
Noviny pre obyvateľov obcí na Dunajskej hrádzi a tiež všetkých milovníkov tejto oblasti.

Dunaj nás spája, je fenoménom, 
ktorý roky ovplyvňuje štýl života, 
jeho hodnoty, ale rovnako občas 
robí v čase nepohody a neželaného 
počasia aj vrásky na tvárach obyva-
teľov žijúcich okolo neho. 

V gabčíkovskej krčme, ktorú dodnes 
neprekonal v atmosfére dunajského 
vplyvu žiadny z moderných bufetov, 
ktoré tu vyrástli v ostatných rokoch, ešte 
na starých stenách uchovávajú stopy po 
mohutných povodniach. Najmä tej z 
roku 1962, keď hladina storočnej vody 
vystúpila do takej výšky, že sa zdalo, že 
bude po krčme. Hrozba opadla a ľudia 
znova stopy po vode upratali. Rovnako 
si vlani Maďari vedľa Slovákov a naj-
novšie už aj po anglicky hovoriacich 
chalupárov v Bodíkoch spoločne vypra-
távali všetko, čo zničila povodeň.  

Pomoc v nepohode
„Ak je zle, tak si pomáhame,“ hovo-

rieval náš  kamarát Ferko Szakál z Baky.  
Keď príde galiba, roja sa hnusné komá-
re, alebo straší voda, nikto nehľadí na to, 
či sa problém týka Maďarov, Slovákov  

alebo tých s chorvátskou národnosťou. 
Voda spája a ak ohrozuje, treba sa proti 
nej spoločne postaviť.  V čase pohody, 
keď v južných lesoch zavládne selanka 
tak jedinečne bzučiaceho hmyzu, ktorý 
inde nepočujete v toľkých tónoch, sa ob-
čas vyskytnú v médiách  menšie šarvátky. 
Zvyčajne intelektuáli dajú hlavy dokopy 
a rozoberajú národnostnú otázku, ktorá 
je prítomná i okolo hrádze. Zvláštne je 
na tom jediné – že tieto problémy nerieši 
chorvátska menšina. Zo stáročia žijúcich 
Chorvátov na  území okolo Dunaja kaž-
dý plynule ovláda okrem materinského 
jazyka, v ktorom rozpráva doma, hrá 
divadlo, spieva piesne a prípadne píše 
kuchárske knižky,  aj úradnú slovenčinu. 
Nikdy nepovie – nerozumiem. V ostat-
nom čase to nerozumiem však už nie 
je také časté ani u maďarskej menšiny. 
Lebo táto naša najpočetnejšia menšina 
patrí medzi múdre, pracovité  a života-
schopné. Pomaly si aj jednoduchí ľudia 
uvedomujú, že bez ovládania úradného 
jazyka sa ich deti nedostanú na sloven-
ské vysoké školy a ak pôjdu študovať 
do Maďarska, iba ťažko získajú doma 
umiestnenie, prácu a vplyv.

Problém dohovoriť sa
Istý podnikateľ z Vojky, ktorý si v na-

šom mesačníku objednával inzerciu, 
priznal: „Skončil som vysokú školu 
podnikania a cestovného ruchu v Mos-
sonymagyarovari, ale žijem a podnikám 
tu. Deväťdesiat percent mojej klientely 
sú preto Slováci. A ja mám problém do-
hovoriť sa s nimi. Takže, milí čitatelia! 
Začína sa nový školský rok.  Pre všetky 
školopovinné deti je to vždy tak trochu 
nepríjemné. Treba sa však učiť jazyky, 
viac sa venovať aj tomu nášmu,  úrad-
nému. Ako sa hovorí, ťažko na cvičisku, 
ľahko na bojisku. Neberte perspektívu 
vašim deťom stať sa múdrejšími, vzde-
lanejšími a s väčšími šancami do života 
na Slovensku. Hoci Dunaj má svoje es-
peranto, vedomosti a znalosti ešte nikdy 
nikomu neuškodili.

 Barbora Laucká
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Redakčná sonda vo všedný deň.
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Čunovskí
podnikatelia?

13. 9. 2014
bude futbalový zápas Mufuzy a starých 
pánov z Čunova.

Bunker 
a nadšenci
Oslava bude 20. septembra.
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Spoveď 
telepeša
Herec Štefan Kožka našiel 
šťastie v Rusovciach.
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Dunajské esperanto

Mária Jaboreková:
„Mrzí ma, že sme sa kedysi, 

ako mladí, museli z Rusoviec 
vysťahovať. Hoci sa tu stavali 
družstevné byty, nemali sme na 
ne nárok. 

Vladimír Michnievič:
„Chýba asfaltové prepojenie v 

Gaštanovej aleji až na hrá dzu. 
Bolo by fajn mať tu  lepšiu ces-
tu.“

Kinga Martinusiková:
„Privítala by som, keby u 

nás niekto zriadil diskotéku. 
Mladí ľudia sa v Rusovciach 
nemajú kde zabaviť.“

Ľubomír Lužák:
„Zatiaľ máme v Rusovciach 

záhradu, ale iba dosť krátko, 
možno preto sa mi zdá, že tu je 
všetko, čo treba. Možno o rok 
už budem kritickejší.“

Miloš Jančina s dcérou  
Barborou:

„Majme nohy na zemi a také 
požiadavky, ktoré sú reálne. Ja 
si myslím, že tu máme všetko. 
Momentálne je v Rusovciach 
fajn.“
Gabriela Fuksová:

„Ja si myslím, že je tu málo 
vecí pre deti. Zišiel by sa park 
s preliezačkami, hojdačkami 
a všetkým, čo deti na hranie  
potrebujú.“

Text a foto: blau

Futbal, aký ste ešte nevideli – Spolok starých pánov ČUNOVO : MUFUZA, 13. 9. 2014 o 16.00 hod. Zábava od 14.00 hod.

Kde nás tlačí päta

Číslo čísla

Živnostníci, strední a drobní podnikate-
lia, všetci, ktorí máte prevádzky na hrádzi 
alebo v obciach v okolí Dunaja (Čunovo, Ja-
rovce, Rusovce, Rajka, Dobrohošť, Vojka, 
Dunakiliti...), využite príležitosť bezplat-
nej reklamy. Aj v októbrovom čísle mesač-
níka Dunajská hrádza vám uverejníme 
inzerát formou vizitky. Napíšte meno,  
adresu, kontakt a oblasť, v ktorej podni-
káte. V prípade záujmu o bezplatnú vizit-
ku, kontaktujte:

inzercia@dunajskahradza.sk, 
0911 265 285, 02/5443 0478.

