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Staromešťania
sú zodpovední
voliči

Staromestskí voliči
vysoko prekročili
dosiahnutú účasť
obyvateľov Slovenska
na voľbách do Národnej
rady SR, ktoré sa
uskutočnili v sobotu
12. júna. Z celkového
počtu 38 113 občanov
s právom voliť
sa na hlasovaní
zúčastnilo 25 372 ľudí
vrátane 3 283, ktorí
do volebných miestností
prišli s voličskými
preukazmi. Staré Mesto
tak dosiahlo vo voľbách
účasť 66,57 %.

„Som milo prekvapený, ti
poval som, že tento rok príde
60 % voličov,“ povedal krátko
po zosumarizovaní výsled
kov šéf staromestského vo
lebného štábu Karol Pancza.
Pred štyrmi rokmi prišlo voliť
do NR SR 61 % obyvateľov
Starého Mesta.
V tomto roku svoje voleb
né právo uplatnilo 168 Staro
mešťanov (0,66 %), ktorí sa
dlhodobejšie zdržiavajú v za
hraničí, napr. kvôli práci či
štúdiu. Volebné lístky v obál
kach vhodilo osobne do vo
lebných schránok 25 188
účastníkov
parlamentných
volieb v mestskej časti Bra
tislava-Staré Mesto. Po
čet platných hlasov dosiahol
98,77 %, t. j. 25 045.
Takmer každý tretí Staro
mešťan dal hlas SDKÚ-DS
a každý piaty Smeru-SD.
(Pokračovanie na str. 2)
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Dar povodňou
zničeným
Malčiciam

Z 1,3 mil. turistov, ktorí vlani navštívili Slovensko, prišla do Bratislavy asi tretina. Tisíce z nich priplávali loďami po Dunaji. V historickom centre slovenskej metropoly strávili iba niekoľko hodín.
Rovnaký čas venuje nášmu mestu väčšina zahraničných hostí, hoci, ako tvrdia, sa im u nás páči. Nocujú zvyčajne v konkurenčnej susednej Viedni.

Parkovacie karty pre domácich
od 1. júla po 10 €
Každým dňom by mali na miestny úrad BratislavaStaré Mesto doraziť parkovacie karty platné pre
tri nové parkovacie oblasti na území mestskej
časti. V týchto dňoch sa vyznačuje prvá a dá sa
očakávať, že o parkovacie karty budú mať záujem
predovšetkým jej obyvatelia.
Požiadať o ne však mô
žu všetci motorizovaní Sta
romešťania, bez ohľadu
na to, kde bývajú. Aj tí, kto
rí sú trvalo prihlásení k poby
tu v zóne s obmedzeným stá
tím vozidiel v centrálnej časti
Bratislav y a sú držiteľmi par
kovacej karty vydanej spo
ločnosťou BPS Park.
Ako sme už viackrát in
formovali,
karta
vydaná
od 1. júla mestskou čas
ťou oprávňuje všetky fyzic

Počet platných hlasov v Bratislave-Starom Meste.

ké osoby, ktoré ju budú mať,
bezplatne parkovať v troch
nových oblastiach (v prvej sa
už realizuje dopravné znače
nie, na ďalšie dve sa spracú
vajú projekty) na cestách III.
a IV. triedy s dopravným zna
čením IP 16 – P RÉSERVÉ
s dodatkovou tabuľou E 13
„PRE VOZIDLÁ S PLAT

NOU PARKOVACOU KAR
TOU MÚ BA STARÉ MES
TO“ a vodorovnou doprav
nou značkou V 10 d.
Záujemca o vydanie kar
ty musí vyplniť žiadosť – bu
de na www.staremesto.sk
(Tlačivá), alebo mu ju dajú
na Pracovisku prvého kon
taktu (Front Office). S touto
žiadosťou príde do Front Of
fice osobne a pokiaľ splní aj
ďalšie podmienky, odíde už
s parkovacou kartou.
Nárok na požiadanie o vy
danie parkovacej karty má:
(Pokračovanie na str. 3)

Na tragickú situáciu v ob
ciach sužovaných povodňa
mi reagujú emotívne najmä
ženy. Zamestnankyne Miest
neho úradu Bratislava-Sta
ré Mesto v iniciovali finančnú
zbierku a uvažujú aj o sústre
dení šatstva a ďalších nevy
hnutných vecí.
Do zbierky sa zapojili aj
pracovníčky oboch staro
mestských jaslí, jednej zá
kladnej a jednej materskej
školy, mestskí policajti z ok
resnej stanice Bratislava 1
a členky Klubu dôchodcov
na Radlinského.
Dovedna sa vyzbiera
lo 2 676 € (vyše 80 000 Sk),
pričom viac než tretinu po
skytol starosta Andrej Petrek
z vlastného vrecka. „Zamest
nanci úradu sa rozhodli, že
peniaze pošleme do obce
Malčice v okrese Michalov
ce,“ informoval Petrek.
Očividne dojatá bola sta
rostka Malčíc Marta Tomková.
„Je mi veľkou cťou komuniko
vať s ľuďmi, ktorí majú veľké
srdce,“ reagovala na Petre
kov telefonát. Ponuku poslať
do Malčíc aj šatstvo, posteľ
nú výbavu a ďalšie veci nevy
hnutné pre bežné fungovanie
rodín a domácností podľa jej
vyjadrenia zvážia. V prípade,
že o ne obyvatelia Malčíc pre
javia záujem, dá do Bratisla
vy vedieť.

Kultúrne leto štartuje 26. júna
Takmer 70 projektov na desiatich scénach – taký
je štatistický pohľad na podujatia staromestského
Kultúrneho leta (KL) 2010. Aj tohto roku ho
s podtitulom „...bez kvapky dažďa...“ pripravil
kolektív oddelenia kultúry miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. Porozprávali
sme sa o ňom s jeho vedúcou Beatou Tarjányiovou.
Kto bude mať tú česť
otvoriť tento letný kultúrny
festival a kedy?
- Oficiálne ho otvorí v Bra
tislave veľmi obľúbený C.
a K. dychový komorný or
chester koncertom, ktorý
sa začne o 18. h v sobotu
26. júna v hudobnom altán
ku na Hviezdoslavovom ná
mestí. Bude to dôstojný vstup

do ďalšieho ročníka staro
mestského letného festivalu.
V programe, ktorý je
verejnosti
k
dispozícii
na viacerých reklamných
plochách spoločnosti Prezent, napr. na Kollárovom,
Hviezdoslavovom námestí,
Kozej či Poštovej ulici, sú
však uvedené akcie ešte
pred oficiálnym otvorením.

- Je to tak. Už v piatok
25. júna bude záujemcom
k dispozícii na Hviezdosla
vovom námestí maxišach.
V ten istý deň tu v hudobnom
altánku začne o 18. h vyhrá
vať na počúvanie i do tan
ca – to zdôrazňujem – ľu
dová hudba bratov Kuštá
rovcov. Je to novinka. Zisti
li sme totiž, že staromestskí
seniori majú mimoriadny zá
ujem o tanečný parket, pre
čo im ho teda neponúknuť
aj v rámci KL? Ďalšiu mož
nosť budú mať 2. júla s Ra
čiankou.
(Pokračovanie na str. 2)
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Ďalší okrskár
v Starom Meste

Tomáš Csölley je tretím
mestským policajtom, ktoré
mu bol v Starom Meste pri
delený konkrétny okrsok. Je
ohraničený Námestím slobo
dy, ulicami Mýtna, Legionár
ska, Karadžičova, 29. augus
ta a Kollárovým námestím.
V Mestskej polícii pracu
je päť rokov. Má teda pre
hľad o tom, kde sa čo deje.

„Hnevá ma parkovanie v ze
leni na Blumentálskej, ale aj
na blízkych uliciach Florián
ska a Májkova, či nerešpek
tovanie zákazu zastavenia
na Fazuľovej. Určite sa bu
dem snažiť pomôcť návštev
níkom Blumentálskeho kos
tola, ktorých tu doslova ob
ťažujú bezdomovci. Neunikli
mi ani problémy s agresívny
mi jednotlivcami na verejných
toaletách v parčíku na Ame
rickom námestí. No a, sa
mozrejme, viem aj o večer
nom a nočnom vyčíňaní mlá
deže na Námestí slobody,
kde sa popíjanie alkoholu
často spája s bitkami a zne
čisťovaním verejného pries
transtva,“ zhrnul novopeče
ný okrskár. Pozor by si pred
ním mali dať aj psičkári, ktorí
ignorujú všeobecne záväzné
nariadenie o podmienkach
chovu psov. Bez vrecúška
či lopatky na upratanie pro
duktu vypadnuvšieho spod
chvostíka ich miláčika by sa
do ulíc Starého Mesta vydať
určite nemali.
Obyvatelia okrsku nájdu
T. Csölleyho každý štvrtok
od 15. do 17. h v kultúrnom
centre na Školskej 14.
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Počet poslancov
sa radikálne zníži:
O 20, z 37 na 17
Kým v komunálnych voľbách v roku 2006
volili obyvatelia Bratislavy-Starého Mesta
do zastupiteľstva svojej mestskej časti 37
poslancov, 27. novembra t. r. ich budú voliť už len
17. Rozhodli tak doterajší poslanci na zasadaní
miestneho zastupiteľstva 8. júna na návrh
staromestského starostu Andreja Petreka.
Nový zákon č. 535/2008
Z. z., ktorým sa mení a do
pĺňa aj zákon č. 377/1990 Zb.
o Bratislave, určil, že mest
ské časti s počtom obyvate
ľov od 30 001 do 100 000 by
mali mať 15 až 25 poslan
cov miestneho zastupiteľ
stva (od 10 001 do 30 000
obyvateľov 9 až 15 poslan
cov, nad 100 000 obyvateľov
25 až 35 poslancov). Keď
že Staré Mesto má v súčas
nosti 40 828 obyvateľov, z to
ho 36 600 voličov (pri voľ
bách koncom roku 2006 to
bolo oficiálne 42 241 obyva
teľov a 38 196 voličov), sta
rosta Andrej Petrek propor
cionálne a v zmysle zákona
navrhol znížiť počet poslan
cov na 17.
V diskusii zazneli aj ultra
radikálne návrhy znížiť po
čet poslancov na zákonom
stanovené minimum 15 (po
slanci za Smer), resp. využiť
hornú hranicu stanovenú zá
konom 25 určenú pre stotisí
cové mestské časti (poslanci
SDKÚ).
Kým na jednej strane ďal
ší diskutujúci poukazovali
na to, že aj pri dnešnom poč
te 37 pracujú viacerí poslan
ci v niekoľkých komisiách,
na druhej strane sa ozvali
názory, že menší kolektív je
menej náchylný na rozptyľo
vanie osobnej zodpovednos
ti a je zároveň „prevádzkovo“
úspornejší a operatívnejší.
Nakoniec prešiel väčšinou
takmer troch štvrtín hlasov
návrh na zníženie počtu po
slancov z 37 na 17.
O budúcom počte poslan

