neďaleká Mariánska
ulica. V budove maďarského veľvysla-

nectva vo Viedni (Bankgasse) je zacho-
vaný obraz z obdobia okolo roku 1780,
na ktorom vidno v pozadí scény Márie
Terézie skladajúcej korunovačnú prísa-
hu, dolné vyústenie Poštovej uličky do
Námestia prísahy (terajšieho Námestia
SNP).
Bombami zasiahnuté domy na Schön-
dorfskej tvorili rovnaké skupiny ako
domy 15 až 25 či 35 až 41 v tej istej ulici.
Ich dvory boli podobné zachovaným
dvorom domov 23, 25, 37 či 53. Už v 30.
rokoch sa uvažovalo s rozšírením Pošto-
vej ulice a s jej predĺžením po Vysokú,
respektíve po priestranstvo pred Grassal-
kovichovým palácom (vtedy ešte sídlom
Zemského vojenského veliteľstva). Po
bombardovaní (1944) vznikla medzi
domami medzera, ktorou mohla nová
časť ulice prechádzať. Ruiny po oboch
stranách ulice zakryli v 50. rokoch v
rámci akcie „Z“ radom stromov. V 60.
rokoch sa pripravovalo zbúranie celej
Obchodnej. Mal tam vzniknúť komplex

stavieb bez ľudského meradla podobný
areálu Tesco-hotel Kyjev či trom budo-
vám ministerstiev pri Špitálskej ulici. 
Východná časť predĺženej Poštovej ulice
sa začala formovať do definitívneho
stavu len pred pár rokmi. Na jej hornom
konci, pri novom nároží s Vysokou,
postavili Austria Trend Hotel. Ešte stále
čaká na dostavbu nárožie pri Obchodnej
ulici. Dom číslo 13 má smerom k
Michalskej bráne slepý múr, ktorý jasne
naznačuje, že tam má stáť ďalší objekt.
Fasáda hotela Austria Trend (kníhkupec-
tvo Panta Rhei) bola do Poštovej ulice
vytýčená tak, aby rad budúcich stavieb
mohol pokračovať v priamej línii sme-
rom k VÚB (pôvodne hotel a kino Pala-
ce) na nároží dolnej časti Poštovej a
Obchodnej ulice (drevená búda pekár-
stva Golden Bakery). Za radom stromov
za domom č. 13, ktorý tam bol vysadený
dočasne, aby zakryl škaredý múr medzi
pozemkami 13 a 15, netreba smútiť, ani
brániť výstavbe. Projektovaná novostav-
ba nahradí konečne škody, ktoré tu spô-
sobila 2. svetová vojna. Štefan Holčík

FOTO - archív

Stratili sa Vám kľúče?
NÚDZOVÉ OTVÁRANIE

0905 310 069
0948 310 069 nový kontakt

predajňa, dieľňa: Púpavova 30a, 841 04 BA

OBRAZY NAJLEPŠIE

Galéria Art Invest
Dobrovičova 7, Bratislava

T: 0905 659 148, art@artinvest.sk
WWW.ARTINVEST.SK

PREDÁTE V AUKCII

KVALITNE a RÝCHLO
(do 24 dní)

akreditovaný MPSVaR, platný v SR a EU

OPATROVATE¼SKY
KURZ VaV

´

od 179€

denný a veèerný

KNIHA NEMÈINYpre opatrovate¾ky
CD + certifikát SJ, NJ, AJ, TJ, ŠJ

ZADARMO:
Využite TERAZ!Z¼AVY

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335 0911 996 639

KURZY NEMÈINY pre opatrovate¾ky, 79€
(Rakúsko, Nemecko)PRÁCA pre opatrovate¾ky

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!

