
Milí Staromešťania,
Je nás spolu viac ako 
40-tisíc a každý z nás 
je iný. Niekomu naj-
viac záleží na zeleni, 
iný chce parkovacie 
miesto pred svojím 
domom a iné ho až tak 
nezaujíma. Mať na-
blízku obchod, poštu 
či detské ihrisko, za-

stávku MHD – to všetko sú požiadavky logické a 
legitímne. Preto sa tak k nim aj staviam a snažím 
sa dosiahnuť zmenu k lepšiemu. Hoci to občas 
býva tak krkolomné, že by bolo najjednoduchšie 
povedať – nemáme to v kompetencii, nemáme 
na to peniaze. Ja som sa však kedysi rozhodla, 
že nejdem do politiky preto, aby som ju mohla 
pri každej vhodnej príležitosti opakovať. Vďaka 
spolupráci s neziskovkami, združeniami a inicia-
tívami, ale aj ochotnými a osvietenými firmami 
ako napríklad Dell či Nadácia VÚB banky, sa 
nám podarilo to, čo by sme sami určite neutiahli. 
Jednoducho, verím, že keď sa chce, dá sa. 
No posledné štyri roky ma naučili aj to, že čokoľ-
vek chcete robiť, nájde sa aj niekto, kto je proti. 
Úlohou politika je potom rozhodnúť sa: neurobiť 
nič, aby sa nik nenahneval, alebo ísť za cieľom, 
v ktorý verí a dúfať, že spokojných bude viac než 
nespokojných. Prvá cesta je najľahšia. Veď kto 
nič nerobí, nič nepokazí. No mojou cestou bolo 
vypočuť si argumenty nespokojných, zohľad-
niť ich v čo najväčšej miere, ale neustúpiť tam, 
kde sa za „občianskou nespokojnosťou“ skrýva 
iba egoistický záujem alebo zloba. Inak by dnes 
nebolo klzisko ani vianočné trhy na Hviezdosla-
vovom námestí, psí park na Poľnej, Cirkulart v 
Medickej záhrade, opravená dlažba na Michal-
skej či opravená Májkova alebo nová škôlka na 
Heydukovej a Dobrý trh.  

Navštívte novú kaviareň s televíznym štúdiom!
Milovníci kávy a televíznych soirée majú v Starom Mieste k dispozícii nový priestor. Od septembra je 
otvorené TeleCafé na Medenej 2. Naši seniori tu majú kávu len za 1 euro! Čítajte na strane 2.

Zosunul sa svah
Na Žižkovej ulici a na ulici 
Nad lomom sa po septembro-
vých dažďoch zosunul svah. 
Časť obyvateľov ostala bez 

možnosti dopraviť sa domov 
autom. Odborníci vyhodnotili 
päť možností stabilizácie sva-
hu. Mestská časť už vyčlenila 

peniaze z rezervného fondu, 
odhad hovorí o 400-tisícoch 
eur. Staré Mesto si chce od 
štátu nárokovať vrátenie. (r)

1,8 mil. eur pomôže zóne Blumentál

Trh na Žilinskej nekončí

Územie Blumentál získa 
nový impulz. V rámci tzv. 
ISRMO čaká obnova viace-
ré verejné budovy v lokalite 
a dokonca i park. Keďže do-
dávatelia sú už vysúťažení, 
ihneď po podpisoch zmlúv 
sa začne s realizáciou. Pro-
jekty sú tematicky zame-

rané na regeneráciu sídiel, 
verejných priestranstiev a 
ihrísk, na obnovu škôl, škol-
ských zariadení, zariadení 
poskytujúcich sociálne služ-
by a podobne. Staré Mesto 
do konca roka 2015 urobí 
modernizáciu školských a 
predškolských zariadení  – 

rekonštrukcia budovy ZŠ 
Vazovova, modernizácia 
MŠ Beskydská a MŠ Vazo-
vova, modernizácia denné-
ho stacionára na Záhrebskej 
ulici 9 a bude revitalizované 
Kmeťovo námestie. Predpo-
kladané náklady sú 1,8 mi-
lióna eur. (dot)

Staromešťania sa ešte budú 
môcť schádzať, nakupovať a 
klebetiť na trhovisku na Žilin-
skej ulici. Oznámila to inicia-

tíva za zachovanie trhoviska. 
Obľúbenému trhu hrozil zá-
nik, keďže majiteľ pozemku 
chcel na ňom stavať. Staré 

Mesto iniciatívu podporuje, 
popritom tiež trvá na obnove 
stánkov a ich otočení do ulice. 
(dot) 

Park na Kmeťovom námestí čaká obnova. Bude možná vďaka nenávratným európskym 
fondom, známym ako ISRMO.                     FOTO – RASŤO MIŠÍK

STreTNuTia S oBČaNMi
Každý pondelok 

TeleCafé Medená 2
od 16.00 hod.
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Rozhodný 
primátor 
v prospech 
mesta
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Rajská
konečná zastávka 
trolejbusov 202, 205

%10Zľava platí pri nákupe nad 10€

a predložení kupónu. Neplatí na akciový tovar.

Pon. - Pia: 9.00 - 18.00  Sobota: 9.00 - 12.00  
Alexander Nagy: 0918 389 523

Krajčírstvo: Pondelok - Streda: 12.00 - 18.00    
Iveta Nagyová: 0905 665 363

zľava

Spúšťame Kartu staromestského senioraStaré Mesto šetrí na prevádzke svojej televízie státisíce eur
Od októbra spúšťa mestská časť projekt Kar-
ty staromestského seniora. Pristupuje k tomu 
po vzore slovenských miest.
Podobné zľavové karty pre obyvateľov v 
dôchodkovom veku sú v zahraničí pomerne 
bežné. Dôvodom, prečo mestská časť vydáva 

Kartu, je poskytnúť obyvateľom dôchodcom 
a seniorom benefity v podobe zľavy z bež-
ných ale i príležitostných služieb a tovarov. 
V konečnom dôsledku môžu tieto benefity 
viesť k aktívnejšiemu životu seniorov v po-
dobe častejších návštev kultúrnych inštitúcií 

či využívania služieb. 
Karta sa poskytuje obyvateľom s trvalým 
pobytom v Starom Meste nad 60 rokov a 
poberateľom dôchodku s trvalým pobytom 
v mestskej časti. Za vydanie karty sa bude 
na žiadosť poslanca M. Ležoviča bude platiť 
poplatok 3 eurá. Pôvodný návrh bol vydá-
vať kartu bezplatne, no na návrh poslanca 
M. Ležoviča poslanci rozhodli o poplatku 3 
eurá za vydanie. 
Poskytované zľavy sa budú vzťahovať 
okrem zariadení v pôsobnosti mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto napríklad aj na plav-
bu Propelerom zdarma (info na tel. 0903 351 
343). Mestská časť rokuje s poskytovateľmi 
služieb ako opravy, kaderníctva, čistiarne a 
kníhkupectvá či kaviarenské služby a reštau-
rácie. Prvými je napríklad aj obchod Pro 
senior na Zámockej 24. Informácie o pri-
búdajúcich prevádzkach nájdu obyvatelia v 
centre služieb občanom na Miestnom úrade 
Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábr. 3 a 
na www.staremesto.sk. Tu sa tiež záujemco-
via o kartu sa môžu prihlásiť.
(dot)

Už niekoľko mesiacov si môžu 
Bratislavčania na svojich tele-
vízoroch naladiť vysielanie Sta-
romestskej televízie. Vysiela aj 
cez káblovú televíziu.

Táto nahradila nefungujúcu TV 
Centrum. 24 hodín denne pri-

bližuje ľuďom dianie v Starom 
Meste a tiež informácie o aktivi-
tách samosprávy.
Pre zriadenie štúdia využila sa-
mospráva 20 rokov nevyužívané 
priestory v budove úradu. Ná-
klady na rekonštrukciu kúrenia, 
vzduchotechniky a zdevastova-

ných priestorov skladiska mali 
byť 60-tis eur, napokon sa vďaka 
elektronickej aukcii dosiahla po-
lovičná cena. 
Televízia financovala zo sú-
kromných zdrojov vybavenie 
štúdia a zariadenie TeleCafé, 
ktoré je jeho súčasťou, ďalších 
71 000 eur. V týchto priestoroch 
sa nielen natáča program SMTV, 
ale takmer denne sa tu konajú 
kultúrne podujatia. Utorky pat-
ria poézii, stredy vážnej hudbe, 
štvrtky jazzu a cez víkend sa 
konajú čaje pre seniorov. Všet-
ky koncerty môže SMTV vysie-
lať priamy prenos a robí z nich 
záznamy. 
Okrem toho sa tu každý pon-
delok od 16.00 do 18.00 môžu 
Staromešťania stretnúť so sta-
rostkou a konajú sa tu i oslavy 
našich jubilantov. Vchod skul-
túrnil aj vstup do Staromestskej 
výdajne, ktrorá tiež vznikla v 
dovtedy nevyužitom priestore na 
úrade. 
Za služby televízie vrátane kul-

túrneho prgramu, ale aj pria-
mych prenosov zo zastupiteľ-
stva, platí Staré Mesto ročne 40 
800 eur, čo je napríklad oproti 
Ružinovu menej o takmer 260 
000 eur.
Napriek tomu čelí starostka v 
predvolebnej kampani kritike za 
to, že sú vraj priestory prenají-
mané lacno a televíziu spravuje 
spoločnosť, v ktorej figuruje aj 
člen SDKÚ-DS, za ktorú starost-
ka kandidovala. 
„Mrzí ma, že sa nepozeráme 
na výsledok, ktorým je najlac-
nejšia lokálna televízia, krásna 
kaviareň a kultúrny priestor pre 
Staromešťanov, ale hľadáme za 
všetkým iba zlý úmysel,“ ho-
vorí starostka Starého Mesta 
Táňa Rosová. Kritika pritom 
prichádza z Bratislavských no-
vín, ktorých vydavateľ v minu-
losti dostával ročnú dotáciu zo 
staromestského rozpočtu skoro 
dvakrát vyššiu, než sú nákla-
dy na televíziu, a kancelárie na 
lukratívnej Gorkého ulici mala 
spoločnosť prnajaté za symbo-
lickú cenu. 
„Dnešné náklady na televíziu aj 
Staromestské noviny ani spolu 
nedosahujú výšku, ktorú dostá-
vala na vydávanie novín spoloč-
nosť pána Števčíka,“ konštatuje 
alexandra Obuchová, vedúca 
komunikačného oddelenia úra-
du. 
(dk)
FOTO - RaSŤO MIŠÍK a aR-
CHÍV ÚRaDU

TeleCafé dnes žije kultúrou. Na snímke dole priestor ako vyzeral pred rekonštrukciou.