FOTO: MUFUZA
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O najlepšiu bábovku a halászlé 
po siedmykrát

Samospráva mestskej časti Bratislava Čunovo je 
aj tento rok spoluorganizátorom už tradičného 
podujatia, ktoré sa uskutoční  27. septembra v 
areáli čunovskej sýpky po siedmykrát.  Deň Hor-
ného Podunajska  je  vlastne súťažou  vo varení 
najlepšej rybacej polievky a súťažou  o najlepšiu 
bábovku. Kto chce súťažiť, mal by poslať pri-
hlášku na adresu Miestneho úradu v Čunove do 
22. septembra.   (mb)

Rusovce – pamiatková zóna
Hoci verejné prerokovanie návrhu územného 

plánu pamiatkovej zóny Bratislava - Rusovce sa 
uskutočnilo na miestnom úrade  už 3. septembra,  
návrh je stále prístupný verejnosti na miestnom 
úrade počas úradných hodín. Ak má niekto zá-
ujem, môže si tu vyzdvihnúť CD s textovou a 
grafickou časťou návrhu alebo oň požiadať e-
-mailom na adrese sekretariat@bratislava-rusov-
ce.sk. Pripomienky k návrhu sa prijímajú do 16. 
septembra.  (blau)

Gladiátori a cestovanie v čase
V antickej Gerulate  sa konal 16. ročník podu-

jatia Rímske hry. Pod dramaturgickou taktovkou 
Beaty Husovej si návštevníci mohli dokonale 
predstaviť, ako vyzeral svet v čase slávnej rím-
skej ríše. Múzeum mesta Bratislavy sa teda opäť 
pochlapilo. Okrem osvedčenej klasiky v Rusov-
ciach nechýbali novinky, ktorými bolo predo-
všetkým virtuálne poznávanie histórie pomocou 
interaktívnych zariadení. V hlavnom programe sa 
predstavilo Tovarišstvo starých bojových umení a 
remesiel s vystúpením gladiátorov. Ďalšou témou 
hier boli výdobytky vedy a techniky z čias antiky 
a cestovanie v čase s témou Aká bola Gerulata.  
Navštevníci sa však dozvedeli aj to, ako archeo-
lógovia využívajú Pytagorovu vetu a ako sa vir-
tuáne odkrývajú dejiny. Zaujímavým programom 
celé popoludnie sprevádzala  Žena roka 2014 v 
kategórii charita Patrícia Garajová.   (blau)

Kukulienka opäť začína
Materské centrum Kukulienka v Rusovciach 

funguje od roku 2005. Herňa sa najprv nachá-
dzala v priestoroch materskej školy, teraz sa stre-
távame v Jarovciach v sobášnej sieni, v budove 
pošty na Balkánskej ulici 102. Pre detičky a ich 
mamičky sme tu od septembra do júna, vždy v 
utorok a vo štvrtok od 9.30 do 11.30 h. Tento 
„školský rok“ začíname s cvičením pre detičky 
od jedného roka v utorok, s angličtinou Hocus 
Lotus vo štvrtok a s prednáškou o typických det-
ských zimných chorobách a ich predchádzaní 
pomocou homeopatík. Prednášky organizujeme 
spravidla raz mesačne, podľa záujmu mamičiek. 
Aktuálny program je možné vždy nájsť na www.
kukulienka.sk a aj na www.facebook.com/MC_
Kukulienka_Rusovce.  Už teraz sa veľmi tešíme 
na príjemné hravé chvíle strávené so všetkými 
starými aj novými malými návštevníkmi a ich ma-
mičkami. (ik)

Správy

Dunajská hrádza je aj vaša. 
Oznamy, správy, pozvánky 
z obcí okolo dunajskej hrádze 
radi uverejníme. 
Posielajte ich na adresu:

redakcia@dunajskahradza.sk

Starý Dunaj
V našej skupine sme takmer všetci 

začiatočníci – buď s nulovými alebo 
len s veľmi malými skúsenosťami so 
splavovaním. Zvláštne, napriek tomu 
nemám strach. Inštruktor a organizá-
tor podujatia Zoltán Jankó nám naj-
skôr spraví inštruktáž, počas ktorej sa 
dozvedáme nielen to, ako sa máme v 
člne správať, ale aj zaujímavé fakty o 
miestach, kam ideme. Splavovať bu-
deme rieku v starom koryte Dunaja a 
práve sa nachádzame na Malom Žit-
nom ostrove, ktorý sa rozprestiera 
medzi starým korytom Dunaja a jeho 
novovybudovaným umelým kanálom 
Vodného diela Gabčíkovo, približne 
20 km južne od Bratislavy. 

Vzácne zvery
Sami vidíme, že príroda je tam naozaj 

nádherná, ale dozvieme sa, že aj vzác-

na. Medzi 
s p l e ť o u 
dunajských 
ramien sa 
rozprestie-
ra národná prírodná rezervácia Ostrov 
orliaka morského. Okrem orliaka mor-
ského, ktorý tu má jediné hniezdisko 
v strednej Európe, v nej žije kormo-
rán veľký,  volavka popolavá, volavka 
purpurová a iné vzácne druhy vtákov. 
Nasadáme do člnkov a vydáme sa na 
cestu. Nádhera, každú chvíľu niekto 
z nás povzdychne. Spravíme okruh 
zákutiami starého Dunaja s jednou 
prestávkou a tajne závidíme všetkým, 
ktorí majú v týchto končinách chaty 
alebo hausbóty. 

Vhodné pre začiatočníkov
Počas jazdy prehodím pár slov so 

Zoltánom Jankóm z organizácie Vod-

né túry. Vraví, že spolu s ostatnými 
nadšencami organizujú rôzne špor-
tovo-turistické podujatia na Malom 
Žitnom ostrove už 20 rokov a prá-
ve splav, ktorý absolvujeme my, je 
najvhodnejší pre začiatočníkov (asi 
je to naozaj pravda, pretože v našej 
skupine je pomaly viac detí ako do-
spelých). A dodáva, že je oň veľký zá-
ujem – organizujú ho každý víkend. 
Ani sa nenazdáme a náš 4 a polho-
dinový športový výlet sa končí. Sme 
unavení, máme svalovicu, ale sme plní 
zážitkov. Každému, kto chce aktívne 
oddychovať, môžem tento výlet len 
odporučiť.

 Eva Sládková, Foto: autorka

Víkend pred koncom prázdnin. Máme šťastie, 
počas nášho splavového dobrodružstva zažívame 
posledný záchvev leta. Nasadnem do auta, idem 
popri dunajskej hrádzi, prvá obec je Dobrohošť, 
hneď za ňou Bodíky. Trochu blúdim, ale napo-
kon nájdem miesto, kde sa naša skupina stretá-
va. Cieľ –  ideme splavovať bodícke ramená.

Nádhera na  Dunaji

Dunaj je rieka, ktorá spája národy, 
vyvoláva emócie. „Keď sa povie Du-
naj a ja ho vidím pri návrate zo zahra-
ničia, vždy sa rozplačem,“ priznáva  
šarmantná herečka Katarína Mrázová, 
ktorú sme  stretli na prekrásnom podu-
jatí - výstave keramických anjelov, ktorá 
sa konala v zámockom parku pri Art 
hoteli Kaštieľ v Tomášove. Nie náho-
dou tu bola hosťom po boku svojho 
životného partnera, akademického ar-
chitekta Jiřího Medrického, s ktorým 
sa rozhodli tráviť jeseň života práve v 
Tomášove. Spolužiačka hercov Marti-
na Hubu a Michala Dočolomanského, 
Juraja Slezáčka, ale aj Mateja Dráfiho, 
ktorý sa stal riaditeľom Komárňan-
ského divadla, nosila v hlave dlhé roky 
smelý dramaturgický projekt.  Inšpiro-
valo  ju spoločné  konferovanie  vystú-
pení  maďarského súboru Ifju Szívek. 

Pani Mrázová  moderovala po sloven-
sky a pán Dráfi v maďarčine.