Záhradnícka ulica 83, 821 08 Bratislava, telefón: 02 5556 3860, www.intermedial.sk

21.sezóna

To najlepšie z Chorvátska 
(Rovinj, Poreč, Vrsar, Trogir, Dubrovnik, ostrovy)

Akcia pre seniorov nad 60 rokov: 2. 9. - 11. 9. 2011
autobusový zájazd do Rovinja s polpenziou šv. stoly, nápoje v cene:

iba za 199 €, doprava autobusom cez Rakúsko a Slovinsko: iba 70 €
Ponuka plat í  iba po predložení tohto inzerátu!
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Hráčom sezóny 

Šebo, objavom 

mladý Pauschek
FUTBAL
Tesne pred úvodom nového ročníka
I. futbalovej ligy vyhlásili niekoľko
ankiet mapujúcich posledný ročník
Corgoň ligy. Najvyššie priečky
logicky ovládli zástupcovia ŠK Slo-
van.
Dvadsaťsedemročný Filip Šebo sa stal
suverénne Najlepším hráčom Corgoň
ligy v sezóne 2010/2011, s 22 gólmi
navyše vyhral súťaž kanonierov v
Pohári denníka SME. Objavom minu-
lého ročníka bol 18-ročný obranca Slo-
vana Lukáš Pauschek.
Belasí mali aj najpočetnejšie zastúpe-

nie v Jedenástke sezóny 2010/2011:
Lukáš Pauschek, Martin Dobrotka,
Karim Guédé, Marko Milinkovič (prvý
polrok však strávil v MFK Košice),
Igor Žofčák, Filip Šebo. (db)

Andrej Glatz: So všetkými koňmi som 

mal dobrý vzťah, vždy sme sa „dohodli“.
JAZDECTVO
Andrej GLATZ je mnohonásobným
majstrom a reprezentantom Slo-
venska aj ČSSR, bol v príprave na
OH 1972 v Mníchove a 1980 v Mos-
kve, na ktorých sa nakoniec nezúčast-
nil, šéfuje jazdeckému klubu Slávie
STU Bratislava aj celej Slovenskej
jazdeckej federácii. Najmä je však
hlavným organizátorom úspešných
medzinárodných jazdeckých prete-
kov Grand Prix CSIO***-W, Aegon
Mercedes Grand Prix, ktoré budú od
11. do 14. augusta 2011 v areáli TJ Slá-
via STU v Petržalke, za Ekonomickou
univerzitou.

~     ~     ~
V jednom z rozhovorov ste raz spo-
menuli, že ku koňom ste sa dostali
ako desaťročný, ešte v Košiciach, a že
kvôli nim ste vlastne aj odišli študo-
vať do Bratislavy. Ako na to v tom
čase reagovalo okolie, rodina?
- V roku 1965 zostal v cudzine Milan
Kapec - výborný jazdec Slávie Bratisla-
va a reprezentant Československa. Na
majstrovstvách Slovenska v Tatranskej
Lomnici ma oslovil pán profesor Boor,
či by som neprišiel do Bratislavy a
nejazdil za Sláviu SVŠT. Keďže som
vedel, že je to špičkový oddiel a z Bra-
tislavy sú určite lepšie možnosti zúčast-
ňovať sa na pretekoch, ponuku som rád
prijal. Rodina a známi už vedeli, že
kone sú pre mňa veľmi dôležité, preto s
tým nemali problém. Samozrejme,
mama bola smutná, pretože aj môj brat
študoval mimo domu - v Prahe.
Cítili ste už vtedy, že s koňmi spojíte
nakoniec celý život?
- Zvieratá som mal rád od malička a
niekoľkokrát som na radosť rodičov
doniesol domov psov, ktorí sa ku mne
pridali na ulici. Desaťročný chlapec
však určite ešte nevie, čo bude jeho
celoživotnou záľubou, ale roky doká-
zali, že u mňa to sú kone.
Raz ste prezradili, že kôň je podľa vás
najkrajším vyjadrením prírody? Čo
vás na nich najviac fascinuje?
- Všetko - elegancia pohybu, krásne oči,
a hlavne pozitívna energia, ktorá z nich
vyžaruje. Okrem toho ich povaha, ktorá