KARTA
STAROMESTSKÉHO 
   SENIORA
W W W . S T A R E M E S T O . S K



V Prugerke sme objavili jedinečné dokumenty

Staré Mesto počas jedného z 
letných dobrovoľníckych upra-
tovaní objavilo na povale zá-
hradného domčeka v Prügerke, 
Staromestskej záhrade na Ne-
krasovovej ulici dve škatule plné 
historických dokumentov po 
rodine Prügerovcov. Nález bol 
nečakaný a o to väčší záujem 
vzbudil. Škatule sa nachádzali v 
domčeku, ktorý kedysi fungoval 
aj ako sklad a sčasti aj kotolňa. 
Keďže záhrada bola opustená 
desaťročia a hromadil sa tu od-
pad, od minulého roka sa tu pod 
organizáciou samosprávy robia 

opakované vypratávania.
Nález by mohol objasniť osud 
rodiny Prügerovcov, ktorí za-
čiatkom minulého storočia vlast-
nili hotel Carlton – Savoy. Hen-
ry Prüger, ktorý je pochovaný na 
Ondrejskom cintoríne v Bratisla-
ve, tragicky zomrel v roku 1929 
priamo v bratislavskom hoteli, 
zrejme po tom, ako na rodinu 
doľahla celosvetová kríza.
V škatuli sa nachádzajú naprí-
klad krasopisné listy rodiny 
Prügerovcov z New Yorku, sta-
ré fotografie, bankovky z čias 
Rakúsko-Uhorska, ale i prvej 

republiky (napríklad mimoriad-
ne zachovalá stokorunáčka), 
advokátska legitimácia z prelo-
mu storočí, staré výtlačky no-
vín, výpisy z bankových účtov, 
vkladná knižka z roku 1912, 
cestovný pas či osvedčenia a 
starobylé diplomy. Okrem doku-
mentov tu bol nájdený aj dobový 
nábytok a mnohé ďalšie vzácne 
predmety. Všetky dokumenty te-
raz preskúmajú historici. Nález 
okamžite vzbudil záujem médií, 
samospráve sa tiež začali ozývať 
potomkovia rodiny zo zahrani-
čia. Záhrada je v správe mest-

skej časti Bratislava-Staré Mesto 
a čaká ju revitalizácia. Do roku 
2011 záhrada chátrala, dnes však 
samospráva získala na jej obno-
vu 180-tisíc eur z Nórskych fon-
dov. Vypratávanie odpadu trvalo 
rok a zo záhrady sa ho vyviezlo 
približne 50 ton. Viac ako 130 
dobrovoľníkov tu odpracovalo 
vyše 6400 hodín. Verejnosť do-
stala možnosť hlasovať o tom, 
čo by si na tomto mieste priala, 
na výber bola napríklad aj pikni-
ková lúka, komunitná záhrada či 
včelárstvo. (dot)  
FOTO - RaSŤO MIŠÍK
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V novembri  uplynú presne 4 
roky od začiatku môjho pôso-
benia ako poslankyne v našej 
mestskej časti. Za tento čas 
sme sa spoznali, vyriešili spolu 
množstvo problémov a podne-
tov, ktoré som mala priamo od 
Vás, Staromešťanov. Venovala 
som sa však aj pekným veciam, 
teda nie len problémom. Naprí-
klad sme spolu zaviedli tradíciu 
Staromestskej kapustnice, ktorej 
už V. ročník sa uskutoční 12. no-

vembra v pohostinstve Funus, a 
na ktorú Vás opäť pozývam.
Vďaka Vám a Vašim podnetom 
sa mi počas môjho poslaneckého 
pôsobenia podarilo vyriešiť ko-
lízne dopravné situácie v úzkych 
uličkách Starého Mesta. Nain-
štalovali sme päť dopravných 
zrkadiel v okolí Horského parku 
a na Drotárskej ceste, zachráni-
li sme mini-busovú linku 147, 
bezpečnosť chodcov sme zabez-
pečili osadením zábradlia pre 
chodcov na Židovskej ulici, po-
mohli sme aj psíčkarom a v Sta-
rom Meste je viac košov na ex-
krementy. Pre komfort chodcov 
a najmä mamičiek s deťmi  sme 
vybojovali pravidelné kosenie a 
osekávanie kríkov pozdĺž chod-
níkov, ako aj likvidáciu čiernych 
smetísk. Naďalej sa snažíme aj 
o úpravu harmonogramu linky 

č. 41, o ktorú ste viacerí žiadali. 
Toto všetko sú veci, ktoré s Vami 
riešime denne, no na stole sme 
za ostatné roky mali aj podnety, 
ktoré sa týkali života našich detí 
a vnúčeniec. Je to najmä oblasť 
výstavby a nekonečných bojov 
s developermi. V rámci spoloč-
ných diskusií s Vami a s deve-
lopermi sa nám podarilo pozme-
niť  viaceré stavebné projekty 
tak, aby nám, Staromešťanom, 
žiadnym spôsobom neuberali 
pôvodné parkovacie miesta, reš-
pektovali existujúcu zástavbu a 
zeleň a neobmedzovali v žiad-
nom inom smere.  Nič z toho, 
čo som práve vymenovala by 
sa neudialo, nebyť Vás. Nebyť 
toho, že mi dôverujete a aktív-
ne so mnou komunikujete. Vašu 
dôveru si veľmi vážim a teší ma, 
že celé štyri roky som Vám bola 

oporou. Či už v miestnom zastu-
piteľstve alebo pri rokovaniach s 
miestnym úradom, kde som hrdo 
prezentovala záujmy nás, Staro-
mešťanov.
Práve preto som pred štyrmi 
rokmi kandidovala za miest-
nu poslankyňu, aby ste vo mne 
mohli mať aktívnu podporu. a 
vďaka Vám ma táto práca napĺ-
ňala. Spoločne sme hľadali rie-
šenia a zlepšovali každodenný 
život v Starom Meste. 
Vďaka dôvere, ktorú ste mi v 
minulých voľbách prejavili a 
vďaka tomu všetkému, čo sa 
nám spolu podarilo, som sa roz-
hodla opätovne uchádzať o Vašu 
dôveru v komunálnych voľbách 
15. novembra 2014. 
Vaša poslankyňa, 
PaedDr. Barbora oráčová, 
PhD.

Minulý rok na jar som v spolu-
práci s Ústavom pre výkon tres-
tu prvýkrát zorganizoval akciu 
zametania ulíc Starého Mesta. 
akcia ukázala, že upratovanie 
môže byť finančne efektívnejšie, 
stále rovnako kvalitné a ešte aj 
spoločensky prospešné. Rozho-
dol som sa preto „pozametať“ aj 
teraz na jeseň.
V týchto dňoch teda môžu Staro-
mešťania opäť vidieť v uliciach 
skupinu mužov v označených 
vestách, ktorí zametajú chod-
níky a čistia trávnaté plochy 
od nečistôt. Jedinečnosť akcie 
spočíva v tom, že do upratova-
cích prác sú zapojení odsúdení 
z väznice v Justičnom paláci. 
Doteraz nebola v Bratislave táto 
pracovná sila v porovnateľnom 
rozsahu využitá. Vedenie Ústavu 
pre výkon trestu mi aj tentokrát 

vyšlo v ústrety a na upratovanie 
poskytlo štyroch odsúdených s 
najnižšou trestnou sadzbou. 
Snažím sa, aby išlo o komplex-
nú prácu, aby bolo naše oko-
lie naozaj viditeľne čistejšie a 
krajšie, preto zametáme nielen 
chodníky, ktorých čistotu majú 
zabezpečiť vlastníci domov, ale 
aj okraje komunikácií, ktoré sú 
už v pôsobnosti magistrátu alebo 
mestskej časti. Upratovať sme 
začali začiatkom septembra a 
pokračovať budeme minimálne 
dva mesiace. Chcel by som, aby 
sa pozametala čo najväčšia časť 
Starého Mesta, podobne ako 
tomu bolo minulý rok.
Myslím si, že táto aktivita má 
okrem samotného upratovania 
aj spoločenský rozmer. Že je 
to akcia, ktorá je prospešná pre 
obidve strany - ako pre mest-
skú časť, tak aj pre odsúdených. 
Staré Mesto bude vďaka nej 
čistejšie a tí, ktorí upratovanie 
vykonávajú, môžu byť takýmto 
spôsobom užitoční pre našu spo-
ločnosť. 
ing. Matin Borguľa
poslanec MČ Ba-Staré Mesto

Vzájomná dôvera spája                                                                                                     

ulice upratujú väzni

Pokladník/čka – predavač/ka
Bratislava

KARIÉRA V SPOLOČNOSTI LIDL SLOVENSKÁ REPUBLIKA

SPRÁVNA VOĽBA PRE VAŠU KARIÉRU

Váš profi l:
•   výučný list / stredoškolské vzdelanie
•  príjemné a ústretové vystupovanie
•  skúsenosť z obchodu vítaná, nie je 

podmienkou
•  schopnosť tímovej spolupráce
•  ochota k fyzickej práci
•  radosť z úspechu dosiahnutého spoločným 

úsilím

Pracovná náplň:
•   práca na pokladni
•   doplňovanie tovaru 

na predajnú plochu práca 
na predajnej ploche

•  práca v sklade predajne

Čo ponúkame:
•   od začiatku zaujímavý plat
•  prepracovaný systém zapracovania
•  príjemnú atmosféru v motivovanom tíme
•  bezpečné a moderné pracovisko
•  stabilné zamestnanie v úspešnej, rýchlo sa 

rozvíjajúcej spoločnosti
•  možnosť skráteného úväzku
•  sociálny program
 
V rámci nášho dvojtýždňového tréningového 
programu Vás pripravíme na Vaše budúce úlohy: 
metódou „Learning-by-doing“. Poskytneme Vám 
dôkladné zapracovanie, pri ktorom Vás individu-
álne povedie skúsený kolega.

a 

l t

Staré Mesto ponúka 22. októbra 
ďalší výlet pre našich seniorov. 
Úspešná septembrová výprava 
do Maďarska bola až neuveriteľ-
ná - po niekoľných dňoch inten-
zívnych dažďov v deň konania 
výletu 17. septembra nielen, že 
nepršalo, ale po celý deň svieti-

lo slnko. autobus sa zaplnil do 
posleného miesta, výletu sa zú-
čatnilo 43 stromestských senio-
rov, 32 žien, 11 mužov. Na ceste 
autobusom do Benediktínskeho 
kláštora v Panonhalme sprevá-
dzala účastníkov aj starostka 
Starého mesta Táňa Rosová. 

Cesta prebehla rýchlo aj vďaka 
zaujímavému výkladu obľúbe-
nej bratislavskej sprievodkyne 
Helene Navrátilovej, návšteva 
benediktínskeho kláštora bola 
veľmi zaujímavá. Výlet pokra-
čoval prehliadkou historického 
centra starobylého mesta Györ a 
návštevou termálnych kúpeľov.
Tentokrát navštívime druhú naj-
väčšiu pamiatkovú rezerváciu 
Českej republiky, uvidíme Dolné 
a Horné námestie s historický-
mi barokovými fontánami, stĺp 
najsvätejšej trojice, zapísaný v 
zozname UNESCO, ale aj socia-
listicko–realistický Svolinského 
orloj na budove historickej rad-
nice, barokovú baziliku na Sv. 
Kopečku nad Olomoucom (bazi-
lika, ktorú navštívil aj svätý otec 
Ján Pavol II ) dóm sv. Václava 

neďaleko ktorého zavraždením 
Václava III. vymrel kráľovský 
rod Přemyslovcov po meči, a 
ďalšie historické pamätihodnos-
ti. Keďže seniori z Olomouca 
navštívili v apríli Bratislavu a 
stretli sa na káve a koláčiku s na-
šimi staromestskými, pripravuje 
sa recipročné stretnutie v Olo-
mouci. Pozývame všetkých sta-
romestských seniorov, ktorí sa 
výletov ešte nezúčastnili, ale aj 
tých, ktorým sa naše výlety páči-
li, aby v prípade záujmu potvrdi-
li účasť do 15.10. na tel. 02/5443 
0615  alebo aj na  0903 650 701. 
Odchod bude v stredu 22.10. o 
8.00. Prihláseným účastníkom 
miesto a čas potvrdíme. Návrat 
je o 19.00. 
Podľa záujmu budú vypravené 
dva autobusy. (eh,tt)

Majte krásnu jeseň v olomouci - ďalší výlet pre seniorov



Staré Mesto – úžasné miesto ako bude vyzerať nový park na Belopotockého?