cov už rokovali aj niekto
ré iné bratislavské mestské
časti. Na porovnanie: Terajší
poslanci všade presadili ma
ximálny možný počet svojich
nasledovníkov. V Petržalke
35, v Dúbravke a v Karlovej
Vsi po 25.
V súvislosti s touto zme
nou zastupiteľstvo rokova
lo aj o zmenách týkajúcich
sa volebných okrskov a ob
vodov. Poslanci rozhodli, že
v Starom Meste bude v no
vembrových voľbách 34 vo
lebných okrskov v ôsmich vo
lebných obvodoch – 7 obvo
dov bude dvojmandátových
a jeden trojmandátový.
O zmenách v členení vo
lebných okrskov, ktoré sa
priamo týkajú voličov, bu
deme podrobne informovať
v jesenných vydaniach Sta
romestského spravodaja.

upozorniť?
- Áno,
dramaturgickú.
V rámci koncertov v Medic
kej záhrade sa uskutočnia dve
vystúpenia folkových skupín
v gescii Staromestskej kniž
nice.
Keď spomínate folk –
údajne k nám prídu Nedvědovci?
- Môžem túto informáciu
potvrdiť, Honza Nedvěd, kto
rý je legendou českého folku,
vystúpi so svojou skupinou
26. augusta na nádvorí Zichy
ho paláca.
Trvalkou je Jazzová loď
Petra Lipu so skupinou, jed-

Staromešťania
sú zodpovední voliči
(Dokončenie zo str. 1)
Podľa očakávania veľkú
podporu získala SaS. Za ňou
nasleduje Most – Híd a napo
kon KDH. Podobne ako celé
Slovensko, aj Staromešťania
poslali do politického dô
chodku ĽS-HZDS. Rovnako
sa však vyjadrili aj na adre
su SNS. Vyše jednopercent
nú podporu voličov v Starom
Meste dostala SDĽ. Ostatné
politické subjekty skončili pod
touto hodnotou.
„Rád by som sa poďakoval
13-člennému volebnému štá
bu, 34 zapisovateľkám, 18 vo
dičom a takmer 300 členom
volebných komisií za ich skve
lú prácu. Niektorí z nich bo
li v kuse na nohách aj 27 ho
dín,“ zhodnotil prácu svojho tí
mu K. Pancza. Ako ďalej uvie
dol, ľudia zabezpečujúci voľby
v Starom Meste mali budí
ček o 4. h. O hodinu už pre
berali materiály na miestnom
úrade a viezli ich do voleb
ných miestností, ktoré otvo
rili o 7. h. Za posledným voli
čom sa dvere zatvorili o 22. h.
Komisie sa potom pustili sa
do otvárania obálok a zratú
vania hlasov.
So zápisnicou sa pr
vý z 34 predsedov okrsko
vých volebných komisií vybral

do Incheby, kde sa výsled
ky volieb sumarizovali, hodi
nu po polnoci. Domov mohol
ísť už krátko po 2. h. Posledný
predseda opúšťal svoj okrsok
so zápisnicou o 2.10 h. Z In
cheby odchádzal až pred 7. h.
„Podľa mňa situáciu nezvlá
dol Štatistický úrad SR. Zly
hal ľudský faktor,“ komentoval
volebný deň a noc na nedeľu
13. júna šéf staromestského
volebného štábu.

Ako volili
Staromešťania
do NR SR
strana
1.

SDKÚ-DS

hlasov

Odliatok sochy prvého československého
prezidenta Tomáša Garrique Masaryka, ktorá
nahradí plastiku leva na pomníku česko-slovenskej
štátnosti na Vajanského nábreží v Bratislave,
zhotoví Jaroslav Matějíček z Brna. Zo štyroch
zúčastnených vo verejnej obchodnej súťaži
ponúkol najnižšiu cenu 17 160 € (vyše 530 000 Sk)
s DPH.
Socha bude umiestnená
na novom, asi dvojmetrovom
podstavci. Ten, na ktorom
stál lev, je nevyhnutné odstrá
niť. Podľa pôvodného odha
du malo stáť búranie 6 000 €
(cca 181 000 Sk). Vychádza
lo sa pritom z ponuky záujem

no z úvodných podujatí KL.
- Tentoraz nevypláva v pia
tok, ale až v sobotu 26. júna.
Prvá plavba sa uskutočnila
v roku 1990 za čias ObKaSS.
Boli roky, že sa museli vypra
viť dve lode, taký obrovský zá
ujem o ne bol. Fakt, že tento
projekt dodnes pretrval, doka
zuje, že sa oplatí robiť kvalit
né programy. K takým patria
aj chrámové koncerty, hudob
né a divadelné nádvorie v Zi
chyho paláci, hudobná prome
náda.
(Podrobný program KL
2010 je na 8. strane Staromestského spravodaja.)

cu, ktorý mienil podstavec ro
zobrať za cenu obkladového
materiálu. Po zistení, že py
lón tvorí železobetónové jad
ro, však od zámeru upustil.
Mestská časť pred niekoľ
kými dňami uskutočnila už aj
verejné obstarania na kame
nárske, búracie a stavebné
práce v súvislosti so zdemo
lovaním jestvujúceho a vybu
dovaním nového podstavca
pod sochu. V elektronickej
aukcii vďaka najnižším po
núknutým cenám na všetky tri
druhy prác v celkovej výš
ke 122 355 € (3 686 067 Sk)
s DPH uspela spoločnosť Ga
mix.
Na účte mestskej časti Bra
tislava-Staré Mesto je na od
liatie sochy a kompletné do
tvorenie pamätníka takmer
43 400 € (vyše 1,3 mil. Sk). Sú
to finančné dary viac než 80
jednotlivcov – predovšetkým
obyvateľov Bratislavy, ale aj
Zürrichu, Prahy, Košíc, Žili
ny, Hamuliakova, Trenčína,
Štúrova, Trebišova, Rimav

%

8 161 32,58

2. Smer-SD

4 738 18,91

3. SaS

4 159 16,60

4. Most-Híd

2 772 11,06

5. KDH

2 739 10,93

6. SNS

700

2,79

7.

631

2,51

323

1,28

ĽS-HZDS

8. SDĽ

Masarykovu sochu po verejnej
súťaži odlejú v Brne

Kultúrne leto štartuje 26. júna
(Dokončenie zo str. 1)
Je to jediná novinka KL?
- Jednu sme pripravili aj pre
najmladšiu generáciu Staro
mešťanov. V Slubekovej zá
hrade (je medzi ulicami Pali
sády a Kozia) budú v júni piat
kové detské divadelné pred
stavenia so začiatkom o 16. h.
Vlastne sa sem vrátili po asi
10 rokoch z Hviezdoslavov
ho námestia – to sa nám zdá
na takéto podujatia málo in
tímne a nedostatočne kon
taktné.
Urobili ste ešte nejaké
zmeny, na ktoré treba pravidelných návštevníkov KL

6/jún - júl 2010

skej Soboty, Klátova, Popra
du či Prievidze – a do 10 ob
čianskych združení, nadácií
a podobných zoskupení. Pri
jímanie darov je aktuálne až
do dátumu jeho znovuodhale
nia 28. októbra 2010 - pri prí
ležitosti výročia vzniku Čes
koslovenskej republiky.
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Parkovacie karty pre domácich
od 1. júla po 10 €
(Dokončenie zo str. 1)
1. fyzická osoba s trvalým po
bytom v MČ Staré Mesto,
ktorá predloží platný ob
čiansky a vodičský pre
ukaz, osvedčenie o eviden
cii vozidla, v ktorom je uve
dená ako vlastník vozidla,
a uhradí obstarávacie ná
klady na kartu platnú 12
mesiacov a vozidlo
2. fyzická osoba s trvalým po
bytom v MČ Staré Mesto,
ktorá predloží platný ob
čiansky a vodičský pre
ukaz, osvedčenie o eviden
cii vozidla, ktoré je zahrnu
té do obchodného majet
ku a výpisu z obchodného
alebo živnostenského re
gistra vlastníka vozidla nie
staršieho ako 3 mesiace,
a uhradí obstarávacie ná
klady na kartu platnú 12
mesiacov a vozidlo
3. fyzická osoba s trvalým po
bytom v MČ Staré Mesto,
ktorá predloží platný ob
čiansky a vodičský pre
ukaz, osvedčenie o evi
dencii vozidla a leasingovú
zmluvu, na základe ktorej
užíva vozidlo, a uhradí ob
starávacie náklady na kar
tu platnú 12 mesiacov a vo
zidlo
4. fyzická osoba trvalo prihlá
sená na pobyt v MČ Staré