„Pri tejto príležitosti sme sa už pred 
dvadsiatimi rokmi dohodli, že urobíme 
zaujímavý projekt: ja budem recitovať 
po slovensky maďarských klasikov a on 
bude recitovať  slovenských v maďar-
čine. Tento program sa nám v hlavách 
rojil niekoľko rokov. Tento rok sme sa 
konečne odhodlali na jeho realizáciu. 
Pod záštitou maďarskej ambasády  sme 
mali premiéru   v júni  v priestoroch bý-
valého Divadla na Korze na Sedlárskej 

ulici v Bratislave,“ hovorí dáma sršiaca 
dobrou náladou a optimizmom.

Herečka Katarína Mrázová kedysi 
začínala profesionálnu dráhu v legen-
dárnej Tatra revue, potom pôsobila v 
Trnavskom divadle, učila na konzerva-
tóriu a v súčasnosti je na voľnej nohe. 
Ako rodená Bratislavčanka bola vycho-
vaná v troch jazykoch, a preto dodnes 
plynule ovláda okrem slovenčiny aj 
nemčinu a maďarčinu. Dvojjazyčné 
divadelné  predstavenie s názvom V 
jednej vlasti – Egy hazában, ktoré na 
klavíri sprevádza hudobný skladateľ 
Juraj Hruška, je ojedinelým a mimo-
riadnym projektom, ktorý zaiste v je-
senných mesiacoch môže zaujať nielen 
slovenského diváka, ale aj fajnšmekrov 
s rodným jazykom maďarským. Z ja-
viska tak znejú verše Móra Jókaiho, 
Sándora Petofyho či Ady Endrého po 
slovensky a poézia Andreja Sládkovi-
ča či P. O. Hviezdoslava a Janka Kráľa 
po maďarsky. S predstavením sa dvaja 
protagonisti chystajú navštíviť nielen 
dedinky okolo dunajskej hrádze a na 
Žitnom ostrove, ale zamieria aj do tých 
častí Maďarska, v ktorých žije sloven-
ská menšina.
 Text a foto: blau

Ako znie Sládkovičova Marína
po maďarsky? 

Novinky v Luskáčikovi 
Materské centrum Luskáčik v Jarovciach bude mať na jeseň tento program: 
Dňa 13. 9. 2014, t.j. v sobotu od 9.00 do 12.00 h sa bude konať v priestoroch 
telocvične v ZŠ Jarovce burza detských vecí a potrieb pre budúce mamičky. 
Vstupné bude dobrovoľné. Predávajúci sa môžu prihlasovať do 11. 9. 2014 
na e-mail:mcluskacik@gmail.com alebo cez facebook MC Luskáčik.  

Katarína Mrázová a Matej Dráfi sa pripravujú na spoločné vystúpenie.

Naša redaktorka testovala Dunaj.
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Obec Dobrohošť je prvou dedinou za Bratislavou 
na dunajskej hrádzi. Čunovo je ešte mestskou čas-
ťou a pár kilometrov za ním je Dobrohošť.  Naozaj 
iba kúsok a už celkom iná (nielen) administratívna 
realita. Dedina totiž patrí do Trnavského kraja a do 
okresu mesta Dunajská streda. Do centra Bratisla-
vy sa však odtiaľ autom dostanete skôr ako z mno-
hých jej okrajových mestských častí. A obyvatelia to 
aj využívajú – mnohí totiž v hlavnom meste pracujú 
a viacerí z nich dokonca ešte nedávno v Bratislave 
aj bývali. Oslovili sme starostu Dobrohošti Jozefa 
Borárosa.

Máte tu krásnu prírodu, ležíte na dunajskej hrádzi 
a tak je Dobrohošť zaujímavá pre turistov, cyklis-
tov, korčuliarov, jednoducho pre nadšencov športov. 
Je však zaujímavá aj pre nových obyvateľov? 

– Áno, samozrejme, je to veľmi cítiť. Trend sťahovania 
sa do obcí blízko hlavného mesta sme pocítili aj my a 
sme tomu veľmi radi. Preto sme  pripravili aj nové po-
zemky na výstavbu rodinných domov. My tu nechceme 
nájomné byty. Napokon, naši obyvatelia – aj tí noví – tu 
radi bývajú práve preto, že si obec zachováva vidiecky 
charakter. Postavili si tu domy a chcú mať súkromie.  
Ľudia za mnou chodia s tým, že dúfajú, že vedľa nich 
nevyrastie nejaká troj –štvorposchodová bytovka. Ja ich 
ubezpečujem, že to podľa mňa v žiadnom prípade ne-
patrí do obce. V súčasnosti máme k dispozícii okolo 40 
pozemkov, ktoré majú najmenej 8 árov, ale na žiadnom z 
nich nevyrastie bytovka.

 Ako je to so spolunažívaním občanov slovenskej 
a maďarskej národnosti? Obec síce leží kúsok od 
Bratislavy, ale patríte do okresu Dunajská Streda, 
ležíte na Žitnom ostrove...

– Zatiaľ máme stále viac obyvateľov maďarskej národ-
nosti, ale Slovákov pribúda a som si istý, že časom sa to 
úplne vyrovná. Už teraz to vidíme. Napríklad v mater-
skej škole je to už pol na pol.  Žijeme tu v absolútnom 
súlade, za celý čas, čo som starostom od roku 2003, sme 
tu žiadny národnostný konflikt nemali. Ak obec niečo 
potrebuje, pomôžu nám rovnako Slováci ako Maďari.

V súčasnosti má v obci trvalý pobyt približne 440 
ľudí a vravíte, že ste pripravení aj na prijímanie no-
vých. To si ale vyžaduje dobrú občiansku vybave-
nosť. Ako je na tom Dobrohošť?

– Začiatky neboli vôbec ľahké. Keď som v roku 2003 
začínal, nemali sme peniaze na nič a budovy – obecný 
úrad, škola, škôlka , kultúrny dom – nevyhnutne potre-
bovali rekonštrukciu. Aj chodníky boli v zlom stave, au-
tobusové zastávky... Zháňali sme peniaze ako sa dalo – z 
rôznych fondov, nadácií... A podarilo sa. Dovolím si tvr-
diť, že v tomto smere je Dobrohošť tu, na Malom Žit-
nom ostrove, najviac rozvinutá obec. Máme krásnu školu 
(jedinú na Malom Žitnom ostrove), materskú školu, opra-
vené cesty... Autobusové zastávky k nám chodia obdivo-
vať zo široka – ďaleka. Ich výstavba nás stála 6-tisíc eur a 
viem, že inde za podobné opravy zaplatili omnoho viac. 
My máme najmenší rozpočet zo všetkých obcí na Malom 
Žitnom ostrove a môžem s hrdosťou povedať, že obec 
je krásne zrekonštruovaná. A sme známi aj vďaka kultúre. 
Každý rok druhú júlovú sobotu napríklad organizujeme 
kultúrno-gastronomický festival ,,Tajomstvo dobrohošť-
ských pecí“, ktorý je najväčšou akciou tohto druhu v ce-
lom okolí. Tento rok naň prišlo okolo 5000 návštevníkov. 
Ale najviac som hrdý na to, že sa nám podarilo zreali-
zovať niekoľko projektov na zlepšenie životného pros-
tredia.  Separujeme odpad, všade máme krásnu prírodu, 
vysadili sme zeleň, stromy, vyčistili sme lesy, každý rok 
robíme brigády...  Je smutné a trošku zvláštne, že obec za-
tiaľ nevlastní miestne komunikácie a chodníky a platíme 
nájomné miestnemu urbariátu.                                                                                                         