Staré Mesto mám, rovnako ako 
každý jeho obyvateľ, úprimne 
rád. Narodil som sa tu a trávim tu 
celý svoj život. Za celé tie roky, 
čo som staromešťan, sa toho zme-
nilo veľa. Bohužiaľ, nie vždy sa 
dá povedať, že išlo o zmeny k lep-
šiemu. Pamätám sa na časy, kedy 
bolo na ulici viac bicyklov ako áut 
a mohli sme v úzkych uličkách 
Starého mesta šliapať do pedálov 
bez stresu či hrať sa až pokiaľ ne-
zasvietili pouličné svetlá. Dnes už 
takmer všade stojí odparkované 

nejaké auto a mamičky majú často 
krát problém prejsť s kočíkom, 
nieto ešte decká na bicykloch či 
kolobežkách. Dnes už sú aj dvo-
ry a vnútrobloky zamknuté, aby 
sa v nich neskrývali asociáli. a o 
pokojných miestach na posedenie 
si na lavičke v tieni stromov už ani 
nehovorím. Našťastie, nie všetko 
išlo vždy zlým smerom. Staré 
Mesto skrýva plno nádherných 
zákutí a miest, o ktorých často 
nevedia ani domáci. No my, sta-
romešťania, máme to šťastie, že 
žijeme v tejto nádhernej mestskej 
časti. V časti mesta, ktorá má nie-
len svoju históriu ale v tej najkraj-
šej časti bez panelákov, z ktorých 
vidno len ďalšie paneláky. V časti, 
kde je zeleň, parky, fontány, lavič-
ky a v uličkách hradného kopca aj 
pokojné ulice, ktoré turisti zo svo-

jich zájazdov vynechávajú. Stre-
távame sa však aj s problémami, 
ktoré iné mestské časti nepoznajú. 
Parkovanie, denno-denný tlak de-
veloperov, ktorý si chcú privlast-
niť naše parky, máme tu stále ne-
poriadok po turistoch...
Práve na tieto problémy a ich 
riešenia sú tu komunálni politici. 
Zástupcovia ľudu v „parlamente“, 
ktorý sa ich najviac dotýka. Kým 
začneme riešiť celosvetový mier, 
mali by sme sa poriadne postarať 
o našu mestskú časť, o ten náš 
mikrosvet. Pretože keď my, do-
máci staromešťania, každý večer 
najprv musíme krúžiť pol hodinu 
okolo nášho domu, kde parkujú 
ečv od výmyslu sveta, tak štátny 
dlh nás vôbec nezaujíma. Za os-
tatné štyri roky som sa stretával 
s Vami a preberal s Vami všetky 

problémy, ktoré sa na prvý pohľad 
zdali byť neriešiteľné. Presne tie-
to každodenné problémy, ktoré 
sa nás, staromešťanov, priamo 
dotýkajú, máme riešiť my, Vaši 
poslanci.
Napríklad parkovanie je agen-
da, ktorá sa nám už pomaly darí 
riešiť. Tlačíme na mestských 
poslancov, aby v rámci  celomest-
skej parkovacej politiky zaviedli 
pravidlá, ktoré staromešťanom 
umožnia bezproblémovo zaparko-
vať na vlastnej ulici pred vlastným 
domom. Staré Mesto je samostat-
ný svet, v ktorom sa stretávajú do-
máci, turisti, mladí, starí, spokoj-
ní aj nespokojní. ako poslanec a 
staromešťan som tu vždy bol pre 
každého jedného z nich. a nemám 
v pláne to meniť. 
Slavomír Frešo, poslanec

Po tom, ako marcové mestské 
zastupiteľstvo definitívne schvá-
lilo zámenu pozemkov, začala 
mestská časť Staré Mesto podni-
kať kroky v súvislosti s revitali-
záciou. 
Oslovila obyvateľov danej loka-
lity dotazníkom do schránok, čo 
by si na území parku Belopotoc-
kého želali. 
„Názory ľudí z okolia Belo-
potockého, ktorí venovali množ-
stvo času a energie za záchranu 
parku, boli pre nás veľmi dô-
ležité. Ich podnety zohľadnili 
architekti, ktorí vypracovávali 
projekt revitalizácie. 

Ľudia si prirodzene želali naj-
mä navrátenie zelene, lavičky a 
priestor pre deti. V projekte sa 
ráta aj s chodníkmi s mlátovým 
povrchom, ktoré sú vhodné aj 
pre bežcov,“ uviedla starostka 
mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto Táňa Rosová.
V súčasnosti prebiehajú prípra-
vy na verejné obstarávanie na 
dodávateľa, predbežný odhad 
celkových nákladov je približne 
120 000 eur. 65 500 eur v rámci 
svojich poslaneckých priorít vy-
členili poslanci za Staré Mesto 
Sven Šovčík a Peter Osuský. 
(dot)
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Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov 
Veľkokapacitné kontajnery na 
objemný a drobný stavebný od-
pad budú pristavené na uliciach  
podľa zoznamu. Viac informácií 
na tel. čísle: 02/59246333. 

30.9.-1.10. 2014
Moskovská-Poľná
Partizánska-Lichardova
Bernolákova-Blumentálska
Vlčkova-Dohnalova

7.10.-8.10.
Židovská-Mikulášska
Svetlá-Tichá
Za sokolovňou
Záhrebská-Tabaková-vnútroblok

14.10.-15.10.
Sokolská 1-chodník
Javorinská-Hummelova
Martinengova 1-Drotárska cesta
Gorazdova-Langsfeldova

21.10.-22.10.
Nad Lomom-Buková
Kuzmányho-Vlčkova
Vajanského nábr. 13-15
Beskydská
 
28.10.-29.10.
Jakubovo námestie
Heydnova-Rubinsteinova
Mýtna 23-Šancová-vnútroblok
Železničiarska-Žabotova

4.11.-5.11.
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 18
Timravina 6
Grösslingova-Karadžičova
Tvarožkova-Smetanova

11.11.-12.11.
Mudroňova-Broskyňová
Kubániho-Čerešňová
Gajova-alžbetínska
Poštová-Nám. SNP

18.11.-19.11.
Rázusovo nábr. 4
Súbežná-Matúšova
Múzejná-Tobrucká
Dubová-Bohúňova

25.11.-26.11.
Západný rad-Gaštanová
Drotárska cesta-Na Hrebienku
Záhorácka
Žižkova 24
 
2.12.-3.12.
Povraznícka-anenská
Dunajská 2-4
Panská-oproti Bibiane
Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

9.12.-10.12.
Žižkova-Lipová
Havlíčkova-Prokopa Veľkého
Radvanská-Medzierka
Vetvová

ako voliť 15. novembra

Komunálne voľby budú 15. novem-
bra. Budeme si voliť zástupcov do 

Mestského a Miestneho zastupi-
teľstva. Niektorí ľudia v tom majú 
zmätok. Nevedia koľko kandidátov 
majú krúžkovať a veľmi často si 
mýlia Mestské a Miestne zastupi-
teľstvo. Skúsim to teda vysvetliť 
veľmi jednoducho. Za primátora 
môžeme voliť iba jedného kandi-
dáta. Do Mestského zastupiteľstva 
volíme štyroch zástupcov za Staré 

Mesto, ktorí nás budú zastupovať za 
celú Bratislavu. Mestské zastupiteľ-
stvo a primátor riešia Bratislavu ako 
celok. Ďalšia je voľba Starostu Sta-
rého Mesta a poslancov zasupiteľ-
stva Starého Mesta. Z kandidátov 
na starostu môžeme zakrúžkovať 
iba jedného a poslancov maximálne 
3. ak by sme krúžkovali viac ako 3, 
hlas je neplatný. Jedinou výnimkou 

je 7 obvod Starého Mesta, kde sa 
krúžkujú 4 kandidáti, lebo v tomto 
obvode je viac obyvateľov. V prípa-
de nejasností sa môžete informovať 
vo volebnej miestnosti. Želám si, 
aby prišlo k urnám čo najviac ľudí, 
ako je to bežné vo vyspelých kraji-
nách, kde komunálne voľby majú 
silnejší význam ako parlamentné. 
Miloš Domorák
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V rubrike, v ktorej pravidelne predstavu-
jeme činnosť občianskych združení, pôso-
biacich na území Starého Mesta, sme sa 
rozhodli predstaviť OZ Petra, ktoré sa za-
slúžilo o obnovu pamätihodnosti – sochy 
Piety, ktorá roky zničená stála pred Kos-
tolom Panny Márie Snežnej na Kalvárii. 
Odpovedala predsedníčka združenia Oľga 
Paučová.

Za akým účelom vzniklo združenie?
„Občianske združenie PETRa, ktorého 
hlavným poslaním je ochrana kultúrneho 
dedičstva a pomoc pri obnove kultúrnych 
pamiatok, sa v týchto mesiacoch venuje zá-
chrane sochy PIETa. Socha zobrazuje Pannu 
Máriu, ktorá drží v náručí telo Ježiša Kris-
ta po jeho sňatí z kríža. Toto súsošie je vý-
znamnou pamätihodnosťou Bratislavy. Ide o 
dielo neznámeho autora z roku 1814, tento 
rok teda uplynulo dvesto rokov od jeho vy-
tvorenia. Dnes sa môžeme len domnievať, 
kto a pri akej príležitosti dal prísľub, zrej-
me Panne Márii, postaviť túto sochu. Socha 
sa nachádza na ulici Na Kalvárii, neďaleko 
Kostola Panny Márie Snežnej.“
V akom štádiu je obnova sochy?
„Vďaka ústretovému prístupu a úsiliu reštau-
rátorov bolo dielo zreštaurované v rekord-
ne krátkom čase. Obnova sochy spočívala 
v konsolidácii hmoty kameňa, narušeného 
poveternostnými vplyvmi, vo vyspravení 
porúch, v doplnení chýbajúcich častí, fareb-
nom scelení plastiky a vo zvýraznení zašlé-
ho textu na podstavci. Obnovu realizovali 
reštaurátori Richard Grega a Martin Orth. 
Pri reštaurovaní bola použitá nová metóda 
- na PIETE boli prvýkrát v praxi použité ar-
matúry, ktoré prešli dlhodobými skúškami a 
predstihli doteraz používané armatúry v kva-
lite aj životnosti.“
Kto prišiel s nápadom obnoviť sochu a 
prečo?
„S iniciatívou zachrániť sochu prišli ako prví 