je priateľská, stádový pud, ktorý je zrej-
mý aj z prítulnosti k ľuďom.
Ako si dnes spomínate na začiatky
CSIO v 60. rokoch? Mali ste vtedy
nejaké méty, že to chcete potiahnuť
po piaty ročník, desiaty, dvadsiaty,
alebo ste tušili, že sa to vlastne nikdy
nezastaví?
- CSIO sa logicky vyvinulo z predchá-
dzajúcich pretekov Jarnej ceny Slávie a
Veľkej ceny. V „predrevolučných“
časoch sem prichádzali najmä jazdci
„spriatelených“ krajín, ktorých nebolo
veľa. Po zmene, vďaka spokojnosti
účastníkov, sa postupne stala známou po
celom svete a záujem o účasť neustále
stúpal. Ocenením usporiadateľov je aj
to, že GP je kvalifikáciou na ME v
Madride 2011 a letných OH v Londýne
2012, a že súťaže sa započítavajú do
dvoch Svetových pohárov. Méta uspo-
riadania je - kým vládzeme!
Máte odložené niečo, čo vám pripo-
mína kone, s ktorými ste boli úspešný
na CSIO - Letkis, Ormond, Salvator?
- Samozrejme, za tie roky má človek na
čo spomínať. Mám veľmi veľa fotiek
mojich koní a už niekoľko rokov sa
chystám ich usporiadať - možno to
vyjde niekedy v zime v penzii...
Býva týždeň, keď sa koná CSIO,
najhektickejší za celý rok? Ako ho
prežívate?
- Nemám rád hektiku, ale je ťažké sa jej

vyhnúť. Zákonom je, že aj keď sa snaží-
te urobiť všetko včas, nájdu sa momen-
ty, ktoré sa nedajú predpokladať a vtedy
nastupuje hektika. Týždeň však preží-
vam hlavne v obave o počasie, pretože
ani pri dlhoročných skúsenostiach sme
sa ho nenaučili naprogramovať...
Viete si predstaviť, že by sa CSIO
konal aj v inom areáli ako v Petr-
žalke? Čím je tento parkúr odlišný
od iných?
- Iste, predstaviť sa dá všetko. Areál na
Slávii je však odlišný od mnohých
iných, hlavne svojím komorným pro-
stredím, trávnikom a množstvom zele-
ne. Je optimálne vzdialený z mesta, a
tým dostupný mnohým divákom, ktorí
sa tradične tešia na naše preteky.
Keď sa bavíte s partnermi, obchod-
nými alebo aj v súkromí, čo býva čas-
tejšou témou - automobily alebo
kone?
- Ak sa bavíme o koňoch, tak sú to často
aj kone pod kapotou, ktoré ( hlavne naša
značka ) sú skoro, ale len skoro také
ušľachtilé ako živé.
Vzťah ku koňom často prirovnávate
k manželstvu, pretože aj tam vraj
musí fungovať chémia. Ku ktorým
koňom ste mali najbližší vzťah, prí-
padne, ktorú vlastnosť koní by ste
radi preniesli aj na väčšinu ľudí?
- Tam, kde sú dva živé organizmy, záko-
nite musí existovať aj dobrý vzťah (ak
to má vydržať), a platí to aj o koňoch.
Jazdec a kôň si musia „sadnúť“. S
koňmi je to ako s ľuďmi. Zásada je, ak
dávaš - dostaneš. To platí aj o koňoch.
Mám ich rád a ony mňa tiež. Myslím, že
veľmi dobrý vzťah som mal so všetký-
mi, či už boli divoké alebo bojazlivé,
vždy sme sa „dohodli“.
Máte nejaký rituál, ktorý sa vám
opakuje tesne pred začiatkom
CSIO alebo tesne po skončení pre-
tekov, ktorým sa vlastne lúčite
s daným ročníkom?
- Pred začiatkom niet času, ale po skon-
čení pretekov si vždy dáme pohár šam-
panského s rozhodcovským zborom a s
jadrom organizačného výboru.

Zhováral sa Dušan Blaško
FOTO - archív

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

0905 234 615 � 4363 8184

PAVOL VALENTOVIČ®

BEZPEČNOSTNÉ UZAMYKACIE
SYSTÉMY - TREZORY

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

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

Zabuchli ste si auto?