Mesto, ktorá predloží plat
ný občiansky a vodičský
preukaz, osvedčenie o evi
dencii vozidla, nájomnú
zmluvu uzavretú s požičov
ňou automobilov a aktuálny
výpis z obchodného regis
tra požičovne automobilov,
z ktorej je vozidlo požiča
né, a uhradí obstarávacie
náklady na kartu na obdo
bie trvania nájomnej zmlu
vy uzavretej s požičovňou
automobilov, najviac však
na 6 mesiacov a vozidlo
5. fyzická osoba trvalo prihlá
sená na pobyt v MČ Staré
Mesto, ktorá predloží platný
občiansky a vodičský pre
ukaz, osvedčenie o eviden
cii vozidla, originál zmluvy,
resp. dohody o zverení slu
žobného vozidla do dočas
ného užívania zamestnan
covi na súkromné účely,
a uhradí obstarávacie ná
klady na kartu na obdobie
trvania zmluvy, resp. doho
dy o zverení vozidla do do
časného užívania zamest
nancovi na súkromné úče
ly, najviac však na 6 mesia
cov a vozidlo
6. fyzická osoba trvalo prihlá
sená na pobyt v MČ Staré
Mesto, ktorá predloží plat
ný občiansky a vodičský
preukaz, osvedčenie o evi

dencii vozidla, originál roz
hodnutia, resp. dohody
o posk ytnutí vozidla k po
užívaniu na služobné a sú
kromné účely, a uhradí ob
starávacie náklady na kar
tu na obdobie trvania roz
hodnutia, najviac však na 6
mesiacov a vozidlo
Fyzické osoby vymenova
né pod bodom 1. až 6. ma
jú nárok na jednu parkovaciu
kartu. Obstarávacie náklady
na parkovaciu kartu sú odha
dované na 10 € (cca 300 Sk).
Podmienkou pre vydanie par
kovacej karty je podpísanie
Poučenia, ktorým vodič berie
na vedomie stanovené pod
mienky a zaväzuje sa k ich
plneniu. Parkovacia karta
umožňuje vozidlu krátkodobé
parkovanie. Evidentné odsta
venie auta na parkovací box
na dlhšie obdobie sa tak sta
ne minulosťou. Bude považo
vané za osobitné užívanie ve
rejného priestranstva, za čo
sa vlastníkovi auta vyrubuje
miestna daň.
Parkovacia karta musí byť
pri parkovaní umiestnená vo
vozidle, z pohľadu vodiča vľa
vo na spodnej časti čelného
skla. Príslušník Mestskej po
lície má právo kartu odňať pri
zistení jej neplatnosti alebo
zneužitia.

Na prekrížených boxoch môžu stáť domáci, na ostatných ktokoľvek, pravda, ak dopravné značky vodičov neusmerňujú
inak. Tak vyzerá parkovanie v Starom Meste zatiaľ iba na uliciach Moskovská, Poľná a Sasinkova. Na ďalších uliciach novinku v parkovaní postupne vyznačí dodávateľská spoločnosť
Viaspol, s. r. o.

Ulica Na hrebienku
je dočasne jednosmerná
Neúnosnú a pre chodcov čoraz nebezpečnejšiu
dopravnú situáciu na ulici Na hrebienku
vyriešila mestská časť od 1. júna jej dočasným
zjednosmernením. Staromestská samospráva
plánuje rozšírenie tejto ulice vrátane vybudovania
chodníka. Projekt je pripravený, dopravný
inšpektorát Policajného zboru podporil jeho
realizáciu. Žiaľ, plány je nevyhnutné na čas odložiť.
Pri prípravných prácach
totiž mestská časť narazila
na problém spočívajúci v ma
jetkoprávnych vzťahoch. Ne
vysporiadané sú totiž pozem
ky priľahlé k najužšiemu úse
ku ulice Na hrebienku, kde

TV Centru chceme dať absolútnu slobodu
s nájmom priestorov
(kúrenie, upratovanie, spotreba elektriny v spoločných
priestoroch).
Žiaľ, TV Centrum
si svoje povinnosti
v tomto smere neplnila a treba povedať,
že problémy s finančnými úhradami boli od jej vzniku. V súčasnosti má voči nej
MČ pohľadávky vo výške 19 548,64 €
(589 000 Sk).
Vážim si lokálne médiá. Som presvedčený, že sú dôležitým prvkom šírenia demokracie, objektívnych informácií a názorov. K naplneniu týchto cieľov však
pokladám za nevyhnutné, aby o programoch TV Centra nerozhodoval starosta ani poslanci, ale s plnou vážnosťou a zodpovednosťou vedenie televízie.
Preto som na začiatku svojho volebného obdobia v roku 2007 predložil miestnemu zastupiteľstvu návrh na vystúpenie z obchodnej spoločnosti TV Centrum. Nezískal som však potrebnú väčšinu hlasov. Rešpektoval som toto rozhodnutie poslancov a zaumienil som si túto
tému neotvárať. Návrh poslanca – člena
finančnej komisie miestneho zastupiteľstva Radoslava Števčíka – na rokovaní
poslancov 29. apríla 2010 bolo neočakávané, nie však vyslovene prekvapujúce.
Diskusiu o TV Centrum totiž otvoril týždeň predtým na rokovaní miestnej rady
poslanec Peter Smrek. Uznesenie, ktoré priamo na zastupiteľstve poslancom
predložil R. Števčík z vlastnej iniciatívy,
bolo jej prirodzeným vyústením. Priznávam, že podpora zastupiteľstva ma po-

Už niekoľko týždňov sa v rôznych kruhoch
debatuje o zastrašovaní a zániku spoločnosti TV
Centrum pôsobiacej na území Starého Mesta.
Vznikla dokonca petičná akcia, ktorá má zachrániť
túto televíziu. Nič také nie je potrebné.
Pre pochopenie podstaty tohto nedorozumenia sa treba vrátiť do roku 2006,
keď spoločnosť TV Centrum, s. r. o.,
vznikla. Jej 80-percentným vlastníkom
sa stal a stále je Ing. Ján Stanek, mest
ská časť (MČ) Bratislava-Staré Mesto,
ktorú v tom čase reprezentoval môj predchodca Peter Čiernik, v nej mala a stále má 20 %.
Obaja partneri vtedy podpísali viacero zmlúv, ktoré o. i. upravovali finančné a majetkové záležitosti. Dohodli sa,
že MČ dá TV Centru za ročný prenájom
24 000 Sk (necelých 800 €) plochu presahujúcu 200 m2 v objekte na Heydukovej 25. Za televíznu a vysielaciu techniku,
ktorú MČ kúpila za 5 mil. Sk (166 000 €),
jej bude televízia platiť mesačne
22 922 Sk (761 €). TV Centrum však tieto
peniaze nepoukazovala, ale ich v zmysle
dohody takpovediac MČ mala uhrádzať
vo forme vyrobených a odvysielaných relácií. Mesačne mala vyrobiť a odvysielať
30-minútovú reláciu Profil, 90-minútovú
reláciu Téma a dve 25-minútové relácie
Kultúra. Spolu to teda bolo mesačne 170
minút za 57 550 Sk (1 910 €). V tejto výške sa aj medzi obomi partnermi realizovalo tzv. započítanie faktúr. TV Centrum
mala štvrťročne uhrádzať na účet MČ
iba zálohové platby za energie (elektrina, voda) a poskytované služby spojené

tešila. Mrzí ma však reakcia časti verejnosti, ktorá vníma vystúpenie MČ zo
spoločnosti TV Centrum ako zrušenie
tejto lokálnej televízie. O nič také sa samospráva Starého Mesta nesnaží.
Konateľovi TV Centrum Ing. Jánovi
Stanekovi som ponúkol nasledovné riešenia:
1. MČ Bratislava-Staré Mesto odpredá svoj 20-percentný podiel spoločnosti
TV Centrum za nominálnu cenu 1 328 €
(40 000 Sk).
2. Odpredá jej aj vysielaciu techniku za zostatkovú cenu podľa znaleckého posudku.
3. Výšku nájmu nebytových priestorov
na Heydukovej 25 upraví MČ na sumu
akceptovateľnú TV Centrom.
4. MČ a TV Centrum si dohodnú splátkový kalendár na vyrovnanie dlžnej sumy z tzv. vzájomného započítania faktúr
a sumy za neuhradené služby a energie.
5. MČ Bratislava-Staré Mesto a TV
Centrum zrušia zmluvu o spolupráci.
Som presvedčený, že len takto upravené vzťahy umožnia TV Centru, aby bolo naozaj nezávislým lokálnym médiom,
ktorého existencia má opodstatnenie
z hľadiska šírenia informovanosti o činnosti samosprávy, kultúrnom a spoločenskom dianí v MČ.
V prípade neakceptovania uvedenej
ponuky som pripravený zrušiť spoluprácu MČ s TV Centrom odpredajom nášho
podielu v spoločnosti akémukoľvek záujemcovi o jeho kúpu a výpoveďou nájomnej zmluvy z priestorov MČ.
Andrej Petrek,
starosta MČ Bratislava-Staré Mesto

vozovka dosahuje šírku auta.
Vlastnia ich osoby, s ktorými
sa nateraz nie je možné skon
taktovať. Niektoré z nich majú
žiť údajne v zahraničí.
Na realizáciu projektu roz
šírenia cesty je nevyhnutné,
aby tieto pozemky vlastnilo
Staré Mesto. Zákon o obec
nom majetku totiž samosprá
ve nedovoľuje investovať ve
rejné peniaze do súkromného
majetku.
V tejto lokalite je umiestne
né dopravné značenie Obyt
ná zóna. To samo osebe zna
mená, že v nej chodci mô
žu používať cestu v celej šír
ke a na ceste sú dovolené hry
detí. Vodiči sú povinní sprá
vať sa k nim ohľaduplne, neo
hrozovať ich a jazdiť rýchlos
ťou maximálne 20 km/h. Mno
hí z nich to však nedodržujú.
Obrovským
problémom,
na ktorý tunajší obyvatelia
poukazujú, je vznik nových
firiem, ktorých zamestnan
ci parkujú aj tam, kde je to
vzhľadom na dopravné zna
čenie Obytná zóna neprípust
né. Zamedziť tomu má do
pravná značka Zákaz zasta
venia a zvýšená hliadková
činnosť Mestskej polície.