farníci, ktorí sa napriek havarijnému stavu 
súsošia oň s láskou starali, prinášali kvety, 
zapaľovali sviečky. Naše občianske združe-
nie začalo s realizáciou obnovy v spoluprá-
ci s Farským úradom Panny Márie Snežnej 
Na Kalvárii v júni tohto roka. Bez aktívnej 
súčinnosti správcu farnosti, pátra Chryzosto-
ma, by sa zreštaurovanie diela nebolo poda-
rilo. K realizácii obnovy pomohla aj zbierka 
farníkov, ktorú organizoval Farský úrad. Ich 
príspevkom bola aj práca na soche, ktorú 
poskytli ako benefíciu. Pán Ján Kozáček sa 
okrem štedrého osobného príspevku postaral 
aj o úpravu chodníka. Touto cestou by som 
sa chcela všetkým spomenutým poďakovať, 
bez ich úsilia a nasadenia by sa tento projekt 
nemohol uskutočniť. Zvláštne poďakovanie 
patrí poslancovi Starého Mesta Martino-
vi Borguľovi za zabezpečenie finančného 
daru, ktorý pokryl najväčšiu časť nákladov 
na obnovu PIETY. Príspevkom nášho zdru-
ženia bola organizačná práca, vybavovanie 
súhlasných stanovísk a úradného dohľadu 

zo strany príslušných organizácií a úradov, 
zosúlaďovanie prác jednotlivých realizáto-
rov obnovy. V súčasnosti je PIETa zreštau-
rovaná  a opäť umiestnená na svojom mies-
te. Okolo sochy bude ešte osadená ohrádka 
s umeleckým kovaním. 22. októbra 2014 o 
17.30 hod. bude socha slávnostne posvätená, 
následne sa bude konať ďakovná svätá omša 
vo farskom kostole Panny Márie Snežnej.“
aké máte ďalšie plány?
„Naše občianske združenie má ambíciu aj 
ďalej pracovať na obnove a záchrane kultúr-
nych pamiatok, na zušľachťovaní ich okolia 
a životného prostredia, predovšetkým v na-
šej mestskej časti. Pani starostka vyjadrila 
ochotu podporiť obnovu ďalších pamätihod-
ností na území Starého Mesta. Na záver by 
som rada vyzvala všetkých, ktorí by chceli 
osloviť naše občianske združenie s nápadmi 
a tipmi, že tak môžu urobiť na e-mailovej ad-
rese: petra.zdruzenie@gmail.com.“
Dorota Kráková
FOTO - OZ PETRa

Magistrát hl. mesta za súčinnosti mestskej 
časti a spoločnosti aRGUSS, uskutoční  
11.10.2014 (sobota) od 10.30 do 12.30. na 
rohu ulíc Kýčerského/Jozefa Krónera pre fy-
zické osoby nepodnikateľov zber domového 
odpadu s obsahom škodlivín. Na uvedenom 
mieste bude pristavené vozidlo pre zber 
týchto látok: 
- Staré náterové hmoty
- Odpadové rozpúšťadlá 

- Pesticídy
- Oleje a tuky (všetky v pevných uzavretých 
obaloch max. do 5 kg/osoba)
- Batérie a akumulátory 
- Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť 
- Vyradené zariadenia s chlórfluorovanými 
uhľovodíkmi (chladničky, mrazničky a pod.)
- Vyradené elektrické a elektronické zariade-
nia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, 
monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.)

Bližšie info o zbere odpadu s obsahom škod-
livín môžete získať na tel. čísle 02/59 246 
333. Podnikatelia a právnické osoby sa môžu 
kontaktovať na tel. č. 02/555 65 632. 
Zber škodlivého odpadu mimo tejto akcie je 
možný vo firme Marius Pedersen, a.s., Stará 
Vajnorská 6, Bratislava, v pracovných dňoch 
od 7.30 do 16.30 h., tel. č. 0902 947 870, 
príp. 0902 999 585, dispečing 0902 947 923. 
(r)

Socha Piety je zrekonštruovaná

ZBer oDPaDu S oBSaHoM  ŠKoDLiVÍN

Zber a odvoz biologického odpadu 

Jesenná deratizácia 2014

Jesenný zber a odvoz biologické-
ho odpadu – konárov zo stromov 
a krovín od obyvateľov Starého 
Mesta (fyzické osoby) sa začne 
od pondelka 6.10.2014. Bez-
platná služba, ktorej zámerom je 
podpora zhodnocovania biolo-
gického odpadu, bude prebiehať 
rovnako ako po minulé roky v 
jednotlivých týždňoch na vopred 
určených trasách. Záujemcovia 
o túto službu sa musia nahlásiť 
najneskôr v týždni pred začiat-
kom tej trasy, na ktorej sa nachá-
dza ich ulica. Nahlásiť sa môžu 
na telefónnych číslach 02/59 246 
325 alebo 02/59 246 333 počas 
stránkových dní (pondelok a 
streda od 8.00 do 17.00 hod.), 
prípadne na e-mailovej adrese: 
zuzana.baniova@staremesto.sk. 
Konáre je potrebné mať pripra-
vené na prístupnom mieste už v 
pondelok ráno daného týždňa.
Zoznam ulíc na jednotlivých tra-
sách: 

n v týždni od 6.10.2014 
Trasa č.1: Bôrik, Buková, Čme-
ľovec, Fialkové údolie, Hradné 
údolie, Hrebendova, Jančova, 
Kráľovské údolie, Lipová, Ľu-
binská, Malá, Medzierka, Mu-
droňova, Na kopci, Nábr.arm.

gen. Svobodu, Nad lomom, Pod 
vinicami, Pri hradnej studni, 
Radvanská, Révová, Riznerova, 
Slávičie údolie, Slepá, Svetlá, 
Tichá, Údolná, V záhradách, Vet-
vová, Žižkova

n v týždni od 13.10.2014 
Trasa č.2: Bartoňova, Bradlian-
ska, Broskyňová, Čelakovského, 
Červeňova, Dankovského, Fán-
dlyho, Franc. partizánov, Galan-
dova, Godrova, Hlavatého, Ho-
lubyho, Hummelova, Inovecká, 
Javorinská, Koreničova, Krakov-
ská, Krátka, Krmanová, Lichar-
dova, Maróthyho, Mošovského, 
Myjavská, Na baránku, Na šty-
ridsiatku, Novosvetská, Parti-
zánska, Pažického,   Porubské-
ho, Smetanova, Stará vinárska, 
Strelecká, Svoradova, Šulekova, 

Timravina, Tvaroškova, Vanso-
vej, Zrinského, Žiarska

n v týždni od 20.10.2014 
Trasa č.3: Bartókova, Bohúňo-
va, Brnianska, Búdkova, Čereš-
ňová, Dolná, Drotárska cesta, 
Dubová, Gaštanová, Haydnova, 
Hroboňova, Hýrošova, Jaseňová, 
Javorová, Korabinského, Kubá-
niho, Lovinského, Majakovské-
ho, Martinengova, Matúšova, 
Mozartova, Na Hrebienku, Na 
stráni, Pri Habánskom mlyne, 
Pri Suchom mlyne, Prvosien-
ková,  Rubinsteinova,  Senická,  
Sklenárska,  Srnčia,  Súbežná,  
Šafranová,  Šípková, Topoľová, 
Úprková, Valašská, Západný rad

n v týždni od 27.10.2014 
Trasa č.4: andreja Plávku, 

B. Nemcovej, Banícka, Břec-
lavská, Čapkova, Dohnalova, 
Donovalova, Floglova, Fraňa 
Kráľa, Gorazdova, Havlíčkova, 
Jánošíkova, Krčméryho, Krivá, 
Kuzmányho, Langsfeldova, Lau-
čekova, Lermontovova, Lesná, 
Malinová, Mišíková, Moyzeso-
va, Na brezinách, Na Kalvárii, 
Na Slavíne, Nekrasovova, Oká-
nikova, Ostravská, Podhorského, 
Podtatranského, Prokopa Veľké-
ho, Schillerova, Socháňova,So-
kolská, Somolického, Tablicova, 
Tajovského, Urbánkova,Vlčko-
va, Za sokolovňou

n v týždni od 3.11.2014 
Trasa č.5: ostatné ulice mimo 
trasy č.1 až č.4

upozorňujeme obyvateľov, aby 
nevynášali konáre na ulicu po 
dohodnutom termíne. Služba sa 
opakovane na jednotlivých uli-
ciach vykonávať nebude. 
Zároveň by sme chceli záujem-
cov o túto službu požiadať, aby 
konáre nerezali na malé kúsky, 
ale radšej ich ponechali dlhšie, 
z dôvodu lepšej manipulácie pri 
nakladaní na vozidlo.
(r)

Regionálny úrad verejného 
zdravotníctva Bratislava hlav-
né mesto so sídlom v Bratisla-
ve upozorňuje na povinnosť 
vykonať celoplošnú deratizáciu 
(reguláciu živočíšnych škod-
cov) na území všetkých obcí 
Bratislavského samosprávneho 
kraja v termíne od 1.10.2014 do 
15.11.2014, a to nasledovne:
I) obce: vykonať deratizá-
ciu v objektoch a na verejných 
priestranstvách v správe alebo 
majetku obcí, 
II) fyzické osoby- podni-
katelia a právnické osoby: vy-
konať deratizáciu v ich alebo 
nimi spravovaných objektoch, 
kanalizačných a kolektorových 
rozvodoch a areáloch určených 

na podnikanie a bývanie, vrátane 
objektov školských, zdravotníc-
kych, športovo-rekreačných a 
telovýchovných zariadení, za-
riadení sociálnych služieb, by-
tových a polyfunkčných domov, 
skladov a skládok odpadov; 
fyzické osoby – podnikatelia 
a právnické osoby deratizáciu 
uskutočnia výlučne prostred-
níctvom firiem oprávnených na 
profesionálne vykonávanie re-
gulácie živočíšnych škodcov,
III) fyzické osoby - obča-
nia: vykonať deratizáciu na po-
zemkoch a v objektoch využí-
vaných na chov hospodárskych 
zvierat a v prípade známok 
zvýšeného výskytu hlodavcov 
aj v pivničných a prízemných 

priestoroch rodinných domov a 
objektov určených na bývanie; 
fyzické osoby - občania derati-
záciu môžu vykonať aj svojpo-
mocne v obchodnej sieti dostup-
nými biocídnymi prípravkami, 
ktoré sú určené a schválené na 
predmetný účel.
Na území mestskej časti Brati-
slava-Staré Mesto sa uskutoční 
jesenná deratizácia, kedy budú 
na verejných priestranstvách po-
užité univerzálne nástrahy, ktoré 
si zachovávajú dlhodobú účin-
nosť. Na potláčanie nežiaduceho 
výskytu hlodavcov odporúčame 
občanom dodržiavať zásady: 
neposkytovať zbytočne zdroje 
potravy potkanom vylievaním 
zbytkov jedál do WC, potraviny 

na dvoroch, v pivniciach, bal-
kónoch voľne neskladovať, ne-
vytvárať skládky domového od-
padu v spoločných priestoroch, 
v okolí budov a kontajnerov na 
smeti, nedávať domácim zvie-
ratám (mačkám, psom) krmivo 
na voľných priestoroch, v okolí 
obytných blokov, v pivniciach a 
suterénoch budov, nekŕmiť mest-
ské holuby. Nevyhnutné je za-
sieťkovanie okienok a vetracích 
otvorov  v obytných domoch a 
v ostatných budovách, zatvá-
ranie vchodových dverí, uza-
tvorenie všetkých nefunkčných 
dier v suterénnych priestoroch, 
v miestach inžinierskych  sietí a 
dilatácií a udržiavať poriadok a 
čistotu v okolí objektov.