Slovanistom sa

vracia Roman

Kukumberg
HOKEJ
Útočné rady HC Slovan posilní od
novej sezóny bratislavský rodák,
odchovanec BEZ, Roman Kukum-
berg. So Slovanom sa už raz tešil z
majstrovského titulu v sezóne
2006/2007, okrem toho zažil oslavy
titulu aj v konkurenčnej Dukle Tren-
čín tri roky predtým. V oboch týchto
sezónach bol nominovaný aj do All
Stars výberu slovenskej extraligy.
Roman Kukumberg sa do Slovana vra-
cia tretíkrát v kariére. Svoj dosiaľ
posledný zápas za mužstvo z Tehelné-
ho poľa odohral pred vyše dvoma
rokmi na jar 2009. Gól v predĺžení roz-
hodujúceho siedmeho zápasu semifi-
nálovej série s Pálffyho Skalicou vtedy
predčasne ukončil pre Slovan sezónu,
ktorá bola z osobného hľadiska pre
Kukumberga najúspešnejšia: v 56
zápasoch základnej časti zaznamenal
57 kanadských bodov. 
V nasledujúcich dvoch sezónach si
Roman zahral v Kontinentálnej hoke-
jovej lige postupne v dresoch Lady
Togliatti, AK-Bars Kazaň, Traktora
Čeľjabinsk a naposledy Amuru Chaba-
rovsk. V oboch posledných sezónach
odohral priemerne 50 zápasov za sezó-
nu a zaznamenal 40 bodov za 22 gólov
a 18 asistencií. K úplnému výpočtu
Kukumbergových skúseností s ruskou
KHL treba pripočítať ešte dve sezóny v
Neftechimiku Nižnekamsk.
Hráč, ktorého v roku 2004 draftovalo
Toronto Maple Leafs v 4. kole z celko-
vého 113. miesta, by mal so Slovanom
podpísať zmluvu na jeden rok v priebe-
hu stredy. V kabíne belasých už majú
pre neho rezervovaný dres s „jeho“
číslom 16. 
Nový klub si medzitým našli už aj
bratia Hunovci, Richard a Róbert,
ktorí po dvoch rokoch strávených na
Tehelnom poli podpísali nové ročné
kontrakty so Žilinou. A v mužstve sa
v tejto sezóne neobjaví ani kanadský
obranca  Rick Jackman, ktorému sa
narodilo druhé dieťa a z rodinných
dôvodov sa rozhodol zostať nejaký
čas doma, v Toronte. (miv)
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Mestskí poslanci

sú za zachovanie

celého PKO
BRATISLAVA
Bratislavskí mestskí poslanci na
poslednom predprázdninovom za-
sadnutí zastupiteľstva schválili
zachovanie celého objektu Parku
kultúry a oddychu. 
Ak by nedošlo k samotnej dohode
medzi mestom a vlastníkom
pozemkov, spoločnosťou Henbu-
ry Development, poslanci žiadajú
primátora, aby podal určovaciu
žalobu na usporiadanie vlastníc-
kych vzťahov na území.
Primátor by mal podľa poslancov
navrhnúť investorovi zámenu pozem-
kov v areáli PKO s pozemkami mimo
tejto časti nábrežia. (rob, brn)

V Petržalke 

už kontrolujú

letné terasy
PETRŽALKA
Pokutu až 6638 eur môže dostať
podnikateľ, ktorý v Petržalke nedo-
držiava stanovený čas na jej pre-
vádzku a má ju otvorenú aj po povo-
lenom čase.
Petržalská samospráva preto vykonáva
počas leta pravidelné kontroly, ktoré
majú zabrániť, aby najmä obyvatelia
okolitých domov mali po 21. hodine
zabezpečený pokoj. V prípade bloko-
vej pokuty môže podnikateľ zaplatiť
30 eur. (brn)