Čo ešte by ste chceli spraviť v najbližšom období? 
– Spomínal som, že máme krásne zrekonštruované za-

stávky, ale chceme, aby sme mali aj lepšie spojenie s Brati-
slavou. Práve rokujeme s Vodohospodárskou výstavbou, 
aby nám pomohli financovať MHD z hlavného mesta. 
Verím, že v budúcnosti bude spojenie s Bratislavou ove-
ľa lepšie, napokon – tam sú pracovné príležitosti. Teraz 
finišujeme s odovzdávaním projektovej dokumentácie a 
stavebného povolenia s najväčším projektom tohto oko-
lia ,,Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakili-
ti“ cez staré koryto Dunaja. Keď ho zrealizujeme, som 
presvedčený, že sa oživí turistický ruch.

 Eva Sládková, Foto: autorka

Budeme mať most pre 
peších aj pre cyklistov

Miesto pre starostu Dobrohošti
Jozef 
Boráros:

Nehanbíme sa?
Medzinárodná cyklistická turistická trasa vedie v Bra-

tislave popri Inchebe aj medzi dvomi mostami – býva-
lým Starým mostom, ktorý sa v súčasnosti obnovuje, a 
mostom SNP. Žiaľ, práve v tomto úseku žiaria  aj na  
zahraničných návštevníkov iba modro-žlté pásy Na-
dácie Poštovej banky, ktorá ho kedysi obnovila. Infor-
mačné tabule sú však na úrovni konfliktmi sužovanej 
Ukrajiny. Nehanbíme sa v hlavnom meste za takéto 
vizitky? Iba niekoľko stoviek metrov ďalej trasa 
vedie do čistého, priateľského a usmiateho Ra-
kúska. Keby ste ako chceli, niečo podob-
né tam nenájdete.

 blau, Foto: archív
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Desaťročia slúži zdroj pitnej vody, ktorý je vlastne 
sústavou jazier neďaleko Čunova, ako miesto, kam sa 
mnohí Bratislavčania chodievajú radi kúpať. Keď sú 
krásne, horúce, letné dni, ovlažiť sa v krásnej vode 
dobre padne každému. Prekáža mi však ten rozpor 
– na jednej strane sa našinec nemá veľmi kde v lete 
osviežiť, pretože na týchto jazerách asi každému hro-
zí pri kúpaní pokuta, na druhej  strane, čo majú ľu-
dia robiť, ak sa na ich kvalitu života  veľmi nemyslí?  
Žijeme tu pri hraniciach a veľmi dobre vieme, aké 
výborné kúpaliská sú v Prellenkirchene, Hainburgu 
a v iných menších obciach a mestečkách Rakúska.  S 
oveľa čistejšou vodou a menším vstupným ako na 
Slovensku. Prečo to tak nemôže byť aj u nás? Pre-
čo sa u nás, na vidieku, pre ľudí budujú iba námestia 
s fontánami  a to tiež iba z eurofondov? Na jednej 
strane nás v médiách presviedčajú - žite zdravo, no pozrime sa, aké máme v porovnaní s Rakúskom cyklotrasy,  kam môžeme cho-
dievať behať či cvičiť. Svet sa zmenil, len u nás si všetci myslíme, že iba politici a herci majú nárok na lepší život. A my, ostatní, 
máme nárok iba na to, aby sme pravidelne platili dane. Roberta M. Rusovce,  foto: archív

Listáreň - Bútľavá vŕba

Kúpili sme si poľovníckeho psa 
- weimarského stavača. Koľko ki-
lometrov by mal denne prejsť, aby 
zostal v dobrej kondícii?

 Edita Šípková, Rusovce

Weimarský stavač je plemeno, 
ktoré sa výborne uplatňuje pri  love. 
Pri plnom zdraví sa vyžaduje, aby 
títo psi boli v dobrej kondícii. Pres-
ný návod, koľko kilometrov by mal 
presne pes prejsť, neexistuje. Stu-
peň záťaže musí vychádzať z veku  
a zo zdravotného stavu psa, s ohľa-
dom na stav jeho kĺbov a srdcovo-
-cievneho systému.

Je všeobecne známe, že psy nemajú 
potné žľazy, ochladzujú sa hlavne ja-
zykom a vydychovaním vodných pár, 
alebo ležaním na studenej podlahe. 
Túto skutočnosť je nutné zohľad-
niť hlavne v horúcich dňoch, preto-
že veľmi ľahko dôjde k prehriatiu 
organizmu, keď jeho teplota stúpa 
nad 40 stupňov Celzia a po krátkom 
čase môže dôjsť k poškodeniu srd-
cového svalu, pľúc a k zlyhaniu or-
ganizmu. Pri vychádzkach je preto 
potrebné dodržať niektoré zásady. 
V horúcich dňoch sa vyhýbať väč-
šej záťaži, bezprostredne po kŕmení 
nechať psa odpočinúť, pretože pri 
šantení by mohlo dôjsť k prevráte-
niu žalúdka, na čo má aj weimarský 
stavač predispozíciu. Určite sa ne-
odporúča, aby pes utekal za rýchlo 
idúcim bicyklom, prípadne moto-
rovým vozidlom. Ak človek prejde 
napríklad 5 km peši, pes idúci na 
voľno prejde oveľa viac, jeho spôsob 
pohybu je iný, nie je priamočiary, vy-
bieha na strany, dopredu a následne 
naspäť. Je nutné dbať na dostatoč-
ný prístup k čerstvej pitnej vode. Ak 
majiteľ počas prechádzky zbadá na 
psíkovi únavu, zadychčanie, zníže-
nú aktivitu a nechuť k pohybu, tre-
ba si urobiť prestávku. K väčšiemu 
počtu „denných“ kilometrov sa dá 
dopracovať pravidelným tréningom  
a postupným  navyšovaním záťaže s 
ohľadom na spätnú reakciu psa.

 MVDr. Milan ŠVIHRAN
 Veterinárna poliklinika 
 Bratislava - Jarovce, Foto: blau

Veterinár radí

Napíšte MVDr. Švihranovi otázku 
na redakcia@dunajskahradza.sk.  
Vášho psíka odmeníme obojkami 
proti parazitom od firmy Bayer.

V búrkovom období tohto leta sa naprí-
klad  iba v Bratislave pokazilo sedemnásť 
plynových kotlov. Stalo sa to kvôli hustej-
ším a intenzívnejším búrkam.

„Podľa starej normy sa kedysi  rodin-
ný dom zabezpečoval ochranou pro-
ti bleskom iba bleskozvodom,“ hovorí 
naslovovzatý odborník  Ľubomír Bučo.  
Dnešná norma však  rieši ochranu pred 
bleskom aj pred prepätím. Chráni  dom 
nielen zvonku, ale aj znútra.