V istom okamihu života nastane potreba 
stíšiť sa, hľadať vnútornú harmóniu. Na 
to nie je určený čas, to musí prísť. Často 
to príde až v seniorskom veku. Naša myseľ 
pracuje na princípe obrazov. Obrazy ovplyv-
ňujú našu predstavu o živote, aj o sebe sa-
mom. (Predstav si seba, akým chceš byť, 
pomaly sa budeš na ten obraz podobať/. 
Einstein raz povedal, že predstavivosť je 
dôležitejšia ako vedomosti. Dôležité je udr-
žiavať si v mysli len krásne obrazy, nega-
tívne môžu pôsobiť ako jed. Účinok pred-
stavivosti je silný. Chvíľu „stíšenia“ sa a 
pocit preniknutia krásou nielen v predstave 
ale reálnymi obrazmi zažila početná skupi-
na ľudí 3.7.2014 na Západnej terase Bra-
tislavského hradu, kde sa konala vernisáž 
výstavy obrazov známeho umelca Andreja 
Augustína. Mnohí jeho prácu dôverne po-
známe, ale opäť nás uchvátilo jeho videnie 
sveta. Po skončení prehliadky  sme stáli v 
hlúčiku, z časti neznámi a náhodou väčši-
nou seniori. Prezerali sme si čerstvo vydanú 
knihu o jeho tvorbe, nádhernú, výpovednú, 
komplexnú. Zaznela veta „Akoby som sa 

vrátila do detstva, do sveta rozprávok“. A to 
bol impulz, aby som umelca oslovila.
Vídavam  vás často spolu s manželkou iv-
kou vždy s úsmevom na tvári, vyžarujete 
pohodu. Je to len zdanie, alebo je môj po-
streh správny?
„Mám to šťastie, že Ivica  je tiež výtvarníč-
ka. Pracovala v animovanom filme, ilustruje 
detské knihy, máme spoločné videnie, spo-
ločné záľuby. Sme spolu 26 rokov, vycho-
vávame 2 deti študentov adama a Nikolku. 
Keďže máme s Ivicou obaja slobodné povo-
lanie, sme spolu veľa a zatiaľ si stále nej-
deme na nervy, stále nás sprevádza dobrá 
nálada.“ 
Nedostávali  ste umeleckú výbavu už v 
maminom mlieku?
„Lásku k výtvarnému umeniu som naozaj 
získal od mamy, ktorá mala ateliér v byte.  
Spolu s bratom Martinom sme tam trávili 
toľko času až sme boli jeho prostredím  pre-
siaknutí. Mama bola vzácny človek, vyžaro-
vala z nej dobrota, ktorú aj hojne rozdávala. 
Za veľa vecí jej vďačím, je môj vzor pracov-
ne aj ľudsky. Veľmi mi chýba. V mladšom 

bratovi výtvarníkovi Martinovi ju čiastočne 
vidím, naše puto je pevné  a máme výborný 
vzťah. Robíme spoločný projekt Textil art 
of Today. Vznikol ako hold našej mame.“
Spomínala som knihu. Má zaujímavý ná-
zov Priznávam  farbu. Prečo ?
„Uvažoval som o knihe už dávnejšie, až pri-
šlo niekoľko udalostí, ktoré vec urýchlili: 
moja 50-ka a 2 veľké výstavy. V Oravskej 
galérii a na Západnej terase Bratislavského 
hradu. a názov? autorom je moja manželka 
Ivica a jej náhly nápad. V knihe je zhrnutá 
moja 30 ročná umelecká práca. Odhaľujem 
sa tam -„priznávam farbu“.“ 
umenie je úžasná vec. Je o harmónii, o 
emóciách. o tom je aj arteterapia – liečba 
umením. Využíva sa v praxi dostatočne?
„Iste by sa dala využívať viac, ale neviem, 
či sú na to podmienky, dostatok terapeutov. 
Pri takejto liečbe sa môžu odkryť aj talenty.“
Stáva sa, že ľudia cítia potrebu umelec-
ky sa vyjadriť až vo vyššom veku. Možno 
majú viac odvahy na vyjadrenie emócií, 
či verejne prezentovať svoje koníčky. a 
majú aj viac času na svoje záľuby.
„Súhlasím. Pre seniorov je nesmierne dôle-
žité mať „koníčka“ akéhokoľvek druhu. Veľ-
ký záujem o Univerzity tretieho veku je toho 
dôkazom. Umeleckým prejavom môžu riešiť 
pretlak emócií, ktorý v tomto životnom ob-
dobí býva často veľký. aj návšteva galérie 
môže človeka preladiť do radostnej a opti-
mistickej polohy. Umenie je úžasná vec.“
aké sú vaše ľudské a a profesijné vzory?
„Ľudsky jednoznačne moja mama a brat 
Martin. Z výtvarnej oblasti to nie je ľahko 
jednoznačne menovať, ale milujem impresi-
onistov a vážim si Galandovcov. Po istých 
životných skúsenostiach si veľmi vážim le-
károv. Som športový fanúšik, sám hrám tenis 
a lyžujem, preto viem oceniť výkony špor-
tovcov. V zásade si  vážim každého čestného 
a dobrého človeka akejkoľvek profesie.“
Vy a farby... 
„Využívam celé spektrum, ale predsa prefe-
rujem žiarivé farby. Obľúbené sú žltá, oran-
žová a červená. Farbou sa dá veľa povedať 
o emócii.“
odkiaľ čerpáte motívy a čo vás nabíja?
„Často ma inšpiruje náhodné vetné spojenie 
napr. Snehulienky v snehu, Marhuľové kone, 
Medulienky z medu, Nožičky ako salámik a 
podobne. Najprv mám vetu a potom maľu-
jem. Energiou ma nabíja šport, práca ale naj-
mä spokojná a šťastná rodina.“
Doc. MuDr. Marianna Príkazská, PhD., 
predsedníčka rady seniorov 
FoTo – arCHÍV aa

Každý máme svoje obrazy
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V siedmich rokoch skladá vlastné skladby

Poradňa zdravia: Výživa a imunita 

V našej rubrike Junior sme sa 
rozhodli predstaviť výnimočný 
talent 7-ročného Ryana, prav-
nuka hereckej legendy Martina 
Gregora. 
Má len sedem rokov a už hrá 
na klavíri spamäti ako virtuóz. 
Koncertuje, chodí na súkromné 
hodiny a dokonca – skladá svo-
je vlastné skladby. Malý Ryan, 
ktorý vyrastal v Starom Meste, 
sa narodil do rodiny vnučky her-
ca Martina Gregora. Rodiaci sa 
talent malého syna si všimli asi 
pred rokom a pol, na klavír pri-
tom ani jeden z rodičov nehráva. 
„Ryanova učiteľka v škôlke si 
všimla jeho vášeň pre čísla a 

poradila nám, že ho máme dať 
na hudobný nástroj, najlepšie 
klavír,“ hovorí mama Patrícia. 
Ryana prihlásili do hudobnej 
školy a v rámci nej už absolvo-
val aj niekoľko koncertov, hral 
tiež na klavíri v rámci detského 
sláčikového orchestra v Zrkad-
lovej sieni Primaciálneho pa-
láca. Talent rozvíja aj v škole, 
kde hral aj pred rodičmi a spo-
lužiakmi. „Ryanov ujo, hudob-
ník, si ihneď všimol jeho talent 
a povedal nám, že musíme kúpiť 
poriadny klavír. Nakoniec sme 
ho išli kúpiť do Viedne. Odvtedy 
Ryan míľovými krokmi napre-
duje. Sme pyšní na nášho syna, 

ale cítime veľkú zodpovednosť. 
Nie je vôbec jednoduché vycho-
vávať nadané dieťa,“ myslí si 
Ryanova mama. „Chcel by som 
skladať hudbu do filmov, a aj 
rád koncertujem, páči sa mi, keď 
ľudia tlieskajú.“ a možno, že sa 
mu, rovnako ako jeho prastaré-
mu otcovi, zapáči divadlo. Vy-
zerá to totiž tak, že gény herca 
Martina Gregora preskočili dve 
generácie, pretože vďaka svoj-
mu nadaniu sa už Ryan na dosky 
SND dostal. Hrá v hre Jonathana 
Littella pod názvom Láskavé bo-
hyne. 
Dorota Kráková, 
FoTo – arCHÍV PB

Výnimočný talent už dotiahol malého pravnúčika hereckej legendy na dosky SND

Imunita je významne ovplyvnená kvalitou 
výživy. Dlhodobý deficit základných živín 
a biologicky aktívnych látok, vitamínov, 
vybraných minerálov v strave, sa prejaví 
oslabením ochrannej bariéry a zvýšenou ná-
chylnosťou k ochoreniam. Stravu musíme 
prispôsobiť nielen telesnej konštitúcii, ras-
tovej akcelerácii a fyzickej aktivite, ale aj 
nárokom imunitného systému.
Na tvorbu protilátok sú nevyhnutné kva-
litné bielkoviny. Tie dosiahneme dostatoč-
ným príjmom a kombináciou živočíšnych a 
rastlinných zdrojov – mäso, ryby, mlieko, 
mliečne výrobky, vajcia, ale tiež obilniny, 
strukoviny a orechy. Pozitívny efekt majú 
kyslomliečne výrobky, ktoré posilňujú imu-
nitný systém, zlepšujú trávenie a chránia 
tráviaci trakt pred patogénnymi baktériami 
a infekciami. Pri výbere tukov ako hlavné-
ho zdroja energie a liposolubilných vitamí-
nov kladieme hlavný dôraz na kvalitu, čo 
znamená čiastočnú redukciu živočíšnych a 
preferenciu rastlinných. Okrem hovädzieho 
a hydinového mäsa pravidelne do jedálnička 
zaraďujeme ryby, pretože obsahujú nena-
sýtené omega3 mastné kyseliny, ktoré sú v 
prevencii civilizačných ochorení nezastupi-
teľné. Zdrojom ďalších esenciálnych nena-
sýtených mastných kyselín sú rastlinné oleje 
a tuky, orechy, oriešky a zelenina. 
Na zabezpečenie imunity je denný konzum 
ovocia a zeleniny nevyhnutnosťou. Sú zdro-
jom nielen sacharidov a vlákniny, ale aj rôz-
nych bioaktívnych látok vitamínov, minerá-
lov a enzýmov. Vitamíny aktivujú imunitnú 

reakciu organizmu a chránia pred bežnými 
infekciami, ale zneškodňujú aj voľné kyslí-
kové radikály, ktoré poškodzujú bunky a sú 
príčinou vážnych civilizačných ochorení – 
ateroskleróza, cukrovka, rakovina... 
Z minerálov je dôležité železo, podporuje 
takzvané makrofágy (fagocyty). Deficit sa 
prejaví chudokrvnosťou, únavou, zníženou 
výkonnosťou a zníženou odolnosťou voči 
infekciám. Železo obsahuje mäso, vnútor-
nosti, ryby, strukoviny najmä šošovica, cí-
cer, biela fazuľa, proso a celozrnné výrobky. 
Nedostatok zinku spomaľuje hojenie rán a 
znižuje aktivitu imunitnej odpovede, preto 
infekcia pretrváva dlhšie, rany sa hoja po-
malšie. Hlavným zdrojom zinku v našej stra-
ve je mäso, strukoviny, celozrnné výrobky. 
Selén aktivuje enzýmy, ktoré odbúravajú to-
xické látky napr.  ťažké kovy. Bohaté na se-
lén sú  ryby - sleď, tuniak, údenáče, sardin-

ky, kraby, ale aj v mäse, hríboch, orechoch, 
najmä para orechoch sa nachádza selén. Pre 
dobrú kondíciu obmedzujeme v strave jed-
noduché cukry – sladkosti a vysoko sladené 
nápoje. Optimálny pitný režim je veľmi dô-
ležitý, preferujeme čistú vodu resp. ovocné 
čaje, slabomineralizované a nesýtené vody, 
ovocné streky. Dostatok tekutín  je potreb-
ný aj na  udržiavanie sliznice nosohltana vo 
vlhkom stave, takže jej prirodzená funkcia 
bariéry na ochranu pred pôvodcami ochorení 
ostáva zachovaná.
Nevyhnutná je správna životospráva, menej 
stresu, dostatok spánku a aktívneho relaxu. 
Dostatok pohybu  posilňuje imunitný sys-
tém, poháňa lymfatický systém, ktorý odvá-
dza z tela nežiaduce látky, posilňuje psychi-
ku. 
MuDr. alžbeta Béderová, CSc
FOTO: http://trackingtime.files.wordpress.com
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Bratislava je rozprávkové mesto
Ľubomír Feldek Bratislavu oži-
vil v príbehoch, no rovnako živú 
ju stále nosí vo svojich myš-
lienkach. Spisovateľ, s ktorým 
sa najbližšie môžete stretnúť 
na festivale Dni slovenskej li-
teratúry, ktorý sa bude konať v 
dňoch 15. - 19. októbra v SND,  
A4 - Nultom priestore a  Starej 
tržnici, hovorí o svojom vzťahu 
k mestu, ktoré je domovom jeho 
inšpirácie. 