Viete, že...
@ ...za 12 mesiacov navští
vilo web www.staremesto.
sk vyše 121 000 jedinečných
návštevníkov, čo je medziroč
ný prírastok 20 %?
@ ...t. r. bolo na webe najviac
návštev (925) 7. júna, deň
pred konaním miestneho za
stupiteľstva, keď boli zverej
nené prerokúvané materiály?
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Ocenenia pre talentovaných žiakov základných škôl
O pár dní sa začínajú letné prázdniny. Každoročne
im predchádza odovzdávanie ocenení starostu
mestskej časti najúspešnejším žiakom ôsmich
základných škôl na území Starého Mesta.
Na návrh riaditeľov do zoznamu „staromestských
nádejí“ pribudli v roku 2010 mená 20 chlapcov
a dievčat, ktorí počas uplynulých mesiacov vzorne
reprezentovali mestskú časť, Bratislavu a neraz aj
Slovensko. Ocenenia si v Obradnej sieni Zichyho
paláca prevzali 10. júna.
Jozef Macháč, deviatak zo
ZŠ na Dubovej dosiahol vyni
kajúce výsledky v chemickej
olympiáde. Jeho silnou strán
kou je počítačová technika.
Siedmak ZŠ M. R. Štefá
nika na Grösslingovej Nikol
Toplanaj je talent na jazyky,
ovláda tri cudzie reči!
Jeho o rok staršia spolu
žiačka z rovnakej školy Lucia
Slezáková je zapálenou re
daktorkou školského časopi
su a členkou staromestského
detského parlamentu.
Ôsmak Martin Jozef Švorc
je oduševneným športovcom,
ZŠ na Grösslingovej však ne
reprezentuje len v športových
disciplínach, ale aj matema
tických súťažiach. O športe
píše do školského časopisu.
Najmladšou z ocenených
je tretiačka Anna Vrtiaková
zo ZŠ na Hlbokej ceste. Je
úspešnou šachistkou, zvíťa
zila v obvodnom kole, v kraj
skom bola druhá a postúpila
do celoštátneho. V kategórii
dievčat do 10 rokov vyhrala,
vďaka čomu v r. 2009 repre
zentovala Slovensko na maj
strovstvách Európy.
Lucia Ledererová, žiač
ka 8. triedy ZŠ na Hlbokej
je športovkyňa telom aj du
šou. Bola členkou víťazného
družstva volejbalistiek v Sta
romestskej lige a druhá v ok
resnom kole stolnoteniso
vej súťaže. Je výborná plav
kyňa, na krajských majstrov

stvách získala 1. miesto (mo
týlik) a 2. miesto (polohové
preteky), na školských maj
strovstvách Slovenska obsa
dila 3. a 5. miesto. Darilo sa
jej aj v ľahkej atletike a cez
poľnom behu.

volejbale a stolnom tenise, no
najviac sa mu darí v plávaní.
Vlani získal v školských maj
strovstvách Slovenska 2. a 3.
miesto, v tomto roku skončil
ako prvý na úrovni Bratislav
ského kraja (100 m znak).
Deviatak Andrej Ducho
vič zo ZŠ na Jelenej pravidel
ne získava ocenenia v okres
ných kolách výtvarnej súťaže
Európa v škole. V tomto ro
ku bol ocenený v literárno-vý
tvarnej súťaži organizovanej
štúdiom Centra Basic s návr
hom na žiacku knižku.
Jeho rovesníčka Veroni

O rok staršia spolužiač
ka z tej istej školy Annamá
ria Janeková je jazykovo na
daná. Dlhé roky sa učí nem
činu a v jazykových olympiá
dach dosiahla mimoriadne
výsledky. Z obvodnej olym
piády postúpila do krajského
kola a v slovenskom získala
najvyššie ocenenie vo svojej
kategórii.
Deviatak Lukáš Lederer je
tiež zo ZŠ na Hlbokej ceste, je
výborný športovec, vyniká vo

ka Hollá z rovnakej školy sa
zapája do literárnych súťaží
na rôzne témy. Ocenili ju v sú
ťaži Planéta Zem.
ZŠ na Jesenského môže
byť pyšná na siedmaka Olive
ra Šarköziho, ktorý ju repre
zentuje na športových súťa
žiach, v predmetových olym
piádach, má výnimočný hu
dobný a tanečný talent. Hrá
na klavír, saxofón a iné hu
dobné nástroje, čo mu vy
nieslo viacero uznaní.

Súťažili vodníci a rybacie polievky
Vodnícky festival a s ním
spojená súťaž vo varení rybacej polievky prilákal na staromestskú promenádu ako
vždy tisíce ľudí. Uskutočnil sa na Hviezdoslavovom
námestí v tradičnom termí-

ne – v najbližšiu sobotu pred
či po uplakanom sviatku Medarda. V tomto roku pripadla na 5. jún. Po meste sa
prechádzali nádherné masky v prevažujúcej zelenej farbe. Do vodníckych rób sa ob-

liekli aj celé rodiny! Najmladšie vodníča malo len 6 mesiacov...
Veselo, voňavo aj chutne
bolo na námestí popoludní.
Vďaka tomu, že v prístave pre
vysokú hladinu Dunaja kotvi-

Vynikajúca tanečníčka je
aj siedmačka Karolína Vasil
čáková zo ZŠ na Mudroňo
vej. Venuje sa štandardným
a latinským tancom, obháji
la viacero úspešných umiest
není na súťažiach na Sloven
sku i v ČR.
O rok starší Matúš Ra
ko z tej istej školy je úspeš
ným riešiteľom matematickej
olympiády, vyniká aj vo fyzi
ke.
Deviatak z „mudroňky“ Ja
kub Kozák napísal monitor zo
slovenčiny na 90 % a z ma
tematiky dokonca na 100 %.
Má rád šport, je čle
nom Futbalového klu
bu Karlova Ves.
Technickú zdatnosť
deviataka Romana Be
licu využíva „jeho“ ZŠ
Dr. M. Hodžu na Pa
lisádach pri prípra
ve programov na aka
démie. Ako asistent
kamery sa podieľal
na výrobe školského
filmu do celosloven
skej súťaže o zodpo
vednom používaní in
ternetu, ktorý získal
1. cenu a tiež hlavnú
cenu poroty. Roman je
v regionálnom žiackom
parlamente, v mest
skom zastupuje staro
mestské základné školy. Je
výborný basketbalista.
Z tej istej školy je deviatač
ka Viviána Horváth, ktorá je
výrazne aktívna pri príprave
školského rozhlasového vy
sielania. So spolužiačkami
založila hudobnú formáciu
Coco Bongo, s ktorou vystu
puje na celoškolských aka
démiách. Darí sa jej na olym
piádach – v geografickej bola
druhá, slovenčina a literatúra
ju posadili do kresla víťazky,

a to v okresnom aj krajskom
kole, v rámci Slovenska skon
čila piata.
Jej spolužiačka Jasmí
na Michalčáková sa úspeš
ne zapája do rôznych súťa
ží a predmetových olympiád,
vyniká najmä v cudzích jazy
koch, od r. 2008 obsadzuje
popredné miesta v krajskom
a celoštátnom kole olympiády
francúzskeho jazyka. Podie
ľa sa na organizácii školských
kultúrnych podujatí, moderuje
akadémie, zapája sa do dra
matických vystúpení. Je ak
tívna pri príprave školského
rozhlasového vysielania.
Deviatak Ján Miloslav Taz
berík takisto zo ZŠ Dr. M. Ho
džu v obvodnom kole v šachu
skončil ako druhý. Je spolu
tvorcom školského časopisu,
preslávili ho najmä úvodníky.
Darí sa mu mimoriadne v lite
rárnej tvorbe, získal 1. mies
ta v súťaži Literárna Senica
L. Novomeského a v celoslo
venskej súťaži Novinový člá
nok a 3. miesto v súťaži Li
terárny Zvolen. Publikoval už
viackrát v Literárnom týžden
níku a časopise Dotyky.
V dvadsiatke „naj“ žiačok
skončila zo ZŠ na Vazovo
vej Ingrid Hoscheková, kto
rá žne niekoľko rokov úspe
chy v predmetových olym
piádach. Najnovšie zvíťazi
la v okresnom kole geogra
fickej olympiády, bodovala
aj v olympiáde slovenského
a anglického jazyka a tiež de
jepisnej.
Jej spolužiačke Silvii Mos
nej sa darí v športe, školu re
prezentuje najmä v športovej
streľbe, je víťazka okresného
a krajského kola. Úspešná je
aj v geografickej olympiáde,
na úrovni okresu a kraja zís
kala 1. až 3. miesta.

lo nezvyčajne veľa lodí, podujatie navštívil aj značný počet
zahraničných turistov.
Veľká škoda, že si pár jednotlivcov túto obľúbenú bratislavskú akciu zmýlilo s predvolebnou kortešačkou. Organizátor – združenie Devínska
brána – ich mal z promenády
jednoducho vykázať. Vytknúť

mu treba aj to, že nezabezpečil priebežné vyprázdňovanie
vriec na odpadky. Ochutnávači rybacích polievok k nim
najprv disciplinovanie ukladali plastové misky aj s lyžicami,
napokon však ich snaha vyšla
navnivoč – promenáda sa vo
večerných hodinách zmenila
na neúhľadné smetisko.
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Titul Pes sympaťák 2010
putoval do Báhoňa

Pozor
na podvodníkov!