Včera a dnes
Čo sme mali kedysi doma z elektrických 

zariadení? Trvalo zapnutý  televízor, rá-
dio a  chladničku, občas fén aj vysávač. 
Keď sa v lete začalo blýskať, gazdinky 
vytiahli zo zásuvky anténu a televízor. 
Týmto činom mali postarané o prípadný 
problém s prepätím. Prepätie totiž nasta-
ne napríklad počas búrky úderom blesku, 
ktorý ani nemusí vbehnúť do vášho 
bleskozvodného zariadenia, ale je schop-
ný napáchať  škody práve na vašom 
dome. Ďalším druhom prepätia sú spína-
cie prepätia, ktoré vznikajú na vedení  cel-
kom niekde inde a cez vodiče a káble sa 
prenášajú až k nám domov. Sú omnoho 
zákernejšie, pretože ich ľudskými zmysla-

mi nevnímame tak,  ako napríklad blesky 
pri búrke. Iba môžeme skonštatovať, 
že náš  počítač nejde naštartovať a váš 
technik skonštatuje poruchu zdroja. No 
príčina môže byt práve v prepätí. Keď-
že voľakedy nebolo v domácnostiach tak 
mnoho elektroniky, búrka ju poškodila 
iba výnimočne. Hoci je v súčasnosti doba 
elektronizácie,  bleskozvody majú v sú-
časnosti na Slovensku nainštalované na 
máloktorých domoch. Doma však máme 
takmer všetko preelektrizované. Vša-
de funguje elektronika v stálom režime,  
blikajú svetielka. Na pračkách, chladnič-
kách, bezpečnostných zariadeniach, na 
televízoroch, videách, na počítačoch či 
na plynových kotloch.

Norma sa nerešpektuje
„Majitelia domov a bytov zo šetrných 

dôvodov, ale aj pre vlastnú krátkozra-
kosť, nechcú investovať  do ochrany pred 
bleskom a prepätím, hoci súčasná norma 
to vyžaduje,“ pokračuje Ľubomír Bučo. 
„Do showroomu našej firmy, v ktorej sa 
predvádzajú vypínače,  prišiel zákazník s 
tým, že sa mu kvôli búrke neopraviteľne 
pokazil plynový  kotol.  Pokúsili sme sa 
preto  tento problém vyriešiť. Pripravu-

jeme maličký výrobok, ktorý chceme po-
núknuť našim zákazníkom.“

Ochrana pred prepätím aj podpätím
Výrobok  chráni nielen pred prepätím 

ale aj podpätím.  Pre plynový kotol je zlé 
väčšie napätie, ale  škodí mu aj nízke na-
pätie. Normálne napätie je u nás  v sú-
časnosti  230-240 voltov, ale ak je vyššie 
ako 240 voltov, škodí rovnako, ako keď 
klesne pod 220 voltov. Kotle sa kazia, a 
to stojí  ich majiteľov nemalé financie. 
Vo firme Bučo chystajú  výrobok, ktorý  
ochráni kotol pred prepätím, podpätím aj 
pred  preťažením.

Koľko možno usporiť?
V súčasnosti sa v rodinných domoch ľu-

dia nepozerajú na to, koľko ochranou pred 
prepätím  človek môže usporiť, ale skôr, 
koľko ho to momentálne stojí. Snažia  sa 
usporiť a často im na bleskozvod, ale aj 
na ochranu pred prepätím nezostávajú 
financie. Je to krátkozraké uvažovanie, 
lebo nový  plynový kotol každého  vyjde 
na niekoľkotisíc eur, ale na jeho ochranu 
stačí výrobok iba za zlomok tejto ceny. 
Najprv si zrejme ochranu  zadovážia iba tí 
sedemnásti  postihnutí obyvatelia Bratisla-
vy, ktorým sa plynový kotol pokazil kvôli 
prepätiu. Je však naozaj múdre čakať až 
do chvíle, kým sa stane galiba aj nám?

Problém aj  v zahraničí  
Bleskozvodné systémy a normy sa k 

nám preniesli z Nemecka Aj naša eu-
rópska norma k nám prišla z Nemecka. 
Odborník  Ľubomír Bučo si preto myslel, 
že v Nemecku rodinný dom ani nepois-
tia, ak nie je vybavený bleskozvodom a 
ochranou proti prepätiu. „V dedinke Lei-
wen, kde som bol na dovolenke,  som na-
priek tomu ani na jedinom dome nevidel 
bleskozvod.  

Pozor na odporúčanie!
Napriek tomu, že firiem na elektroinšta-

lácie je na našom trhu mnoho, nie všetky 
poskytujú kvalitné služby. Nie je múdre 
vyberať  si firmu iba podľa ceny  práce, 
dôležité je najmä odporúčanie. Ľubomír 
Bučo  pravidelne odporúča na inštaláciu 
aj ochrany pred prepätím firmu Sidor. 
 (blau)

S prestávkami prší takmer celé leto. Hromy a blesky križujú  oblohu a od vý-
chodu po západ Slovenska   sa v súvislosti s nevyrovnanosťami počasia  stále 
viac hromadia havárie.  Anjeli hrajú kolky, hovoria úsmevne babičky, no ak je 
hrania priveľa,  vznikajú nám problémy a mimoriadne  finančné výdavky. Za 
posledné obdobie prišlo aj do petržalskej firmy Bučo mnoho zákazníkov, ktorí 
riešili  ochranu nehnuteľností a zariadení v nich pred prepätím.

Ak anjeli hrajú v nebi kolky, treba chrániť 
majetok. Viete ako?

Viac na www.buco.sk.
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Týmito  slovami   začína   pápež  Fran-

tišek   apoštolskú  exhortáciu o ohlasova-
ní  posolstva  Ježiša  Krista  v dnešnom  
svete.  Pápež  vo svetle   evanjelia   veľmi  
aktuálne   približuje  Ježišove  učenie  do  
nášho  reálneho  života. Vyberám  niekoľ-
ko  myšlienok  z tohto  dokumentu,  ktoré  
sa  možno  stanú  podnetom  k tomu,  že 
sa  začítame  aj  do  celého  diela,  ktoré  
vyšlo   v Spolku  sv. Vojtecha pod  ná-
zvom    Evangelii   gaudium. „Veľkým  
nebezpečenstvom  v dnešnom svete, po-
značenom rôznorodosťou a vtieravou  
ponukou  konzumu,  je  sebecký  smútok,  
ktorý  vyviera  z pohodlného a skúpeho  
srdca,  z horúčkovitého  vyhľadávania 
povrchných  radostí,  z izolovaného  sve-
domia. Keď  sa  vnútorný  život  uzavrie  
do  vlastných  záujmov,  nezostane  v ňom  
miesta  pre  druhých,  chudobní  tam  už 
nemajú  priestor,  Boží  hlas nepočuť, 
ustane  sladká  radosť z jeho lásky,  vy-
hasne entuziazmus pre  konanie  dobra.“ 
„Dobro má  vždy  tendenciu šíriť sa. Kaž-
dá  autentická  skúsenosť pravdy  a krásy 
chce  rásť a každý  človek, ktorý  prežíva  
hlboké  oslobodenie,  získava  väčšiu cit-
livosť  pre  potreby  druhých.  Keď  sa  

dobro  šíri,  zapúšťa  korene a rozvíja  sa. 
Práve  preto  ten, kto  túži  žiť  dôstoj-
ne a plnohodnotne, nemá  inú  možnosť,  
než  všímať  si  druhých a snažiť  sa o 
ich  dobro. Nemalo by  nás  prekvapiť  to,  
čo  hovorí  sv. Pavol: „Lebo  nás  ženie  
Kristova  láska“ / 2 Kor 5,14/; „ Beda 