Vlastenecké 

námestie začali

revitalizovať
PETRŽALKA
Začiatkom júla začala petržalská
mestská časť revitalizovať Vlaste-
necké námestie. Pribudnú na ňom
stromy, kvetinové záhony, nová dlaž-
ba a lavičky. 
Mestská časť získala na revitalizáciu
finančné prostriedky z EÚ, z operačné-
ho programu Bratislavský kraj. Celko-
vé náklady na realizáciu predstavujú
195-tisíc eur, z toho 5 percent pokrýva
zo svojho rozpočtu mestská časť Brati-
slava-Petržalka. 
„Najprv bolo treba odstrániť doterajšie
povrchy, vybudovať inžinierske siete
pre verejné osvetlenie a následne sa
bude klásť zámková dlažba. Na Vlaste-
neckom námestí pribudne osem lavi-
čiek, parkovacia zábrana, kvetinové
záhony v palisádových terasách a
okrasné stromy. Revitalizácia si vyžia-
da náhradu 13 pôvodných stromov.
Celkovo pribudne 32 nových drevín -
javor, ľaliovník, čerešňa pilkatá, hrab
holandský a breza previsnutá,“ infor-
movala hovorkyňa mestskej samosprá-
vy Mária Grebeňová-Laczová. 
Ako ďalej uviedla, „výsadba drevín a
zelene je naplánovaná na september a
október.“ Stavebný ruch na Vlastenec-
kom námestí počas letných mesiacov
bude od pondelka do soboty. „Chcem
obyvateľov z blízkeho okolia poprosiť
toto leto o trpezlivosť a pochopenie.
Vlastenecké námestie už potrebovalo
obnovu,“ doplnil starosta Vladimír
Bajan. (mm)

Polus predstaví výstavu Elvisa Presleyho,

v Bratislave budú aj jeho cadillac či gauč
NOVÉ MESTO
Putovná výstava Elvisa Presleyho z
Memphis/Tennessee prvý raz zaví-
ta aj do Bratislavy! Od 28. júla do
21. augusta 2011 si môžu návštevní-
ci Polus City Center pozrieť uni-
kátnu zbierku predmetov Kráľa
rokenrolu - Elvis žije!.
Od smrti Elvisa Presleyho uplynie 16.
augusta 2011 už 34 rokov, no aj
napriek tomu stále inšpiruje milióny
ľudí na celom svete. Putovné
múzeum ponúka prostredníctvom
spomienkových predmetov pohľad na
jeho život. Medzi exponátmi sa
nachádza napríklad posledný Elvisov
Cadillac, ktorý s obľubou používal v
rokoch 1974 až 1977. Cadillac

„Fleetwood“ je 2,08 metra široký a 6
metrov dlhý. Návštevníkov určite
poteší aj legendárna Elvisova gitara
Hagström alebo šerifská hviezda, kto-
rou bol spevák poctený. Zbierka tiež
obsahuje košele a kostýmy z Elviso-
vých koncertov, zlaté nahrávky a oce-
nenia jeho tvorby. Nebudú chýbať ani
šperky, pre ktoré mal veľkú vášeň. 
Výstava ponúka na obdiv napríklad
gauč a stojanovú lampu z obývačky
slávneho sídla Graceland z obdobia
od apríla 1957 až máj 1967.
Elvis Presley začal spievať už ako
päťročný a prvú cenu v speváckej
súťaži získal ako desaťročný. Najskôr
pracoval ako vodič kamióna za týž-
dennú mzdu 22,50 dolára. V roku

1959 spoznal Priscillu Beaulieuovú a
v roku 1966 ju oficiálne požiadal o
ruku. V roku 1963 predal už viac ako
100 miliónov platní. V roku 1973 sa
zapísal do histórie Havajským kon-
certom, ktorý vysielali do celého
sveta. Sledovala ho miliarda ľudí. 
Fanúšikovia a návštevníci Polusu si
budú môcť odniesť aj suveníry z Elvi-
sovho fanshopu. Návštevníci však
súčasne prispejú na charitatívnu
zbierku pre talentované deti. Na všet-
kých čaká možnosť súťažiť o atrak-
tívne ceny a poukážky na nákup.
Stačí, ak si v správny deň urobia foto
s maketou Elvisa alebo živým Elvi-
som, ktorého budú môcť stretnúť
priamo v Poluse. (brn)

V Lesnom kine Nostalgia sa predstavia

úspešní mladí slovenskí filmoví autori 
STARÉ MESTO
Presne 33 filmov od mladých sloven-
ských tvorcov môžu počas júla a
augusta vidieť návštevníci v Lesnom
kine Nostalgia v Horskom parku,
kde sa uskutoční III. ročník letnej
prehliadky Mladý slovenský film. 
Hlavným zámerom projektu je počas
teplých letných večerov predstaviť
verejnosti medzinárodne aj doma oce-
nené dokumentárne, animované i hrané
snímky novej generácie slovenských
filmových tvorcov, ktorí na seba výraz-
ne upozornili v poslednom desaťročí.