Do 70 psov rôznych veľkostí, farieb a plemien
sa v sobotu 29. mája postavilo v Horskom parku
na pomyselnú štartovaciu čiaru, aby sa uchádzalo
o titul Pes sympaťák 2010. Na základe hlasovania
publika ho získal 1,5-ročný kríženec Cherry
Michaely Cabadayovej z Báhoňa.
K horárni, ktorá je tradične
dobrým hostiteľom tohto po
dujatia, sa však prišli na sú
ťažiacich pozrieť ďalšie de
siatky psíkov, dokonca jed
no vĺča. Prítomných dojali
viaceré príbehy štvornohých
kamarátov. Napríklad o psí
kovi, ktorého panička sa od
sťahovala, zverila ho svojim
susedom a pre tých sa stal
celoživotnou láskou. Iného
našli deti na zastávke auto
busu opusteného a nešťast
ného. Stali sa z nich neroz

3. Phoebe,
kólia krátkosrstá
AničkyJanočkovej
Puppy (6 - 9 mesiacov)
1. Dáres, border collie
Nikolety Kovárikovej
2. Kubko, yorkshire teriér
mini Lindy Fulmekovej
3. Anora Alex, írsky teriér
Alexandry Zemanovej
Junior (9 - 24 mesiacov)
1. Cherry, kríženec
Michaely Cabadayovej
2. Xena, kríženec
vlčiaka Libuše
Puškárovej
3. Axa, kríženec
Anny Kravarovej
Otvorená trieda
(1 - 7 r.)
1. Classy, biely
tesák – border
collie Viktórie
Obetkovej
2. Monty, bradáč
– jazvečík Veroniky
Olešovskej
3. Bria
z Myjavského lesa,
labradorský retriever
Sone Macejákovej

Pes sympaťák 2010 Cherry
Michaely Cabadayovej.
luční priatelia. Ďalšieho, od
súdeného na smrť, vyťaho
vali z kontajnera. Denne im
prejavuje svoju oddanosť
a spríjemňuje všedné chvíle.
Krásne zážitky si zo stret
nutia odnášalo niekoľko sto
psích priateľov. Zástupco
via Slobody zvierat, Nadácie
Horský park a psí psycho
lóg Rudolf Desenský, ktorý
bol vzácnym hosťom podu
jatia, prevzali od organizáto
rov po 50 € (vyše 1 500 Sk).
Trojnásobnú sumu vyzbierali
v tombole už tradične nazý
vanej Mikuláš v lete.
Akciu zorganizovalo ob
čianske združenie Pes sym
paťák v spolupráci s mest
skou časťou Bratislava-Staré
Mesto a spoločnosťou Arion.
Víťazi kategórií:
Dieťa a pes
1. Mandy, maďarská
vyžľa Sophie Marekovej
2. Axa, kríženec Anny
Kravarovej

Veterán (od 8
rokov)
1. Roky, 17-ročný
kríženec Adriany
Nosáľovej
2. Fila, kríženec
Sone Ursinyovej
3. Maco, bradáč-jazvečík
Silvie Olešovskej

Gitarový koncert pripravili 10. júna pre svojich rodičov, súrodencov a učiteľov žiaci Základnej školy na Mudroňovej ulici členovia gitarového krúžku pod vedením pani učiteľky Kataríny Staudtovej. Na pódiu sa vystriedali desiatky detí, ktoré po
pri hraní na hudobné nástroje spievali, tancovali či predvádzali
ukážky z muzikálov. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie
hudobnej skupiny, ktorú tvorili aj bývalí žiaci školy – dnes študenti stredných škôl.

Po viac ako 10 rokoch bola 1. júna Františkánska záhrada sprístupnená verejnosti. Nachádza sa za budovou Slovenskej poš
ty, resp. Novej radnice, pričom je vlastne „strechou“ podzemných garáží na Uršulínskej ulici. S myšlienkou otvoriť ju prišiel
poslanec zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
Radoslav Števčík. Vďaka pochopeniu spoločnosti PHC Garáže, ktorá záhradu vlastní, si do tejto zelenej oázy už našli cestu desiatky Staromešťanov a návštevníkov mestskej časti. Zá
hrada bude dočasne sprístupnená do 1. septembra t. r. Je otvorená denne od 9. do 19. h. O jej údržbu sa stará mestská
časť Staré Mesto.

Okresné riaditeľstvo Po
licajného zboru Bratislava
I upozorňuje na podvodníkov
pohybujúcich sa na území
Starého Mesta. Vydávajú sa
za príbuzných alebo zamest
nancov elektrární, plynár
ní, bytových družstiev a pod.
Pod vymysleným dôvodom,
ako je kontrola meračov vo
dy, tepla alebo plynu, vojdú
do bytu občana a v nestráže
nej chvíli ho okradnú.
Polícia preto nabáda Sta
romešťanov k obozretnosti.
O návšteve osoby, ktorá prí
de odpisovať stav energií, vo
pred informuje písomný oz
nam na vchodových dverách.
Osobnému kontaktu sa mož
no vyhnúť, keď stav merača
napíšu na papier a nalepia
ho na dvere bytu. Pri kontrole
a montáži meračov tepla polí
cia odporúča prítomnosť ďal
šej osoby, aby dotyčný nebol
v byte sám. Dôležité formulá
re, peniaze, doklady, šperky
a pod. nie je dobré mať voľne
položené na viditeľných a do
stupných miestach.
Podvodníci využívajú dô
verčivosť najmä starších
osôb. Polícia vyšetruje v Sta
rom Meste viaceré prípady,
keď seniori takto prišli o pe
niaze. Podvodníci sa napr.
predstavia ako zástupcovia
inštitúcií či firiem, ponúkajú
výhodne rôzny tovar, vyplá
canie príspevkov alebo odo
vzdanie výhry. V tej súvislosti
polícia zdôrazňuje - elektrár
ne, vodárne a ani nik iný pe
niaze v hotovosti neposiela!
Podvodníci však oslo
vujú starších ľudí aj na uli
ci, najčastejšie priamo z au
ta s tým, že jeho známy, ka
marát, šéf či príbuzný mal ne
hodu a súrne potrebuje poži
čať peniaze na ošetrenie či
opravu.

Poslankyňa Rosová nehovorí pravdu
Deň-dva pred parlamentnými voľbami sa v Starom Meste objavila
Modrá jednotka – noviny, v ktorých dominovala písmom i obrazom
staronová poslankyňa Národnej rady SR Tatiana Rosová (SDKÚ-DS).
Celkom pochopiteľne sa chcela pred voličmi zviditeľniť vo chvíli, keď
jej išlo o kreslo v parlamente. Nepochopiteľné však je, že sa preto
uchýlila ku klamstvu a zavádzaniu verejnosti.
V rozhovore, ktorým predstavila svoj
ho súputnika – starostu Vajnor Jána Mr
vu, položila otázku: „V Bratislave je ľah
šie nájsť zamestnanie než miesto v škôl
ke. Napriek tomu sa napríklad v Starom
Meste o nových zariadeniach neuvažu
je – iba nedávno sa niektoré zatvárali.
Vo Vajnoroch sa však stavia nová škôl
ka. Ako je to možné? Máte protekciu vo
vláde?“ Odpoveď jej kolegu nie je teraz
podstatná. Podstatné však je, že Staro
mešťanka Tatiana Rosová, ktorá v po
slednom období navštívila viacero ma
terských škôl v centre Bratislavy, svojou
otázkou verejnosť zavádza.
Ako to teda je?
Staré Mesto má 40 800 obyvateľov
a 18 materských škôl. Petržalka s vyše
100 000 obyvateľmi má 19 materských
škôl.

Má teda Staré Mesto málo, a či dosť
týchto detských zariadení? Celkom is
te by ich zaplnilo viac. Chodili by však
do nich deti mimobratislavské, prípadne
z iných mestských častí, ktorých rodičia
v centre Bratislavy pracujú. Dane na nich
však poberajú tam, kde majú trvalé byd
lisko. Postarať by sa o nich, resp. ich de
ti, mali teda doma. Možno to znie tvrdo,
no keď ide o peniaze, ľúbivé slová nie sú
na mieste.
Zo staromestskej kasy treba opra
vovať a upratovať cesty, kosiť trávni
ky a orezávať stromy na území Staré
ho Mesta, budovať chodníky, čistiť a re
konštruovať kanalizačné vpusty a sie
te prerastené koreňmi stromov, vymeniť
storočné okná v budovách škôl, opraviť
na nich zatekajúce strechy... Treba po
kračovať?

Staromestská samospráva teda na
ozaj neuvažuje o budovaní nových ma
terských škôl. Ani nemá kde. Vlani
však rozšírila ich kapacitu o jednu trie
du a v tomto roku pribudnú priestory pre
dve ďalšie. Je to práve toľko, koľko potre
bujú staromestské mladé rodiny spĺňajú
ce podmienky na prijatie detí do mater
ských škôl.
Nie je pravda, že Staré Mesto nedáv
no zatvorilo „niektoré“ materské školy.
Ktovie, odkiaľ túto informáciu pani Ro
sová získala. Je pravda, že vlani zruši
lo prevádzku Materskej školy na Dobšin
ského ulici. V súčasnosti sa tu už mali
ťahať múry nového sociálneho zariade
nia pre staromestských seniorov. Zabrz
dila ho však nečinnosť hlavného mes
ta, ktoré otáľalo s prevedením tejto bu
dovy do majetku mestskej časti, a potom
zmena zákona o obecnom majetku. Sta
ré Mesto je demograficky najstaršou ob
cou na Slovensku, musí preto myslieť aj
na svojich seniorov. Otáľať s riešením
ich problémov, by bolo vrcholne nezod
povedné.