mi, keby som  evanjelium   nehlásal!“ /1  
Kor 9,16/ „Niekedy máme  zatvrdnuté  
srdce i myseľ, zabúdame, zabávame sa a 

prichádzame  priam  do  extázy vďaka  
veľkým  možnostiam  konzumu a zábavy, 
ktoré  táto  spoločnosť ponúka. Takto  sa  
vytvára  istý  druh odcudzenia,  ktorý  nás  
všetkých  poznačuje, pretože  odcudzená  
je  spoločnosť,  ktorá  vo  svojich  for-
mách  spoločenského  usporiadania, vý-

roby  a spotreby sťažuje  realizáciu  tohto  
daru a budovanie  medziľudskej  solidari-
ty.“ „Nemôžeme  sa  viac  spoliehať len 
na  slepú  moc  a neviditeľnú  ruku  trhu. 
Rast  v rovnosti  si  vyžaduje čosi  viac 
než  len  ekonomický  rast,  aj  keď  ho  
predpokladá; vyžaduje  si  rozhodnutia, 
programy,  mechanizmy a procesy špe-
cificky  zamerané na lepšie  rozdelenie  
zdrojov, na  vytvorenie  pracovných  prí-
ležitostí,  na  integrálnu  pomoc chudob-
ným,  ktorá  mieri  vyššie než  len  sociálna  
pomoc. V žiadnom  prípade  sa  tu  nesta-
viam za nezodpovedný  populizmus, ale  
ekonomika  sa  už nemôže  spoliehať  na  
také  „ozdravenia“ ,  ktoré sú  len novým 
jedom,  ako keď  sa napríklad  tvrdí, že  
zredukovaním  pracovného  trhu stúpne  
výnosnosť -  pretože  takto  len  vytvára-
me  ďalších  vylúčených.“ „Prosím  Boha, 
aby  rástol  počet  politikov  schopných  
vstupovať do  autentického dialógu, kto-
rý dokáže  účinne  ozdraviť hlboké  kore-
ne, nielen  vonkajšiu  podobu rozličných  
druhov zla v našom svete!“ „Konflikt  ne-
možno  ignorovať  alebo  zastierať. Treba  
ho  prijať. Ale  ak  v ňom  zostaneme  
uväznení,  stratíme  perspektívu, naše  ho-
rizonty  sa  ohraničia a samotná  realita  
zostane  rozdrobená. Ak  sa  zastavíme  v 
okolnostiach  konfliktu,  stratíme  zmysel 
hlbokej  jednoty  celej  skutočnosti.  Nie-
ktorí  sa na  konflikt  len  pozrú a idú  ďa-

lej, akoby  sa nič  nestalo, umyjú  si  ruky, 
aby mohli  pokračovať  vo  vlastnom  ži-
vote. Iní  do  konfliktu  vstúpia  takým  
spôsobom,  že  sa  stanú  jeho  väzňami, 
stratia  horizont  a svoj  vlastný  zmätok i 
nespokojnosť projektujú  voči  inštitúci-
ám, čím  znemožňujú  jednotu. Existuje  
však  ešte  tretí  spôsob,  ktorý je na  rieše-
nie  konfliktov  najvhodnejší.  Jeho  obsa-
hom je  konflikt  prijať  a strpieť. Vyriešiť  
ho  a premeniť  na  ohnivko spájajúce s 
novým  procesom.  „Blahoslavení tí, čo  
šíria  pokoj.“  /Mt 5,9/. Takýmto  spô-
sobom je  možné  budovať spoločenstvo  
v rozdielnosti, toto  spoločenstvo  však  
dokážu  vytvoriť  len  vznešené  osoby,  
ktoré  majú  odvahu  ísť  za  hranice  kon-
fliktnej  povrchnosti a dokážu  vnímať  
druhých v ich  najhlbšej  dôstojnosti. Prá-
ve  preto je  potrebné  stanoviť  princíp,  
ktorý  je  nevyhnutný  na  budovanie  spo-
ločenskej  náklonnosti:  jednota  prevyšu-
je  konflikt. Solidarita  chápaná  vo  svo-
jom najhlbšom a najnáročnejšom  zmysle  
sa  tak  stáva  štýlom  budovania  dejín,  
životným  priestorom, v ktorom konflik-
ty, napätia a protiklady  ústia  do  mnoho-
tvárnej jednoty  vytvárajúcej  nový  život. 
Neznamená  to  mieriť  na  synkretizmus 
ani na  vzájomné  absorbovanie,  ale na  
riešenie  na  vyššej  úrovni,  kde  zostane  
zachovaný vzácny  potenciál protichod-
ných  polarít.“ „Dobrá  zvesť  je  rados-
ťou  Otca, ktorý   nechce, aby  sa  stratil 
čo len jediný z jeho  maličkých. V tom-
to  duchu  vyviera aj  radosť  Dobrého  
pastiera,  ktorý  nachádza  stratenú ovcu 
a privádza  ju  späť  do  svojho  košiara. 
Evanjelium  je  kvasom, ktorý  preniká  
celým  cestom,  mestom,  ktoré  žiari na  
návrší a osvecuje  všetky  národy. Evan-
jelium  obsahuje  kritérium  celku,  ktoré  
je  mu  vlastné: neprestáva  byť  dobrou  
zvesťou,  kým  nie  je ohlásené  všetkým,  
kým nezúrodní a nezahojí  všetky  dimen-
zie  človeka a kým  všetkých  ľudí nespojí  
na  hostine  kráľovstva. Všetko je  viac 
než jedna časť.“ „Treba  vždy  kultivo-
vať  vnútorný  priestor,  ktorý  poskytne  
kresťanský  zmysel všetkým  úlohám  a 
aktivitám. Bez  dlhších  chvíľ  adorácie,  
modlitbového  stretnutia  so  Slovom   a 
úprimného  dialógu  s Pánom naše  úlohy  
ľahko  stratia svoj   význam,  zoslabneme  
pod   vplyvom únavy  alebo  ťažkostí a 
náš  zápal  vyhasne. Cirkev  sa nezaobíde 
bez  pľúc  modlitby.“.

 Foto: Gibaľka

Blahoželanie od priateľov  
Dňa 26. júla uplynulo 70 rokov od narodenia Stanislava  

Štepku, spisovateľa,  dramatika,  herca,  vzácneho,  skrom-
ného  a dobrého človeka. Hovoriť o jeho diele, desiatkach 
divadelných  hier,  jeho viac ako 50-ročnej hereckej  aktivite,  
nie  je  potrebné.  Stal sa  známym  a blízkym  nespočetnému  
množstvu ľudí. Jeho hry prinášajú na svetlo to, čo sa  dotýka  
človeka  ako jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. A mnohí  
práve pri jeho divadelných hrách spoznávajú nielen to, čo  
trápi  spoločnosť, ale  dokážu spoznať to, čo sa pomaly  ako 
metastázy dostalo do ich osobného života. A dostávajú aj 
dostatok sily, aby to mohli eliminovať zo svojho žitia. Prajem 
mu vo svojom  mene, ale aj v mene  mnohých ľudí z našej 
obce, ktorí  sa  často  stretávajú na  jeho  predstaveniach, veľa 
vnútornej sily, zdravia a Božieho  požehnania do ďalších  ro-
kov života i do jeho ďalšej tvorby! 