Je spätosť autora s miestom, 
kde sa nachádza, pre jeho tvor-
bu naozaj taká podstatná, ako 
sa to často predpokladá?
„Určite. Celé dejiny literatúry o 
tom svedčia. Zhodou okolností 
som mal dnes ráno v ruke poéziu 
Dylana Thomasa, ktorý síce písal 
po anglicky, ale bol z Walesu. 
Jeho najlepšie básne Papraďový 
vrch alebo Zvlášť keď októbrový 
vietor sú vždy späté s  Walesom a 
s jeho rodiskom. aj ja sa v  tom, 
čo píšem, rád vraciam do miest, 
kde som žil a odkiaľ mám zák-
ladné zážitky s prírodou.“
Prečo ste sa z Prahy rozhodli 
po niekoľkých rokoch vrátiť 
na Slovensko?
„Bratislava, už keď som sem pri-
šiel v roku 1954 ako 17-18 roč-
ný, bola silným magnetom pre 
mladých hľadačov literárneho a 
bohémskeho života, a taká zo-

stala  pre mňa dodnes. Preto tu 
chcem žiť a aj svoj život chcem 
dožiť tu, v jej magickom centre.“
Ktorý zo svojich príbehov po-
važujete za najviac spätý s 
Bratislavou?
„Nedávno sme vytvorili – teda, 
vždy zabúdam, že ten druhý tu 
už nie je a hovorím v množnom 
čísle... Myslím na albína Bru-
novského, s ktorým sme sa po 
Modrej a Zelenej knihe rozprá-
vok chystali urobiť aj Čiernobie-
lu. To, že by mala byť Čiernobie-
la, navrhol on. Vždy hovorieval: 
„Ľubo, aj čierna aj biela sú far-
by...“ Jedného dňa za mnou pri-
šiel jeho syn, Danko, takisto  
maliar, ale aj vydavateľ, s nápa-
dom, či by sa ten projekt predsa 
len nedal uskutočniť. Povyberal 

som si spomedzi grafík albína 
Brunovského tie s rozprávkový-
mi motívmi a napísal som k  nim 
rozprávky. Do jednej z rozprávok 
sa mi napríklad dostala aj ander-
senova návšteva Bratislavy.“
Čo vo vašich očiach tvorí je-
dinečnosť Bratislavy v tomto 
príbehu?
„Na Hviezdoslavovom námes-
tí je andersenova socha, ale ja 
vždy hovorím, že k nej by mala 
pribudnúť aj socha dievčatka, o 
ktorom andersen píše vo svojej  
Rozprávke môjho života a ktoré 
stretol 3. júna 1841, keď cesto-
val loďou z Budapešti do Vied-
ne a na chvíľu vystúpil na breh 
aj v Bratislave. Malé dievčatko, 
bratislavská kvetinárka, mu vte-
dy darovalo ružu a on jej sľúbil, 

že o nej napíše báseň. Nikdy ju 
nenapísal, darmo by sme ju v 
jeho diele hľadali. Urobil som to 
zaňho. V Čiernobielej knihe roz-
právok je príbeh o andersenovi 
a dunajskej víle. Grafika k nemu 
sa hľadala ľahko – veď albín 
Brunovský  sa inšpiroval aj an-
dersenovými rozprávkami.“
Bratislava je mesto, ktoré sa 
v každom období mení. Ktorú 
Bratislavu máte radšej?
„Mám ju rád stále, tichú aj hluč-
nú. Žijem tu dlhé roky, a tak 
môžem porovnávať súčasnú Bra-
tislavu s jej minulosťou. Keď 
sme sa zamladi vybrali večer do 
mesta, už o desiatej bolo vša-
de všetko zatvorené. Bratislava 
bola mŕtve mesto. Každý deň. 
Záhradky, ktoré máte dnes pred 
každou kaviarňou, neexistovali. 
Bola jedna jediná pred Veľkými 
františkánmi, kde boli také ume-
lohmotné stoličky okolo dvoch-
troch stolíkov, no boli reťazami 
popriväzované k stolíkom, aby 
sa nedalo na ne sadnúť. Taká 
bola tá socialistická Bratislava. 
Porovnajte si to s dnešnou. Mô-
žeme sa aj dnes na všeličo sťa-
žovať, na vysoké ceny napríklad, 
ale je tu dnes Bratislava, nielen 
v centre, ale aj okolo centra, ko-
nečne pre ľudí.“
Tímea Becková
FoTo - arCHÍV
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st 01. 10.

 11:00
 O KOŇOCH A ĽUĎOCH 

 HROSS Í OSS

st 01. 10.
 19:00

 V TICHU 
 

št 02. 10.
 19:00

 V TICHU  
 

pia 03. 10.
 19:00

 V TICHU 
 

so 04. 10.
 19:00

 KŇAZOVE DETI  
 SVEĆENIKOVA DJECA

ne 05. 10.
 19:00

 KŇAZOVE DETI  
 SVEĆENIKOVA DJECA

ut 07. 10.
 19:00

 O KOŇOCH A ĽUĎOCH 
 HROSS Í OSS

st 08. 10.
 11:00

 PARÁDA 
 PARADE

ut 15. 10.
 11:00

 SHUN LI A BÁSNIK  
 IO SONO LI

št 16. 10.
 19:00

 ZIMNÝ SPÁNOK  
 KIŞ UYKUSU

pia 17. 10.
 19:00

 PREKVAPENIE 
 VÍŤAZ CENY DIVÁKOV BE2CAN

so 18. 10.
 19:00

 PRÍBEH DETÍ A FILMU  
 A STORY OF CHILDREN AND FILM

ne 19. 10.
 19:00

 PRÍBEH DETÍ A FILMU 
 A STORY OF CHILDREN AND FILM

ut 21. 10.
 19:00

  FREE RANGE / BALADA  
O PRIJATÍ SVETA  

  FREE RANGE / BALLAAD MAAILMA 
HEAKSKIITMISEST

st 22. 10.
 11:00

 STOCKHOLM EAST  
 STOCKHOLM ÖSTRA

st 22. 10.
 19:00

 ŠTVRTÁ MOCNOSŤ  
 DIE VIERTE MACHT

št 23. 10.
 19:00

 ŽIVOT ADÉLE  
 LA VIE D´ADÈLE

pia 24. 10.
 19:00

 RAŇAJKY NA PLUTE  
 BREAKFAST ON PLUTO

so 25. 10.
 19:00

 INLAND EMPIRE  
 

ne 26. 10.
 19:00

 YVES SAINT LAURENT  
 

ut 27. 10.
 19:00

 PRÍBEH DETÍ A FILMU  
 A STORY OF CHILDREN AND FILM

st 29. 10.
 11:00

 MARIEKE, MARIEKE  
 

st 29. 10.
 19:00

 PRÍBEH DETÍ A FILMU  
 A STORY OF CHILDREN AND FILM

št 30. 10.
 19:00

 FREE RANGE / BALADA O PRIJATÍ SVETA 
  FREE RANGE / BALLAAD MAAILMA 

HEAKSKIITMISEST

pia 31. 10.
 19:00

 DEAD SNOW: ČERVENÝ VS. MŔTVY  
 DØD SNØ 2

www.filmeurope.sk/cinema

program október

ČT – české titulky, MP – mládeži prístupné, 
OV – originálna jazyková verzia, 

 Filmové stredy pre seniorov,  Premiéra,
 Film Café Európa,  Filmový festival inakosti,

 Halloween

V E Ľ K É  F I L M O V É 
FESTIVALOVÉ ECHO
V KINE FILM EUROPE

w w w . b e 2 c a n . e u

8. – 15. 10. 2014

FREE RANGE / BALADA  
O PRIJATÍ SVETA  
 FREE RANGE / BALLAAD MAAILMA 
HEAKSKIITMISEST

Stará tržnica oslavuje už prvý rok od obno-
venia potravinových trhov a zároveň spúšťa 
jesennú trhovú sezónu! 
Okrem tekvíc, hrozna, gaštanov, džemov, si-
rupov, syrov, vína a iných dobrôt na trhoch 
pravidelne nájdete aj sprievodné aktivity, 
tvorivé dielne pre deti, prednášky a výstavy. 

Rodiny určite poteší novootvorená kaviareň 
s detským kútikom. 
V októbri je plánované tiež otvorenie ďalšej 
kaviarne, Dobre&Dobré na Nedbalovej uli-
ci, v ktorej návštevníkov obslúžia ľudia bez 
domova. Občianske združenie Vagus sa im 
týmto spôsobom snaží pomôcť s návratom 

do bežného života. Nakupovať kvalitné a 
lokálne potraviny a delikatesy v tržnici bu-
deme naďalej každú druhú sobotu: 11. a 25. 
októbra, 8. a 22. novembra. 
Po lete sa vracajú tiež komunitné Nedeľné 
Parády, program tej najbližšej, ktorá sa usku-
toční 26. októbra, bude venovaný seniorom.