Staromestský spravodaj

6

6/jún - júl 2010

Oslava 15. narodenín
v Horskom parku

Horáreň Horský park je v Bratislave pojmom.
Nestala sa ním zo dňa na deň. Vytrvalo a láskavo
ponúka množstvo originálnych kultúrnych
i výchovných programov v príjemnou prostredí
horárne a Horského parku. Vďaka tomu vyvoláva
neutíchajúci záujem občanov. Chýr o nej dávno
presiahol hranice Starého Mesta i Bratislavy.
Oslavy 15-ročného úsilia
Nadácie Horský park v horár
ni, ktoré sa uskutočnili v prvú
júnovú nedeľu 6. 6., sa orga
nizátori rozhodli pripraviť ako
verejnú záhradnú slávnosť.
Chceli si tak uctiť všetkých
priaznivcov, priateľov, pod
porovateľov, spolupracovní
kov, širokú okolitú komunitu,
komunálnych poslancov i ofi
ciálne osobnosti.
Veľkorysý charakter záh
radnej slávnosti sa podarilo
pripraviť aj vďaka zapožiča
niu 15 m dlhého kateringové
ho stanu. Výborné víno veno
vali ďalší spriaznení sponzori.
Skvelý guláš, kompletné po
hostenie, servírovanie na ob
rusoch, ako sa patrí na sláv
nostnom stole, zabezpečil tím
horárne.
Komunitný stan zdobili dve
výstavky „Ako žijeme“ a „Ako
komunikujeme“, k dispozí
cii boli všetky ročenky i tla
čoviny, ktoré nadácia vydala.

Počas celého dňa sa v ňom
dalo posedieť a debatovať
s členmi správnej rady nadá
cie a kolektívu horárne. No to
zďaleka nebolo všetko! Celý
deň v horárni vyhrávala dvor
ná kapela Salónne trio, podá
val sa guláš, keltskou a os
manskou hudbou zaujal hosť
podujatia Keltieg a popolud
nie spestrili cvičitelia horár
ne s cvičenými prasiatkami
a mačkou. Pomocou Balóno
vej pošty účastníci oslavy po
sielali svoje želania v balóni
koch plnených héliom do ne
bíčka. Najmä deti sa potešili
dvojitej trampolíne a ako zvy
čajne im celý deň bolo k dis
pozícii kreatívne ihrisko a ka
viarnička.
Program zavŕšilo večer
né Lesné cestovateľské kino
pod klenbou košatých stro
mov, v rámci ktorého vystúpi
la Dorota Nvotová so svojimi
obrázkami a zážitkami z Ne
pálu.
(oe)

Na Hlbokej sú vraj
premnožené túlavé mačky
V Starom Meste sa darí nielen holubom, ale aj
túlavým mačkám. Mnohí obyvatelia si ich hýčkajú,
čo sa však nie vždy páči ich okoliu. Mladá mamička
sa sťažovala na susedu, ktorá kŕmením privábila
mačky aj do jej záhrady pri rodinnom dome.
Obyvateľka Hlbokej ces
ty má inú skúsenosť: „Na na
šom dvore sa potuluje okolo
25 mačiek. Nemajú dostatok
potravy, chodia do kontajne
rov. Niektorí susedia im dá
vajú zvyšky jedál na rôznych
podnosoch, ktoré časom
páchnu a znečisťujú okolie.
Je podľa mňa len otázkou ča
su, kedy sa tu začnú šíriť rôz
ne choroby. Dá sa očakávať,
že sa ich počet rozrastie, na
koľko skoro všetky čakajú
mladé. Volala som na Slo
bodu zvierat, kde mi poradi
li, aby som sa oficiálne obráti
la na miestny úrad, ktorý Slo
bodu vyzve na odchytenie.
Mám rada zvieratá, ale tento
stav je už neúnosný.“
Mestská časť BratislavaStaré Mesto tento problém
v lokalite Hlbokej cesty rie
šila už asi pred piatimi rok
mi. V praxi to vyzerá tak, že
Sloboda zvierat na požiada
nie mačky odchytí a sterilizu
je, pričom za každú treba za
platiť 15 € (452 Sk). Ak o ne
nik v útulku neprejaví záujem,
Sloboda ich vráti - už označe
né – s nastrihnutým uškom –
späť do prostredia, z ktoré

ho ich zobrala. Tieto samice
prestávajú byť problémový
mi tvormi. Sú nimi však ne
zodpovedné osoby, ktoré po
núkaním zvyškov jedál láka
jú do okrajovej časti horského
parku všetkých zvieracích tu
lákov vrátane hlodavcov.
Vlastníci a obyvatelia by
tov by túto tému mali rozo
brať na domových schô
dzach. Chýbať by na nich ne
mal ani správca, ktorého po
vinnosťou je zabezpečiť jarnú
a jesennú deratizáciu objek
tu – ako ochranu pred hlodav
cami. Pochopiteľne sa za ňu
platí z fondu opráv konkrét
neho domu. Pokiaľ naozaj
obyvatelia domu na Hlbokej 3
tak veľmi milujú túlavé mač
ky, mali by správcu požia
dať, aby sa postaral aj o ich
sterilizáciu a výdavky uhradil
z ich fondu opráv. A okrem to
ho - mestská časť by prípad
nú sterilizáciu mačiek muse
la uhradiť z peňazí všetkých
daňových poplatníkov. Teda
aj tých, ktorí, ak majú zvie
ratá radi, svoju lásku neskrý
vajú a chovajú ich doma, pri
čom nikoho neobťažujú a ne
ohrozujú.

Sochy ako živé, živí ako sochy - kto z koho?

V akej Bratislave chceme žiť?
Hlavné mesto SR Bratislava s občianskym
združením Bratislavské ostrovy a Nadáciou
Horský park ponúkli verejnosti v dňoch 6. až
18. júna originálnu výstavu o minulosti a najmä
o budúcnosti Bratislavy.

Prekvapivo názorne pred
stavila vývoj dnešnej metro
poly za uplynulých tisíc ro
kov a ponúkla predstavy o jej
možnej budúcnosti. Expozícia
vyústila do ankety, ktorej cie
ľom bolo dozvedieť sa, ako si
predstavujú svoje mesto jeho
súčasní obyvatelia.
Výstava sa z Horského
parku presťahuje do Petržal
ky, v septembri sa uskutoční
na pôde magistrátu a potom
bude putovať po jednotlivých
mestských častiach. Zaujme
teda asi širší okruh Bratislav
čanov a anketa bude mať tak
to možnosť dosiahnuť znač
ný stupeň reprezentatívnos

ti. Výstava má zaujať laickú
i odbornú verejnosť a iniciovať
vznik vízie mesta Bratislavy,
ktorá by viedla k prijatiu dlho
dobo záväzného dokumen
tu. Ten by usmerňoval rozvoj
mesta do budúcnosti. Expo
náty predstavujú mesto v do
teraz neznámej dynamickej
podobe zmeny. Sú výsledkom
mnohoročnej práce širšieho
kolektívu popredných sloven
ských architektov, archeoló
gov, filozofov a umelcov zao
berajúcich sa vývojom mest
skej krajiny.
Akademický maliar Dušan
Bada hovorí, že „k myšlienke
pustiť sa do takého kolektív

neho diela ho priviedlo pozna
nie, že doterajšie chápanie
mestského priestoru – na roz
diel od mnohých metropol roz
vinutého sveta – je zúžené,
jednostranné, technické. Vô
bec sa nesnaží vyjsť z danos
tí tohto priestoru a nereflektuje
názor o jeho budúcnosti. Lebo
ho nemá.“
„Ja vidím praktický význam
práce na exponátoch v tom,
že umožňuje celkový pohľad
na jednotlivé fázy vývoja mes
ta, čo by sa v budúcnosti ma
lo brať do úvahy. Tak sa vyvíja
Paríž, Londýn, Frankfurt nad
Mohanom,“ tvrdí archeologič
ka Táňa Štefanovičová.
Istý anonymný účastník an
kety trefne poznamenal, že
„ak nemá loď kompas, každý
smer je zlý“.
(kamp)

Popíjajúcou
mládežou
sa zaoberajú
starostovia
Konzumovanie
alkoholu mladistvými
a maloletými od 1.
júna 2010 v rámci
správnych konaní
riešia mestské časti.
Navrhlo im to hlavné
mesto Bratislava,
pričom starostovia túto
povinnosť prijali.

Bezmála 4  000 cyklických a jednorazových kultúrnych aktivít uskutočnilo v predchádzajúcich vyše troch rokoch oddelenie kultúry staromestského miestneho úradu. O ich propagáciu sa veľkou mierou zaslúžila výtvarníčka Anna Kubasáková.
V priestoroch miestneho úradu je inštalovaná výstava jej nápaditých prác počínajúc pozvánkami či plagátmi a končiac pamätnými listami či zápismi z občianskych obradov. Pripomínajú neopakovateľné chvíle tisícok ľudí strávených v príjemnej atmosfére.

Podľa informácie námest
níčky bratislavského primá
tora Anny Dyttertovej od za
čiatku t. r. do 20. apríla hlav
né mesto prijalo 152 pod
netov na začatie správne
ho konania pre porušovanie
zákona o ochrane mláde
že pred požívaním alkoho
lických nápojov. Iniciatívu
v tomto smere vyvinula po
lícia a detská fakultná ne
mocnica.
Podnety sa týkali aj 13
mladých obyvateľov Staré
ho Mesta. Štatisticky horšie
dopadli Petržalčania (39),
Ružinovčania (22), mladí z
Karlovej Vsi (15) a Dúbrav
čania (14).
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Náučno-poznávacie výlety
do prírody pre verejnosť
1. 7.
Prírodné zákutia Bratislavy
– Náučným chodníkom
cez Bratislavský lesopark.