Čunovský farár Marian Červený 
 Foto: archív fary

Zamyslenie farára Mariana Červeného

Radosť
evanjelia
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Jedno aj druhé je pravda. S vidieckym 
charakterom dedinky celkom nestre-
diskovej, osudmi a cítením obyvateľov 
vhodných možno aj do Menclovho po-
kračovania „Vesničky“ sa vo všedný deň 
v Čunove život na prvý pohľad  zasta-
vuje. Vyhovuje to možno dôchodcom, 
ale určite žiadnemu dynamicky žijúcemu 
mladého človeku, ktorý chce od života 
viac. Nestačí mu k šťastiu pivo zo sied-
meho schodu, ani  to, že do dediny raz do 
týždňa zavíta mäsiar a trhovníci z Dunaj-
skej Stredy, ktorí ponúkajú cibuľu a pe-
largónie. Čo teda možno nájsť v Čunove, 
s čím sú jeho obyvatelia nespokojní?

Vo Furmanke
Pri miestnom úrade, kde za pomerne re-

kordný čas vyrástol švárny park s detským 
ihriskom a preliezačkami, pravdaže za pe-
niaze z eurofondov, šumí príroda. Ľudské 
hlasy krčmovo šumia väčšmi aj cez všedný 
deň v pohostinstve Furmanka, ktoré vedie 
manželka konateľa Iveta Mihóková. Táto 
krčma s dobrou kuchyňou slúži v Čuno-
ve viac ako dvadsať rokov, ľudia si zvykli 
na domáce polievky, ktoré ponúkajú pred 
výplatou robotníkom hustejšie, ale aj na 
pravidelné „menučká“. Varia dve poliev-
ky a dve menu denne a z ostatných jedál 
sa tiež dá skutočne vybrať a pochutnať 
si na nich za nižšie ceny. Pani Mihóková 
tu predtým pracovala ako kuchárka, teraz 
šéfuje a preto vie, na čo sa dajú nalákať 
jednoduchí ľudia.

Richtársky dvor, ktorý je druhou, ex-
kluzívnejšou reštauráciou 

v Čunove, nie je pre Furmanku konku-
rencia. Hostia sú iní, iný je aj sortiment, 
druhy a ponuka jedál. Vo Furmanke je 
špecialitou, ktorú jej majitelia dedia ako 
rodinné striebro, Barborkino tajomstvo. 
Ide o plnený kurací rezeň so šampiňónmi 
a syrom a poliaty tatárskou omáčkou, kto-
rý vymyslela pôvodná pani majiteľka, pani 
Kuníková. Furmanka je otvorená celý týž-
deň od 10. hodiny doobeda do 10. hodiny 
večer, niektorí starí Čunovčania tu zvyknú 
oslavovať narodeniny, nedávno tu bola 
oslava päťdesiatky, aj tridsiatky, chystá sa 
tu svadba a rodinné slávnosti obyvateľov.

Lepšie iba pri kaštieli
Starý kaštieľ roky chátra a čaká na to, 

kedy sa začne jeho rekonštrukcia pod-
porená ekologickým nápadom, krásna 
reštaurácia s názvom Richtársky dvor však 
láka aj solventnejšiu klientelu. Mladý muž 
Patrik Murín z Dolného Kubína spravuje 
reštauráciu s kapacitou 230 miest približne 
rok: „Našou špecialitou je haruľa plnená 
restovanou pečienkou aj bryndzové ha-
lušky, živánska a domáce jedlá z kvalitných 
surovín, hovorí zaneprázdnený šéf, ktorý 
tento rok pre množstvo povinností nesti-
hol na rodnú Oravu na huby. Hoci rástli, 
musel ich oželieť. O hostí sa treba starať, 
bojovať o ich priazeň. Lebo konkurencia 
je čoby kameňom dohodiť. V Jarovciach, 
Rusovciach, v Petržalke...

Chodievajú sem Slováci z Rajky, Jaro-
viec aj z Rusoviec, ale za najväčšiu kon-
kurenciu považujem reštaurácie Antica 

Toscana v Rusovciach a 
Jarovský dvor, hovorí.

Čunovský Richtársky dvor 
má otvorené cez týždeň od 
10. do 21. hodiny večer a 
cez víkend od 11. do 23. 
hodiny večer. A čo tu chcú 
zmeniť v budúcnosti? Na 
budúcu sezónu do reštau-
rácie pribudnú nové grily, 
viac sa bude grilovať a v 
ponuke nebudú chýbať ani 
pečené pra-
siatka. Mladý 
muž Marcel 
Kuba, ktorý 
žije v Mla-
dom Čunove, 
hovorí:

„Všetko  je to  málo. Tu zdochol pes. 
Nič sa nedeje, žiadna zábava pre mo-
derného mladého človeka. Napríklad, 
nemohol by tu byť nejaký fajn bar, aby 
som nemusel každý piatok večer cho-
dievať do Rusoviec, do baru Heaven pri 
Ponteu? Lebo ak nejdem, musím sa za 
troškou zábavy odviezť do mesta. Mám 
rád miešané drinky, ktoré mi v Čunove 
nikto nepripraví. V Čunove sa moderný 
mladý človek naozaj nepozabáva. Dedin-
ské hodovanie a zábavy v štýle dychovky 
už mnohých mladých ľudí nepriťahujú. 
Chcelo by to fantáziu, chcelo by to viac 
investícií.“

Kaderníčky a cukrári
Na Hraničiarskej ulici o čosi ďalej fun-

gujú v rodinných domoch aj dve kader-
níctva, obe pracujú na objednávku. Ivona 
Miletichová má práve plno zákazníkov, 
medzi dámami čaká aj jeden muž. Maji-
teľka druhého kaderníctvo Dana Puho-
vichová je tu dlhšie a tiež pracuje na ob-
jednávku. Výveska na jej bráne oznamuje, 
že sa táto dáma dokáže postarať o účes 
nielen ženám ale aj mužom 

a deťom. Susedí pri nich firma Santino, 
ktorá prenajíma izby, vraj robotníkom, čo 
pracujú na stavbách v Mladom Čunove. 
Dvory sú prepojené. Zdá sa, že v Čuno-
ve sa ešte aj dnes ľudia poznajú. A vedia 
odhadnúť, kto je nový a aké má úmysly. 
Hoci nie každý rád rozpráva s médiami, 
mnohí podnikatelia si pochvaľujú fakt, 
že sa tu stavia, buduje a podľa nich by 
sa malo ešte viac stavať.  S investíciami 
rastú pracovné možnosti aj pre Čunov-
čanov. Pri prenajímaní izieb alebo aj pri 
remeselníckych prácach. Keby sa viac 
budovalo, určite by išla viac v tejto časti 
na odbyt aj produkcia cukrárenských vý-
robkov. Maroš Mitošinka s Adrianou Ko-
valčíkovou majú totiž na Hraničnej ulici 
cukrárenskú výrobu Elisabeth. 