Účasť prisľúbili takmer všetci tvorcov,
ktorí po pozitívnej skúsenosti z minu-
lých ročníkov majú opäť záujem osob-
ne uviesť svoje aktuálne filmy v Les-
nom kine. Ťažisko prehliadky tvoria
filmy novej generačnej vlny sloven-
ských dokumentaristov.. 
Autorská originalita i tímový duch cha-
rakterizujú generáciu mladých animá-
torov, ktorých tvorba predstavuje neod-
mysliteľnú súčasť prehliadky. Tento
ročník prinesie profily Kataríny Kere-
kesovej a Martina Snopeka.
Prehliadka bude v Lesnom kine Nostal-

gia (námestíčku pred Horárňou pri
vstupe do Horského parku na rohu
Bohúňovej a Nekrasovej ulice), každý
utorok a piatok od 22. júla do 19.
augusta. Začiatok predstavení je vždy
po západe slnka, približne od 20.30 h.
V prípade nepriaznivého počasia sa
projekcie uskutočnia v priestoroch Les-
nej školy. Viac filmov počas jedného
večera bude vždy bez prestávky v pora-
dí uvedenom v programe. Vstupné na
celovečerný program sú 2 eurá. Lístky
si možno kúpiť vždy približne 20 minút
pred predstavením. (mm)
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SOBOTA 23. júla
� 17.00 - Letné tancovanie na Čaji o
piatej so skupinou Exe Live, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
�18.00 - Ervín Schönhauser, Soňa Ra-
dulová, Hudba na námestí, Hviezdosla-
vovo námestie
� 20.30 - A Cappella Dreams, koncert,
Nádvorie Klarisky, Klariská 5, v prípade
nepriaznivého počasia Barokové nádvo-
rie UKB

� 22.00 - Jokebox by Ricky Fitz &
Bobsan, breaks, mash ups, Nu Spirit Bar,
Medená 16

NEDEĽA 24. júla
� 15.00 - Zdraví a nemocní v Prešpor-
ku, vlastivedná vychádzka, stretnutie
pred Primaciálnym palácom
�15.00 - Koncert pod stromami a Tan-
čiareň, Horáreň Horský park, Lesná 1
� 17.00 - Ako sa psíček nechcel umý-
vať, Divadlo Jaja, Záhrada Leberfinger,
Sad Janka Kráľa, vstup voľný
� 17.00 - Siesta v galérii, Poľská maľba
okolo 1900, výklad k aktuálnym výsta-
vám, SNG, Esterházyho palác, Námestie
Ľ. Štúra 4
� 17.00 - Slncový kôň, detská divadelná
scéna, Eisnerova ul., vstup voľný
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, Grassalkovichova záhrada
� 18.00 - Martin Bies & Flamenco
clan, Hudba na námestí, Hviezdoslavovo
námestie
� 22.00 - Milk&Honey (Creation rec.
special) with DJ Nowhere Man & guest
listening, Nu Spirit Bar, Medená 16

PONDELOK 25. júla
� 10.00 - Ježko a líška, Divadlo Zanza-
ra, Medická záhrada
� 17.00 - Sojka a Jašter u Doktora
Band, hosť Milan Tedla, cyklus blueso-
vých pondelkov, Letná čitáreň U červe-
ného raka, Michalská 26
� 20.30 - Oto Klein, spev, Milan Von-
derka, husle, Pavol Tužinský, klavír,
Jozef Šimonovič, recitácia, chrámový
koncert, Františkánsky kostol Zvestova-
nia Pána, Františkánske námestie č.1

� 22.00 - Boogaloo Hustle with DJ
Kinet (Nuspirit.sk), boogaloo, Nu Spirit
Bar, Medená 16