Vychádzka nás zavedie na náučný chodník,
ktorý vychádza spod Červeného mosta a po
kračuje cez Mlynskú dolinu hore na Kolibu. Za
meriame sa na dominantné dreviny v Malých
Karpatoch. Stretnutie o 17.30 h pod Červeným
mostom (trolejbusy č. 211 a 212). Predpoklada
ná dĺžka vychádzky 2,5 hodiny.
Programom Víla Melódia otvorili žiaci Základnej umeleckej školy na Batkovej ďalšiu sezónu Letnej čitárne v Medickej záhrade.
A hoci tejto slávnostnej chvíli 1. júna nebolo počasie naklonené, nenechalo si ju ujsť asi sto návštevníkov. Dobre im pritom
padol horúci čaj z medovky, ktorý im ponúkla blízka čajovňa
umiestnená od vlaňajška takisto v Medickej záhrade. V čitárni
pod pergolou čaká na obyvateľov a návštevníkov Starého Mesta okolo 70 titulov domácich a zahraničných časopisov a denníkov. Najmä ponuka cudzojazyčných periodík je možná aj vďaka
Goetheho inštitútu, Veľvyslanectvu USA, Francúzskemu inštitútu, Kultúrnemu inštitútu Maďarskej republiky, Poľskému inštitútu a Bulharskému inštitútu.

Skateboardová škola
Prvá bratislavská skate
boardová škola sa postará
o skvelé prázdniny pre tých,
čo milujú ňou prezentovaný
šport. „Uskutoční sa každú
sobotu od 3. júla do 29. au
gusta na Námestí slobody,“
informoval Peter Vrbický, kto
rý sa skateboardovaniu venu

Akcie
pre seniorov

Sociálne oddelenie miest
neho
úradu
vypracova
lo predbežný program po
dujatí pre obyvateľov Sta
rého Mesta – seniorov. Zú
častňujú sa na nich čle
novia klubov dôchodcov,
určené sú však aj ostatným
Staromešťanom. V prípade,
že máte o niektoré z podu
jatí záujem, alebo sa o ňom
chcete dozvedieť viac, kon
taktujte pracovníčku oddele
nia Jarmilu Tóthovú na tel. č.
+421(2)59246391

9. 9., 18. h

Koncert „Hudobné mosty“

Medzi 20. – 24.9.

Opekačka + športový deň
pre seniorov – Horský park

Koncom septembra

3-dňový výmenný zájazd
seniorov do Prahy

12. 10., 17. h

Koncert „Októbrové
zastavenia“

V týždni od 18.
do 22.10. od 15. h
Tanečné podujatie

10. 11., 17. h

Koncert „Spomíname“

15. 12., 17. h

Vianočný koncert
Štedrovečerná večera

je 31 rokov. Doplnil, že škola
je zameraná na zdravý život
ný štýl detí a mládeže Brati
slavy. Jej najmladší účastníci
môžu mať 5 rokov.
Prvý zápis bude 3. júla
o 13. h a potom každú sobo
tu. Jeho súčasťou bude exhi
bičná jazda známych prete
károv bratislavskej skatebo
ardovej scény. Prítomní sa tu
môžu prihlásiť do trojdňové
ho kurzu jazdy na skateboar
de a longboarde.
„Škola má skateboardy
a longboardy na požičiava
nie, preto nie je nutné, aby si
ich záujemcovia o kurz kupo
vali,“ uviedol P. Vrbický (slo
vakskate@gmail.com). Spo
luorganizátorom letnej školy
skateboardu je mestská časť
Bratislava-Staré Mesto.

7. 7.
Národné parky Rakúska – Neziderské
jazero.

Výlet nás zavedie k najväčšiemu stepné
mu jazeru v strednej Európe, ktoré sa docho
valo práve v tejto oblasti jazerného kúta Bur
genlandu. Okrem výnimočnej ornitologickej lo
kality budeme mať možnosť previezť sa na lo
di z dedinky Illmitz do Rustu. Navštívime sprá
vu národného parku, kde si pozrieme expozíciu
národného parku. Stretnutie pri pivovare Stein
o 14.00 h. Predpokladaná dĺžka výletu 5 hodín.

10. 7.
Alternatívny výlet do zahraničia –
Rakúsko – Majestátny Hochswab.

Vyrážame z obce St. Ilgen v blízkosti mes
ta Bruck an der Mur údolím Trawiestal smerom
ku Vogauerskému krížu (1785), z neho potom
po hrebeni až na rázcestie a Graf Meranovou
zaistenou cestou hore na chatu Schiestl. Z nej
potom na samotný vrchol Hochswabu (2 277
m). Z vrcholu potom dole tým istým údolím.
Hochswab patrí k najvyšším a najkrajším vý
hľadovým vrcholom vo východnej časti Álp. Vý
let potrvá 10 hodín s prevýšením 1 389 m a kle
saním 1 450 m. Návrat v neskorých večerných
hodinách (po 23. h). Nevyhnutný turistický vý
stroj!!! Stretnutie pri pivovare Stein o 6.00 h
(autobus alebo individuálna automobilová do
prava.

21. 7.
Národné parky Rakúska – Donau
Auen.

Výlet nás zavedie do jedného z najkrajších
prírodných zákutí v povodí Dunaja v Dolnom
Rakúsku. Navštívime spolu expozíciu národné
ho praku v Orth an der Donau, zámocký os
trov, kde budeme v podzemnom akváriu sledo
vať pôvodné dunajské ryby, v teráriách koryt
načky močiarne a hady. Nazrieme aj k Dunaju
a prejdeme sa po dunajskom nábreží. Stretnu

24. 7.
Alternatívny výlet do vzdialenejších
pohorí Slovenska – Poznávame
pralesy Slovenska – Veporské vrchy –
Dobročský prales, Lesnícky skanzen
a Čiernohronská železnička.

Tentokrát sa pozrieme do jedného z najzná
mejších pralesov na Slovensku, jednej z pr
vých rezervácií u nás – Dobročského pralesa.
Sprievodca nás prevedie po náučnom chod
níku a následne sa presunieme do Lesnícke
ho skanzenu. Výlet zakončíme jazdou na les
nej železničke v Čiernom balogu. Výlet bude dl
hý 8 km s prevýšením 400 m a dĺžkou 3 hodiny.
Stretnutie pri pivovare Stein o 6.30 h (autobus
alebo verejná doprava).

28. 7.
Archeologický park Petronell
Carnuntum.

Výlet nás zavedie do jedného z najväčších
rímskych nálezísk v strednej Európe. Mimo iné
ho sa dozvieme niečo zo života légií na severe
obranného valu Limes Romanus. A určite aj zo
života iných národov, ktoré žili za touto hrani
cou. Stretnutie o 14.00 h pod Novým mostom.
Autobus do Wolfstahlu odchádza o 14.20 h
z nástupišťa autobusu č. 29. Potom budeme
prestupovať v obci Wolfstahl na vlak.

31. 7.
Alternatívny výlet do ČR – Najvyššia
hora Jeseníkov – Praděd.

Štartujeme v obci Karlova studánka, od
kiaľ vyrazíme veľmi peknou cestou smerom
k rezervácii Bielej Opavy. Ideme po modrej
a súbežne po žltej a potom na rázcestí ďalej
po modrej k penziónu Barborka. Od neho pria
mo hore popri zjazdovke k telekomunikačnej
veži na vrchole (1 492 m). Odtiaľ na vedľaj
ší vrchol Petrovy kameny cez chatu Ovčárna.
Opäť naspäť k chate a po žltej dole ku Karlo
vej studánke. Výlet bude dlhý 16 km s prevýše
ním 720 m a klesaním 700 m. Bude trvať 7 ho
dín. Stretnutie pri pivovare Stein o 6.30 h (auto
bus alebo verejná doprava).
Sprievodca: Andy Popovič – EKOVÝLETY,
Mlynské nivy 41, 821 09 Bratislava
tel. +421904467942
e-mail: popovic@changenet.sk
web: www.ekovylety.sk

Denné prázdninové
rekreácie detí

Prázdniny
v rímskej Gerulate

Múzeum mesta Bratisla
vy pripravuje pre deti od 10
do 12 rokov denný tábor po
čas letných prázdnin. V rám
ci neho absolvujú v antickej
Gerulate v Rusovciach ma
lé múzejné bádania, ktorých
témou bude staroveký Rím.
Veľa sa naučia aj vďaka vý
tvarnému ateliéru, kde si bu
dú cibriť svoje zručnosti.
Prvý táborový turnus bu
de od 12. do 16. júla, dru
hý od 16. do 20. augus
ta. Prihlásiť sa možno
prostredníctvom
e-mai
lu
na
husova@bratisla
va.sk, alebo striesova@
bratislava.sk, resp. telefo
nicky na +421(2)32181335,
32181333.

tie pri pivovare Stein o 14.00 h. Predpokladaná
dĺžka výletu 5 hodín.