Šafko plné príbehov
Je pre vás „Šafko“ pokojným miestom, kam 
sa občas radi zatúlate a posedíte si pri fontá-
ne alebo na detskom ihrisku? Je priestorom, 
ktorý považujete za svoj, pretože v blízkosti 
roky bývate? 
Zažili ste tu už množstvo vecí a viete po-

rozprávať, s akými osobnými spomienkami, 
ale aj historickými príbehmi sa toto miesto 
spája? 
V sobotu 11. októbra od 11.00 do 15.00 
vám iniciatíva Námestie pre ľudí ponúkne 
priestor na vaše príbehy, spomienky i podne-
ty, ktoré chceme zbierať s cieľom zachytiť a 
pomenovať, čím je Šafárikovo námestie dô-

ležité a čo tvorí jeho identitu. 
ak máte možnosť priniesť  autentické foto-
grafie, ktoré sa s námestím viažu, radi ich 
využijeme a spolu vytvoríme mapu príbe-
hov, ktorá bude slúžiť ako podklad pre za-
chovanie všetkého dôležitého, čo sa s ná-
mestím spája. 
Zora Pauliniová, Námestie pre ľudí

V októbri sa uzavrie tohtoročný 
program projektu Poznaj Staré 
Mesto, ktorý podporuje Nadá-
cia VÚB. V súvislosti s obno-
vením premávky Propeleru pri-
pravila mestská časť možnosť 
pre všetkých Staromešťanov, 
aby sa bezplatne lodnou linkou 
previezli. Plavby sa budú konať 
každú sobotu o 11.00 z pontónu 
č. 52, nahlásiť sa treba dopredu 
na propeler.staremesto@gmail.
com alebo na telefónnom čísle 
0903 351 343 najneskôr do piat-
ku do 12.00.
Pokračujú aj pravidelné bezplat-
né prehliadky so sprievodkyňou 
Helenou Navrátilovou.  Pôjdeme 
na unikátnu prehliadku Slaví-
na, kam nás správca Marianum 
vpustí nielen do samotného ob-
jektu siene, ale aj do podzemia 
pamätníka. Prezrieme si aj hrad-
by.  Školákov čaká už len TV 
kvíz v Staromestskej televízii so 
zaujímavými cenami. V októbri 
bude okrem klasických prehlia-

dok na programe prehliadka 
Zimného prístavu v spolupráci s 
OZ Bratislavské rožky. Plánova-
ná je aj prechádzka po známych 
bratislavských pasážach.  No-
vinkou bude hneď na začiatku 

mesiaca, v sobotu 4. októbra o 
16.00 seniorská prednáška – v 
spolupráci so Slovenskou vý-
tvarnou úniou sme pripravili 
prehliadku historickej budovy 
Umelky. 

Program:
- 4. októbra – 90 rokov Umel-
ky, ak. mal. Pavol Kráľ, pred-
seda SVÚ, 14.00, pred budovou 
Umelky

- 5. októbra – prechádzka s H. 
Navrátilovou, Bratislavské hrad-
by, stretávka pred Dómom sv. 
Martina o 14.00

- 11. októbra –Zimný prístav, 
M. Bohunský, stretávka o 13.30 
pred Osobným prístavom, orga-
nizovaná prehliadka, je nutné sa 
nahlásiť na 0903 351 343. 

- 15. októbra – Bratislavské pa-
sáže: andrej Jaroš, stretávka o 
16.00 pred historickou budovou 
SND

- 19. októbra -  prechádzka s H. 
Navrátilovou – Pomníky 1. a 2. 
sv. vojny (Slavín), stretávka pred 
Horárňou Horský park o 14.00.

TrH-PiaC-MarKT v Starej tržnici oslavuje 1 rok!

Poznaj Staré Mesto vrcholí



2. 10., 19.00 h MaCBETH, autor: Wil-
liam Shakespeare, réžia: Jana Krčmářová. 
Divadlo Ívery, Staromestský klub 10x10, 
Školská 14

2. 10., 19.30 h ČaKaNIE Na GOTTa 
(Godot nikdy neprišiel ale iní prichádzajú 
stále), autor: Karol Vosátko, hrajú: Karin 
Haydu/Zuzana Porubjaková, Zuzana Šebo-
vá, Slávka Halčáková, Štefan Martinovič, 
Tomáš Palonder, Ivo Ladižinský, réžia: 
Karol Vosátko. Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

3. 10., 17.00 h ZaPLaVENIE, predpre-
miéra, divadlo Ticho a spol., autori: Miloš 
Janoušek - Viki Janoušková, groteskná 
feéria pre 4 hercov a čas, hrajú: Jana Lies-
kovská, Pavol Plevčík, Ivan Martinka, Mi-
chal Jánoš, dramaturgia: Viki Janoušková,  
scéna a kostýmy: Jakub Branický, réžia: 
Róbert Horňák. Podujatie v rámci Mesiaca 
úcty k starším, vstup voľný do naplnenia 
kapacity! Školská 14

4. 10., 19.00 h ZaPLaVENIE, premiéra, 
divadlo TICHO a spol., groteskná feéria 
pre 4 hercov a čas, autori: Miloš Janou-
šek - Viki Janoušková. Staromestský klub 
10x10, Školská 14

6. 10., 9.30 h DRaMaTICKÉ TVORIVÉ 
DIELNE PRE SENIOROV, prvé stretnutie 
nádejných divadelníkov pod odborným ve-
dením Mgr. Ivety Žákovej, Zichyho palác, 
Ventúrska 9, členstvo bezplatné!

6. 10., 19.00 h VŠaDE TÁ RIEKa, di-
vadlo TICHO a spol., venované Leopoldo-
vi Laholovi a svetu, ktorý nami preteká, aj 
keď o ňom nevieme, réžia: Viera Dubačo-
vá. Staromestský klub 10x10, Školská 14

7. 10., 19.30 h REMIX (The best of Guna-
gu 1985-2014), autor: Viliam Klimáček, 
klipový kabaret s pesničkami, hrajú: Viktor 
Horján, Zuzana Šebová, Zuzana Porub-
jaková, Dano Heriban, Viliam Klimáček, 
live hudba: Dano Heriban, Marián Jaslov-
ský, réžia: Viliam Klimáček. Divadlo 
GUnaGU, Františkánske námestie 7

8. 10., 19.00 h KONKURZ, Prešporské 
divadlo, autorské predstavenie Ivana Bla-
húta a členov Prešporského divadla, hrajú: 
Judita Hansman, Daniel Fischer, Štefan 
Richtárech, hudba/réžia: Ivan Blahút. Sta-
romestský klub 10x10, Školská 14

8. 10., 19.30 h REMIX (The best of Guna-
gu 1985-2014), autor. Klimáček. Divadlo 
GUnaGU, Františkánske námestie 7

9. 10., 9.00 a 10.30 h VÝCHOVNÝ KON-
CERT pre 6. ročník ZŠ, účinkuje: Mucho-
vo kvarteto. Zichyho palác, Ventúrska 9, v 
spolupráci s Nadáciou VÚB

9. 10., 19.00 h CELKOM VÁŽNE, Di-
vadlo Ívery, autor: Oscar Wilde, réžia: Jana 
Krčmářová. Staromestský klub 10x10, 
Školská 14

10. 10., 19.00 h MUSICa MEDICa, di-
vadlo TICHO a spol., harmonický koncert, 
hrajú: Rami Shaafi (anglicko) – alikvótny 
a hrdelný spev a harmonické nástroje z 
celého sveta, napr. didgeridoo, drumble, ti-
betské spievajúce misky, Boris Čellár (Slo-
vensko) – gitara, spev a zvukové efekty. 
Staromestský klub 10x10, Školská 14

10. 10., 19.30 h BaLETKY, HaCKERI, 
HOMLESÁCI & MaNaŽÉRI (Papier 
znesie všetko), autor: Viliam Klimáček, 
hrajú: Viktor Horján, Csongor Kassai, 
Zuzana Šebová, Konzi, réžia: Viliam Kli-
máček. Divadlo GUnaGU, Františkánske 
námestie 7

11. 10., 11.00 – 21.00 h STaROMEST-
SKÝ VÍNNY a CHaRITaTÍVNY  TRH, 
Šafárikovo námestie

12. 10., 17.00 h aLVaRO CORDOBa - 
KONCERT majstra KLaSICKEJ GITa-
RY z Uruguaja. Podujatie sa koná v rámci 
Mesiaca úcty k starším, vstup voľný do na-
plnenia sály! Zichyho palác, Ventúrska 9.

13. 10., 19.00 h DÉJÀ VU, divadlo TICHO 
a spol., groteskná feéria pre dvoch hercov 
a kúzla, autori: Miloš Janoušek - Viki Ja-
noušková, hrajú: Jana Lieskovská, Pavol 
Plevčík a adriana Geričová, réžia: Róbert 
Horňák. Školská 14

13. 10., 19.30 h UNDERGROUND (His-
torky z bratislavského metra), autor: Viliam 
Klimáček, hrajú: Viktor Horján, aniko 
Vargová, Martin Meľo, réžia: Viliam Kli-
máček. Divadlo GUnaGU, Františkánske 
námestie 7

14. 10., 15.30 h STOROČNÝ STaR-
ČEK KTORÝ VYLIEZOL Z OKNa a 
ZMIZOL, filmové predstavenie švédskej 
komédie v rámci Mesiaca úcty k starším, 
vstup voľný do naplnenia kapacity sály 
kina! Kino Mladosť na Hviezdoslavovom 
námestí

14. 10., 19.30 h DÍLERI (Všetko je na 
predaj), autor: Viliam Klimáček, hrajú: 
Roman Pomajbo, Viktor Horján, Darina 
abrahámová, Renáta Ryníková a Zuzana 
Šebová, réžia: Viliam Klimáček. Divadlo 
GUnaGU, Františkánske námestie 7

15. 10., 14.00 h LOMIDREVO, divadelné 
predstavenie, pôvodná rozprávka na mo-
tívy Pavla Dobšinského, účinkuje: Divadlo 
na hojdačke, vstupné: 2 € /1.50 € - nad 10 
ľudí/. Gaštanová 19

15. 10., 19.00 h ZaPLaVENIE, divadlo 
TICHO a spol., groteskná feéria pre 4 her-
cov a čas, autori: Miloš Janoušek - Viki 
Janoušková. Staromestský klub 10x10, 
Školská 14

15. 10., 19.30 h PITBULL (Hra o Slo-
vensko), autor: Viliam Klimáček, hrajú: 
Roman Pomajbo, Zuzana Šebová, Zuza-
na Porubjaková, Tomáš Palonder, Viliam 

Klimáček, réžia: Karol Vosátko. Divadlo 
GUnaGU, Františkánske námestie 7

16. 10., 19.30 h TELENOVELa (Je krásne 
byť bohatý), autor: Karol Vosátko, hrajú: 
Roman Pomajbo, Zuzana Šebová, Hera 
Turban a Štefan Martinovič, réžia: Karol 
Vosátko.

16. 10., 19.00 h CESTa DO ÚBIC, Di-
vadlo Ívery, autor: Ivan Vyskočil, réžia: 
Jana Krčmářová. Školská 14

17. 10., 19.00 h ZaPLaVENIE, divadlo 
TICHO a spol., groteskná feéria pre 4 her-
cov a čas, autori: Miloš Janoušek - Viki 
Janoušková. Staromestský klub 10x10, 
Školská 14

19. 10., 19.00 h HaNa, hosťuje Kremnic-
ké divadlo, poetická groteska na motívy 
satirického románu Pavla Taussiga, hrajú: 
anna Čonková, Štefan Šafárik, anna Vel-
jačiková, Štefan Lengyel a Marián Kováč, 
scenár: Jana Mikitková a Ján Fakla, réžia: 
Jana Mikitková. Školská 14

19. 10., 19.30 h KILL HILL (Pochovajte 
ma s mojimi rolexkami), autor: Viliam Kli-
máček, hrajú: Zuzana Šebová, Viktor Hor-
ján, Štefan Martinovič, Jaroslav Jerry Sza-
bo, Edita Borsová, réžia: Viliam Klimáček.

20. 10., 19.00 h OSTROV, divadlo TICHO 
a spol., paralelný skorokomický protest-
song, autori: athol Fugard, John Kani a 
Winston Ntshona, hrajú: Vlado Jedľovský 
a Dano Heriban, réžia: Róbert Horňák. Sta-
romestský klub 10x10, Školská 14

20. 10., 19.30 h UNDERGROUND (His-
torky z bratislavského metra), autor: Viliam 
Klimáček.