UTOROK 26. júla
�17.00 - Sila(n) slov, prezentácia tvorby
členov literárneho klubu zo Žiliny cyklus
Pramene, Letná čitáreň U červeného
raka, Michalská 26
� 20.00 - Pohoda_FM Live, koncert
Rádia_FM, Moustache, Komorné štúdio
SR, Mýtna 1, vstup voľný
� 22.00 - Soulmatez - DJ Bbk (Cover-
tinterests), house, brokenbeat, Nu Spirit
Bar, Medená 16

STREDA 27. júla
� 18.00 - Blue Way, bluegrass, Medická
záhrada, vstup voľný
� 20.00 - Salón u Liszta, Franz Liszt -
fenomén 19. storočia, Lisztova záhrada,
Klariská 1
� 20.30 - Michelangelo, Elledanse,
Divadelné nádvorie Zichyho paláca,
Ventúrska 9
� 21.00 - Streetspirit with BJ Piggo
(Streetcom), párty hip hop, soul, r&b,
funk, house, Nu Spirit Club, Šafárikovo
námestie 7
� 22.00 - DeeStylaz with DJ Lion Dee
eclectic, Nu Spirit Bar, Medená 16

ŠTVRTOK 28. júla
� 17.00 - Soňa Horňáková/Jednofázo-
vé kvasenie, folk, Letná čitáreň U červe-
ného raka, Michalská 26
� 20.30 - Duo cimbal a klavír, Miro
Rajt a Matej Vrábel, Hudobné nádvorie
Zichyho paláca, Ventúrska 9
� 21.00 - Nu Faces: Joyride, Beattrippin
by DJ Effiks, indie, funky, nu sound, Nu
Spirit Club, Šafárikovo námestie 7
� 22.00 - Broken Legs with DJs
Stew_Pitt & Guest drum’n‘bass,
liquidfunk, Nu Spirit Bar, Medená 16

PIATOK 29. júla
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, Grassalkovichova záhrada
� 20.30 - Letné literárne láskanie,
Krasula číta Dušeka, Nádvorie Klari-
sky, Klariská 5

SOBOTA 30. júla
� 15.00 - O zabudnutých významných
bratislavských rodákoch, vychádzka,
stretnutie pred Primaciálnym palácom
� 17.00 - Letné tancovanie na Čaji o
piatej so skupinou Skan, Stredisko kul-
túry, Vajnorská 21
� 18.00 - Gipsy Jazz Banda, Hudba na
námestí, Hviezdoslavovo námestie

�20.00 - Nu Spirit Kinema: Broken Flo-
wers (Jim Jarmush), Make Some Noiz! -
DJs Vec (samsystem) & EmonoizBoyz
hiphop, mashups, eclectrobreaks, Nu Spirit
Club, Šafárikovo námestie 7
� 20.30 - Letné literárne láskanie, Polák
číta Válka, Nádvorie Klarisky, Klariská 5

NEDEĽA 31. júla
� 17.00 - Perníková striga Figa Divad-
lo Dunajka, Záhrada Leberfinger, Sad
Janka Kráľa, vstup voľný
� 18.00 - Juraj Havaj, Aneta Mihályo-
vá, Hudba na námestí, Hviezdoslavovo
námestie
� 18.00 - Letný podvečer s komornou
hudbou, Letné impresie, Výstavná sieň
SNM - Múzea kultúry Chorvátov na Slo-
vensku, Istrijská 68, vstup voľný
� 20.30 - Letné literárne láskanie,
Žiška číta Hviezdoslava, Nádvorie Kla-
risky, Klariská 5

PONDELOK 1. augusta
� 10.00 - Medovníková chalúpka,
Divadlo Pod hríbikom, Medická záhrada
�17.00 - Cvičenie pod stromami, Thai-
ji chuan, Medická záhrada

UTOROK 2. augusta
� 17.00 - Cvičenie pod stromami, Hat-
jajoga, Medická záhrada
� 18.00 - Sahadža joga, začiatočníci,
ako sa zbaviť stresu, napätia, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21, vstup voľný