Na Hviezdoslavovom námestí si v rámci Kultúrneho leta
2010 bude možné každý piatok, sobotu a nedeľu zahrať
maxišach.
Foto: Daša Barteková

Mestská časť BratislavaStaré Mesto ponúka školá
kom od 7 do 15 rokov tra
dične zaujímavý prázdnino
vý program. Kultúrne cen
trum na Gaštanovej 19, ktoré
ho organizuje, týmto spôso
bom už vlastne „odchovalo“
dve generácie školákov. Veď
týždňové prázdninové turnu
sy pripravuje už po devätnás
ty raz!
Ak teda chcete predísť nu
de svojich ratolestí a dopriať
im fantastické zážitky v kruhu
nových kamarátov, vyberte
si niektorý z ponúkaných ter
mínov. V každom turnuse sú
pripravené športové a kultúr
ne podujatia, kúpanie, tvori

vé dielne, exkurzie, hry, kvízy,
súťaže a celodenné výlety mi
mo Bratislavy vrátane zahra
ničných. Účastníci spoznajú
známe i menej známe prírod
né a historické krásy nielen
Slovenska, ale i susedných
krajín. Vyskúšajú, okrem lie
tadla, všetky moderné aj his
torické dopravné prostriedky.
V cene 48 € (necelých
1 450 Sk) sú zahrnuté obedy,
cestovné, vstupné, poistné,
ceny za kvízy a súťaže, diplo
my a darček.
I. turnus
II. turnus
III. turnus
IV. turnus

6. – 9. 7.
12. – 16. 7.
19. – 23. 7.
26. – 30. 7.
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Kultúrne leto v Starom Meste - júl 2010
26. 6., 17.00 h

JAZZOVÁ LOĎ
Koncert Petra Lipu so
skupinou počas plavby
výletnou loďou Prešov
z Danubiusu na Devín a späť.

Predpredaj:
Lodná osobná doprava,
Vajanského nábrežie,
tel. +421(2)52932226
Centrum divadla, literatúry
a vzdelávania, Školská 14
tel. +421(2)52496822, 0908726305

Zábavný mix
v Medickej záhrade
Organizuje Centrum divadla,
literatúry a vzdelávania, Školská 14.
(V prípade nepriaznivého počasia
sa akcie nekonajú s výnimkou
predstavení pre deti. Tie sa prenesú
do Centra divadla, literatúry
a vzdelávania, Školská 14.)

DIVADELNÉ
PREDSTAVENIA
PRE DETI
12. 7., 10.30 h
DANKA A JANKA
Hrá Teatro Neline

19. 7., 10.30 h
Hamko – Mňamko

Riekanky a pesničky pre malých
a veľkých hrá Marcela Molnárová.

26. 7., 10.30 h
Ježko a líška

Hrá divadlo Zanzara

TVORIVÉ DIELNE
PRE DETI

9., 16., 23., 30.7., 10.00 h
Výtvarný workshop
Vedie: Nora Mitrová

Dychové cvičenie
8., 15., 22., 29. 7., 10.00 h
Predcvičuje Klára Bačíková.

Brušné tance
6., 13., 20., 27. 7., 18.00 h

Predcvičujú lektorky z tanečného
štúdia Sanca Tanca.

VY-POČÚVANIE
6. 7., 17.00 h
Hostia: rodina Kaprálikovcov

Chrámové koncerty

Hudobné nádvorie
Zichyho palác, Ventúrska 9
Rezervácia: tel.: 54431681
Predpredaj: Ticketportal, 2 hodiny
pred predstavením v Zichyho paláci

1. 7., 20.30 h
Dominika Jaurová (SK),
saxofón, Veronika Villányi (H),
harfa
6. 7., 20.30 h
Indická hudba – mimoriadny
koncert
Kala Ramnath – husle
Abhijit Banerjee - tabla
8. 7., 20.30 h
Porque Tango
15. 7., 20.30 h
Laco Déczi a JazzCellula
Legendárny jazzový trubkár so
synom a skupinou Cellula.

Divadelné nádvorie

Piesne Honzu Nedvěda.

Zichyho palác, Ventúrska 9
Rezervácia: tel. 54431681
Predpredaj: Ticketportal, 2 hodiny
pred predstavením v Zichyho paláci

TANEC V ZÁHRADE

Miro Gavran

CVIČENIE

Kalanetika
6., 7., 13., 14., 20., 21., 27.,
28. 7., 10.00 h
8., 22., 29. 7., 17.00 h
Predcvičuje Anna Repková.

Hathajoga
15. 7., 17.00 h

Predcvičuje Soňa Ftáčniková.

Cvičenie na chrbticu
7., 12., 13., 19., 20., 26., 27. 7.,
17.00 h

Predcvičuje Klára Bačíková.

26. 6., 18.00 h
C. a K. dychový komorný
orchester
Otvorenie Kultúrneho leta

2. 7., 18.00 h
Dychová hudba Račianka
a Mažoretky Isis
3. 7., 18.00 h
Páni Bratia

29. 7., 20.30 h
Ján Babjak a Eva Šeniglová –
opera a opereta

Letná tanečná škola LAB 1
Záverečná prezentácia účastníkov 4.
ročníka Letnej tanečnej školy LAB1.
Vedie Marta Poláková.

Od valčíka až po tango na počúvanie
a do tanca.

12. 7., 20.30 h
Wycombe High School (GB)
19. 7., 20.30 h
Barokový súbor Ungaresca
26. 7., 20.30 h
Birmingham Festival Choral
Society (GB)

Františkánske námestie

Ľudové piesne v moderných
aranžmánoch.

10. 7., 17.00 h

25. 6., 18.00 h
Ľudová hudba Kuštárovci

Františkánsky kostol

22. 7., 20.30 h
Bossa nova with Lazaro &
Boris Čellár

14. 7., 18.00 h
Ľudová hudba bratov
Kuštárovcov
21. 7., 18.00 h
Silent duo
28. 7., 18.00 h
Oregon

HUDOBNÁ A TANEČNÁ
PROMENÁDA

27. 6., 18.00 h
Ladies Chamber Trio

KONCERTY
9. 7., 18.00 h
Banda

Hviezdoslavovo
námestie

30. 6., 20.30 h

Všetko o mužoch

Divadlo Jána Palárika v Trnave

7. 7., 20.30 h

Tri mladé dámy majú zostavený
repertoár od klasiky až po Beatles.

Peter Niňaj a Robo Puškár

4. 7., 18.00 h
Súbor Alexandra Jablokova
10. 7., 16.00 h
2. medzinárodný mládežnícky
hudobný festival
11. 7., 18.00 h
Ľudová hudba Miroslava
Dudíka
17. 7., 18.00 h
Stelzhamma (A)
Rakúska ethno folk – funk skupina.

18. 7., 18.00 h
Peter Uličný a John Gale
24. 7., 18.00 h
Swing Society Orchestra
Bratislava
25. 7., 18.00 h
Ľuboš Šrámek & Matúš
Jakabčic kvartet
31. 7., 18.00 h
Violin orchestra

Divadelné predstavenia
pre deti

Univerzitnej knižnice
Diela budú vystavené aj
na Hviezdoslavovom nám.
a v Lisztovej záhrade.

Galéria
Cypriána Majerníka
Zichyho palác, Ventúrska 9

Nenápadné médium
(súčasné podoby kresby)
Výstava potrvá do 31.7.

Galéria F7

Františkánske námestie 7

Slovenskí karikaturisti
7. 7. , 17.00 h - vernisáž

Slávnostné otvorenie: Kornel Földvári
Výstava potrvá do 31. 7.

Staromestská knižnica
Letná čitáreň

je umiestnená pri východnej bráne
Medickej záhrady (vchod od trhoviska
na Poľnej ulici - drevený krytý altánok)
a bude prístupná verejnosti do 31. 8.
v pracovných dňoch od 10. do 18. h.,
v sobotu od 10. do 14. h.
V ponuke bude cca 70 titulov
slovenských, českých, maďarských,
nemeckých, ruských, poľských,
anglických, francúzskych denníkov
a časopisov vrátane časopisov
pre deti. Návštevníci tu nájdu aj
propagačné materiály o kultúrnom
dianí v Bratislave.

Sprievodné programy
28. 6., 9.30 h
Prednáška Planéta Zem
Lektor: Ing. Peter Weisel

1. 7., 17.00 h
Rozprávanie o Bratislave

Beseda so spisovateľkou Vierou
Obuchovou o dejinách priemyslu
v Bratislave.

24. 6., 19.00 h
Folk v Medickej záhrade

Koncert hudobnej skupiny Rolničky
a Prešporok.

Slubekova záhrada (medzi
Palisádami a Kozou ulicou)

29. 7., 19.00 h
Koncert hudobnej skupiny
Sklo

Divadlo Žihadlo

Maxi šach

2. 7., 16.00 h
Klaun Pepele

9. 7., 16.00 h
Kapitán Kotvička
Divadlo Agape

16. 7., 16.00 h
Postrach Samko!

19. 6. – 23. 8.

Hviezdoslavovo námestie
každý piatok 15. – 20.00 h
v sobotu a nedeľu 14. – 20.00 h

Divadlo Neline

23. 7., 16.00 h
Zvieratká zo ZOO
Divadlo Strigy

Jakub Nvota

Rómeo, Júlia a vírus
Túlavé divadlo

Výstavy

Peter Scherhaufer

Galéria Z

Vertigo, divadlo Slovákov žijúcich
v Maďarsku.

Medzinárodná výstava
SOCHA a OBJEKT XV.

14. 7., 20.30 h

Umy si rúčky...
21. 7., 20.30 h
Miro Gavran

Hľadá sa nový manžel
Divadlo West

28. 7., 20.30 h

Karol Vosátko a kolektív

MODELKY 2 (krása neni šetko)
Divadlo GUnaGU

Zichyho palác, Ventúrska 9
24. 6. - 29. 8.
Vernisáže výstavy 24. 6.:
13.00 h - Galéria Krokus
14.00 h - Bulharský kultúrny inštitút
15.00 h - Rakúske kultúrne fórum
16.00 h - Galéria mesta Bratislavy
17.00 h - Galéria SVÚ
18.00 h - Dom umenia
19.00 h - Galéria Z a Výstavná sála

Jazzová loď Petra Lipu so skupinou
je jedným z otváracích podujatí
Kultúrneho leta 2010 v BratislaveStarom Meste 26. júna.
Foto: Daša Barteková

• víkendy a sviatky • pracovné dni