22. 10., 19.00 h KRÍZa aLEBO TaKTO 
SI TU ŽIJEME, Prešporské divadlo, hrajú: 
Elena Kolek Spaskov, Ivana Kubáčková, 
Judita Hansman, hudba/réžia: Ivan Bahút. 
Staromestský klub 10x10, Školská 14

23. 10., 19.00 h ZaRaDIŤ Sa!, Divadlo 
Ívery, autor: Eugéne Ionesco, réžia: Jana 
Krčmářová. Staromestský klub 10x10, 
Školská 14

24. 10., 14.00 h PIaTKOVÝ KLUB, je-
senná diskotéka pre skôr narodených, v 
spolupráci s KS G19, účinkuje: HS Milá 
spoločnosť, do tanca hrá G-old boys,
Vstup voľný! Staromestský klub G19, 
Gaštanová 19

24. 10., 19.00 h DOMOV EROS VIERa, 
zoskupenie Med a prach, hrajú: Ivan Mar-
tinka, Miriam Kalinková, Michal Mikuláš, 
adam Marec, Juraj Poliak, andrej Kalinka, 
réžia: Ivan Martinka a andrej Kalinka. Sta-
romestský klub 10x10, Školská 14

24. 10., 19.30 h IN Da HOUSE (Žúrka v 
Londýne), autor: Viliam Klimáček, hrajú: 
Darina abrahámová, Barbara Kelíšková, 

Petra Polnišová/Zuzana Maurery, Zuzana 
Porubjaková, réžia: Karol Vosátko. Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7

26. 10., 19.30 h SHaRON STONE LET 
ME GO, autor: Karol Vosátko, hrajú: Šte-
fan Martinovič, Jaroslav Jerry Szabo, Ivo 
Ladižinský, Svetlana Janišová, réžia: Karol 
Vosátko. Divadlo GUnaGU, Františkánske 
námestie 7

27. 10., 19.30 h MUTaNTI (Posledný val-
čík v hoteli Kriváň), autor: Viliam Klimá-
ček, hrajú: Viktor Horján, Csongor Kassai, 
Zuzana Šebová, réžiia: V. Klimáček. Di-
vadlo GUnaGU, Františkánske námestie 7

28. 10., 14.00 h LETOM SVETOM S Ma-
LÝM VTaČÍM KaBaRETOM, kabaret 
pre deti, pesničky, scénky, riekanky a tan-
čeky—to všetko s vtákmi z celého sveta. 
Účinkuje: Divadlo Rád červených nosov, 
vstupné: 2 € /1.50 € - nad 10 ľudí/. Staro-
mestský klub G19, Gaštanová 19

29. 10., 19.30 h NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT 
(Nejem, nežijem, nemilujem), autor: Vi-
liam Klimáček, hrajú: Petra Polnišová, 
Darina abrahámová, Zuzana Mauréry, 
Zuzana Šebová, Viktor Horján, réžia: Vi-
liam Klimáček. Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

30. 10., 19.00 h SaLOME, autor: Oscar 
Wilde, réžia: Jana Krčmářová. Staromest-
ský klub 10x10, Školská 14

30. 10., 19.30 h NÍZKOTUČNÝ ŽIVOT 
(Nejem, nežijem, nemilujem), autor: Vi-
liam Klimáček. Divadlo GUnaGU, Fran-
tiškánske námestie 7

31. 10., 19.00 h BaRTIMEJOVE PaŠIE, 
zoskupenie Med a prach, monodilema o 
pravde a strachu pre jedného herca, kon-
trabas a perkusie, hrajú: Ivan Martinka, 
Michal Mikuláš a andrej Kalinka. Staro-
mestský klub 10x10, Školská 14

31. 10., 19.30 h UNDERGROUND (His-
torky z bratislavského metra), autor: Viliam 
Klimáček. Divadlo GUnaGU, Františkán-
ske námestie 7

VÝSTaVY
Galéria F7, Františkánske nám. 7
Otvorená utorok – sobota, 15.00 – 19.00 h
MUDr. Pavel LaCKOVIČ – MÔJ SVET
výstava obrazov. Kurátor: Bohumír 
Bachratý. Trvanie výstavy: 3. 10. – 31. 10. 

Galéria Z, Ventúrska 9
www.galeria-z.sk, info@galeria-z.sk
Otvorená pondelok – sobota, 13.00 - 18.00 
KK-SK (pocta Štefanovi Belohradskému)
Trvanie výstavy: 4. 9. - 19. 10. 2014

OLJa TRIaŠKa STEFaNOVIĆ - Štafeta 
mladosti (príbeh o jednom veľkom štáte a 
jeho konci) výstava sa koná v rámci Mesia-
ca  fotografie
Trvanie výstavy: 30. 10. - 30. 11. 2014
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Na Beerfeste bolo viac 
ako 80 druhov piva

Od piatku 26. októbra sa na 
Hviezdoslavovom námestí konal 
tretí ročník Staromestského Bee-
rfestu - pivného festivalu.  
Tento rok tu návštevníci mohli 
ochutnať viac ako 80 druhov 
piva z 20 rôznych pivovarov z 
celého Slovenska, špeciálne vár-
ky a vyskúšali si aj školu čapo-
vania. Ochutnávanie piva sprí-
jemnili kapely Vidiek, Medial 
Banana či Lojzo. 
Organizátorom pivného festiva-
lu je Slovenské združenie vý-
robcov piva a sladu, partnerom 
podujatia je mestská časť Brati-
slava-Staré Mesto. 

V stánkoch na Hviezdoslavovom 
námestí mohli milovníci piva 
ochutnať svetlé aj tmavé pivo, v 
ponuke boli radlery, kvasinkové 
pivo či pivné špeciály. Nechýba-
li ani rôzne gastronomické pivné 
špeciality, ktoré k dobrému pivu 
tradične patria.
Prvý ročník festivalu sa uskutoč-
nil v roku 2012, v ponuke bolo 
viac ako 30 druhov piva. 
Vlani ich počet narástol na viac 
ako 70. Takmer 15 000 návštev-
níkov vypilo približne 11 400 
litrov čapovaného piva.
(ao)
FOTO – RaSŤO MIŠÍK

• 1. 10. –  7. 10. 

CELÝ TÝŽDEŇ ZBIERKA  
PRE ZOO BRATISLAVA 
V RC PREŠPORKOVO 
"Poteš zvieratká zo ZOO svojím plyšákom". 
Bližšie informácie na www.presporkovo.
sk

•3. 10. piatok 10:00 hod. 

PREŠPORKOVSKá  
BICyKLOVAčKA 
Krátky bicyklový výlet pre mamičky s 
deťmi v cyklosedačke.

• 7. 10. utorok 17:00 – 18:00 hod.

POKLADy  
REmESELníKOV 
Plstenie. 

• 8. 10. streda 9:30 hod. 

VÝLETníčEK 
Návšteva ZOO Bratislava  
s odovzdaním zbierky pre zvieratká.

• 10. 10. piatok 9:00 – 10:00 hod.

TVORIVé DIELnIčKy  
PRE ŠIKOVné RučIčKy 
Výroba náramkov. 

• 10. 10. piatok 18:00 – 20:00 hod. 

PREŠPORKOVSKÝ  
BABInEC 
Posedenie pre mamičky v Kaviarni 
s cukrárňou BIŽU, Nedbalova. 

• 11. 10. sobota 14:00 – 19:00 hod.

mEDZInáRODnÝ DEŇ  
mATERSKÝCh CEnTIER 
Vodárenské múzeum BVS.  
Objavme svet materských  
a rodinných centier. 

• 12. 10. nedeľa 

VÝLETníčEK 
DOPraVNé IhrISKO.  
Súťaže a aktivity nielen pre deti.

• 16. 10. štvrtok 16:30 hod.

mOjA OBľúBEná  
ROZPRáVKA 
Čítanie pre deti predškolského veku.  
hosť: Lukáš Latinák 

• 18. 10. sobota 8:30 – 17:00 hod.

KuRZ PRVEj POmOCI DEťOm 
Celodenný intenzívny kurz pre rodičov. 

•25. 10. sobota 10:30 – 11:00 hod. 

mAjSTROVníčEK 
Postavme si dom.  
Program oteckov s deťmi. 

•  PrIPraVUjeme:  

OBRáZKOVO.

O K t Ó B e r 2 0 1 4

Na všetky organizované aktivity je potrebné prihlásiť sa  
cez online prihlášku Organizovaný program. Ďakujeme. 
www.presporkovo.sk 
facebook.com/rodinnecentrum.presporkovo  
RC Prešporkovo, Grösslingova 48,  
Bratislava – Staré mesto

- 1. - 31. 10. KRÁSa STaROBY, STaROBa 
V KRÁSE, výstava ručných prác klientov 
Seniorcentra na Podjavorinskej ul. a zaria-
denia pre seniorov OHEL DaVID na Svo-
radovej ul., Staromestská knižnica, pobočka 
Panenská 1 v čase výpožičných hodín.
- 3. 10., 17.00 h ZaPLaVENIE, predpremié-
ra divadelnej hry, groteskná feéria pre 4 her-
cov a čas, réžia: Róbert Horňák, miesto ko-
nania: Ticho a spol, Školská 14, vstup voľný 
do naplnenia kapacity divadelnej sály!
- 6. 10., 9.30 h DRaMaTICKÉ TVORIVÉ 
DIELNE PRE SENIOROV, prvé stretnutie 
nádejných divadelníkov, lektorka: Mgr. Ive-
ta Žáková, miesto konania: hudobný salón 

Zichyho paláca, Ventúrska 9.
- 6. - 10. 10., 9.00 - 13.00 h INTERNET a 
E-MaIL PRE SENIOROV, kurz počítačo-
vej gramotnosti pre seniorov z cyklu Zelená 
pre seniorov, miesto konania: Staromestská 
knižnica, pobočka Panenská 1.
- 12. 10., 17.00 h aLVaRO CORDOBa - 
KONCERT MaJSTRa KLaSICKEJ GITa-
RY z Uruguaya, miesto konania: hudobný 
salón Zichyho paláca, Ventúrska 9, vstup 
voľný až do naplnenia kapacity koncertnej 
sály! 
- 14. 10., 15.30 h STOROČNÝ STaRČEK 
KTORÝ VYLIEZOL Z OKNa a ZMIZOL,
filmové predstavenie švédskej komédie. 

Miesto konania: kino Mladosť na Hviezdo-
slavovom námestí, vstup voľný do naplnenia 
kapacity sály kina!
- 21. 10., 14.30 h OSTROV POKLaDOV, 
finančná gramotnosť pre seniorov, organizu-
je Staromestská knižnica v Seniorcentre na 
Záhrebskej 9.
- 24. 10., 14.00 h PIaTKOVÝ KLUB, je-
senná diskotéka pre skôr narodených, v spo-
lupráci s KS G19, účinkuje: HS Milá spo-
ločnosť, do tanca hrá: G-old boys, miesto 
konania: Gaštanová 19, vstup voľný!
- BEZPLaTNÝ ZÁPIS NOVÝCH ČITaTE-
ĽOV NaD 60 ROKOV, všetky pobočky
Staromestskej knižnice.

Festival peknej jesene 2014



StaroStka Starého MeSta táňa roSová váS pozýva na: 