STREDA 3. augusta
�10.30 - Žabí princ, hrá Animare Silva,
Marionetová scéna, Medická záhrada,
vstup voľný

� 20.30 - Zúfalé manželstvo, divadlo
West, Divadelné nádvorie Zichyho palá-
ca, Ventúrska 9

ŠTVRTOK 4. augusta
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, Grassalkovichova záhrada
� 20.30 - Adriena Bartošová & band,
Hudobné nádvorie Zichyho paláca, Ven-
túrska 9

PIATOK 5. augusta
� 20.00 - Šansón.cz - Šansóna. hr -

Šansón.sk., 5. ročník medzinárodného
hudobného projektu, Lisztova záhrada,
Klariská 1

SOBOTA 6. augusta
� 9.00 - Zámok Schönbrunn, autobu-
sový výlet, miesto odchodu: TIK DNV,
Istrijská 49, prihlasovanie na výlety naj-
neskôr 5 dní vopred!!! 
� 17.00 - Letné tancovanie na Čaji o
piatej so skupinou Kartágo, Stredisko
kultúry, Vajnorská 21
� 18.00 - Zdenka Trvalcová, francúz-
sky šansón, Hudba na námestí, Hviezdo-
slavovo námestie

NEDEĽA 7. augusta
17.00 - O kráľovi Jonášovi, Divadlo
Žihadlo, Záhrada Leberfinger, Sad Janka
Kráľa, vstup voľný
� 17.00 - Tajomný Hippopotamus,
divadlo Happy, scéna v oblúkoch, Eisne-
rova ul., vstup voľný
� 18.00 - DD Jazz Band, Hudba na
námestí, Hviezdoslavovo námestie

PONDELOK 8. augusta
�17.00 - Cvičenie pod stromami, Thai-
ji chuan, lektor Mária Bakošová, Medic-
ká záhrada

UTOROK 9. augusta
� 20.00 - Záhrada, Hovory o kultúre a
kriku doby, téma: Vrahom nie je
záhradník, (výskoky a poklesky pokle-
slých žánrov), Lisztova záhrada, Klariská 1

STREDA 10. augusta
� 10.30 - Janko Hraško, Divadlo pod
hríbikom, Marionetová scéna, Medická
záhrada, vstup voľný
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, Grassalkovichova záhrada
� 20.30 - Dom Bernardy Alby, Divadel-
né nádvorie Zichyho paláca, Ventúrska 9

ŠTVRTOK 11. augusta
� 17.00 - Cvičenie pod stromami, Pila-
kalajoga, Medická záhrada
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, Grassalkovichova záhrada
� 20.30 - Martin Babjak, Gabriela
Pittnerová, Hudobné nádvorie Zichyho
paláca, Ventúrska 9

PIATOK 12. augusta
�17.30, 19.30 - Slovenské marionetové
divadlo, Grassalkovichova záhrada

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

vyjdú opäť o tri týždne

11. augusta 2011

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
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AGTrieda A - Holiday Edition
 Doprajte si oddych.
Trieda A - Holiday Edition  teraz so zvýhodnenou cenou o 2 000 až 2 700 €.* Okrem 

toho vám ponúkame bezúročné fi nancovanie** až s jedným rokom odložených splátok. 

Po zaplatení 1/3 z ceny vozidla si teda celý nasledujúci rok užívate splátkové prázdniny.

Viac informácií nájdete u svojich predajcov alebo na www.mercedes-benz.sk

Zvýhodnená cena. Bezúročné fi nancovanie.**

Príklad fi nancovania platí pre triedu A 160 – 17 299 € po zvýhodnení 11,15 %. 

Možnosti fi nancovania: 

– na dve splátky: 1/3 = 5 766 € a 2/3 =11 532 € - splatné do 365 dní

alebo pokračovanie fi nancovania po 1. roku na 36 mesiacov: 351 €/mesačne

* V závislosti od modelu. ** Platí pri fi nancovaní na 2 splátky.

Platí do 30. 9. 2011 na objednané vozidlá.

Kombinovaná spotreba (l/100km): 6,7 – 8,1

Emisie CO2 (kombinované, g/km): 159 – 192