Zaneprázdnený odborník
Igor Fekete a jeho firma Data Center sa 

zaoberá výrobou a servisom výpočtovej 
techniky, výrobou počítačových EKG, 
dopravnými počítačmi a inými špecialit-
kami súvisiacimi s IT, patrí do celkom 
iného súdka služieb, ktoré fungujú v tom-
to tichom regióne. Pán Fekete je veľmi 
zaneprázdneným mužom, ktorý je však 
každý deň v Bratislave a tam si vybaví 
všetko, čo potrebuje. Dvojo malých po-
travín, ktoré súžia obci, mu celkom stačí, 
privítal by však, keby bol v Čunove k dis-
pozícii lekár alebo aspoň lekáreň.

Naši čunovskí  podnikatelia

V reštaurácii Furmanka sa stravujú mnohí. 
Toto je asi najrušnejšie miesto v Čunove.

Problém obcí v súčasnosti spočíva v odchode  mladých ľudí do väčších miest. 
Obce preto starnú. Mladí ľudia  na dedinách nechcú a nemôžu bývať a žiť 
preto, lebo  im chýbajú  pracovné príležitosti, občianska vybavenosť a v nepo-
slednom rade aj možnosť vyžitia sa. Mestská časť Bratislavy Čunovo si stále 
uchováva vidiecky charakter. Má však čím iným pritiahnuť mladých ľudí? Ale-
bo je tu  nuda ako hrom a za zábavou ale aj za nákupmi sa musia Čunovčania 
ponáhľať do veľkého mesta?  

Automechanik Michal Maász je tiež miestnym 
rodákom. Na fotke so synom Mathiasom.

Kovovýroba Jozefa 
Matláka zažíva 
renesanciu.

Klienti do Čunova chodievajú                
aj z iných častí mesta a z okolia.

Zoznam prevádzok Čunovo  
Názov Adresa Kontakt Otváracie hodiny
Reštaurácia Furmanka Hraničiarska 145 02/6285 0620 10:00 – 22:00
SANTINO Prenájom apartmánov Hraničiarska 34 0907 107 531 
Kaderníctvo na objednávku Hraničiarska 30 0905 411 221 po-so
Autoservis Michal Maász Dlhá ul. 40/78 0904 582 228 po-pia
Stanley stolárstvo Dlhá ul. 342/16A 0905 239 430 po-štv
Kuchynské linky Dlhá ul.142/16 0905 487 332  
Elizabet cukrárenská výroba Hraničiarska 141/28 0903 137 057 ut-so
   info@elizabet.sk
RK potraviny Rožná ul. 0907 783 536 po-ne
Reštaurácia Richtársky Dvor Rožná ul. 02/6285 0085 po-ne 
Smejo škôlka Rožná ul. 5 0911 442 278 po-pia
Zelené potraviny Dlhá ul. 0905 216 432 po-ne
Pekáreň Jada Záhumenná 304/52 0915 132 191 po-str, pia
   info@pekarenjada.sk
Kovovýroba DODO Dlhá 46/9 0905 949 385  
Data center s.r.o. Dlhá 22/89 0903 721 281

Barborkino tajomstvo, ženský chlebík a iné osobitosti v prímestskej časti Bratislavy
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O závisti
Maaszovci sú v Čunove známa a veľ-

mi rozvetvená rodina. Jeden je historik, 
druhý podniká s ľanovým centrom, ďalší 
sa venuje folklóru. Automechanik Mi-
chal Maász patrí k nim, tiež je miestnym 
rodákom. Pred jeho hrdým domom na 
Dlhej ulici veľký pútač informuje o tom, 
čo všetko dokáže. Otcovi vo firme cez 
prázdniny pomáha syn Mathias. Na se-
demročnom chlapčati v montérkach je 
vidieť, že otec je jeho veľký vzor a on sa 
tiež raz asi bude chcieť venovať moto-
rom a všetkému, čo s nimi súvisí. Auto-
servis funguje desať rokov, od pondelka 
do piatku od 8. do 17. hodiny s hodino-
vou obednou prestávkou. Na upravenom 
dvore úhľadne stoja rôzne autá s rôznymi 
poznávacími značkami.

„Z dediny ku mne chodia asi traja ľudia. 
Tu funguje závisť pri úspechoch, preto 
sú mojimi zákazníkmi prevažne ľudia z 
Bratislavy, ba dokonca z Rajky a z Ra-
kúska. Ja nemám konkurenciu,“ prizná-
va hrdo úspešný mladý muž, ktorému v 
dedine chýba najmä bankomat. Jeho zá-
kazníci, ktorí niekedy nemajú hotovosť, 
by kvôli peniazom nemuseli chodiť až do 
Rusoviec.

Iba dedinská kultúra?
Na rovnakej ulici pracuje aj zámoč-

ník Jozef  Matlák, ktorého Kovovýroba 
Dodo zažíva renesanciu. Zhovorčivému 
zámočníkovi, ktorý je obľúbeným suse-
dom, môžu zákazníci zazvoniť aj večer. 
Vedia, že ak môže, vždy príde opraviť, čo 
sa dá. „Privítal by som, keby v našej obci 
boli dostať drobnosti, ktoré potrebujeme 
všetci najmä k životu – klinčeky, šrauby, 
jednoducho veci, pre ktoré musíme ces-
tovať inde. Nie sú dostať ani v Rusov-
ciach, ani v Jarovciach, a tak vždy za nimi 
putujem do Bratislavy.“ Majster, ktorý má 
v ostatnom čase aj vďaka novej výstavbe 
Mladého Čunova množstvo pracovných 
povinností, je tolerantný človek: „So su-
sedmi z ulice sme sa dohodli, že v sobotu 
sa nebudeme vyrušovať búchaním a iný-
mi nepríjemnými zvukmi. Každý z nás 
má právo na trošku ticha, ktoré by de-
dinské prostredie malo umožňovať.“ U 
jediného čunovského zámočníka Doda, 

ktorý je štvorgeneračným Čunovčanom, 
si ľudia dávajú robiť oplotenia, krásne 
moderné kované brány, ale opravuje im 
aj rôzne drobné veci, ba minule robil i 
klietku pre mačku. „Teším sa, že nám pri-
búdajú noví obyvatelia,“ hovorí usmiaty 
muž so zlatými rukami. „Mohli by sa 
však viac prispôsobiť našej kultúre. Aj 
oni sami by potom oveľa ľahšie splynuli 
s prostredím a rýchlejšie by si u nás zvy-
kli. Roky tu chýba škôlka aj škola, hoci 
máme tradície, hasičský zbor, aj folklórne 
súbory, toto celkom nestačí. Nová doba 
prináša nové požiadavky a najmä mladí 
sú nároční.“ Stolárstvo Stanislava Teška s 
názvom Stanley sídli naproti zámočníko-
vi, v jednej bráne s Karolom Andriczom. 
Nie sú, žiaľ, doma, a preto pokračujeme 
po dedine.

Bez  lekára a možností 
na nakupovanie

Neveľké Potraviny R+K označujú v 
názve majiteľa Roba Kusendu. Na tomto 
mieste za reštauráciou Richtársky dvor 
stoja vlastne už dlhé desaťročia.  Posled-
ných päť rokov zmenili majiteľa, nový 
žiadal miestny úrad aj o nové priestory. 
Zatiaľ ich nemá, a preto aj tu zostal čas 
stáť. Obchodík ponúka sortiment potra-
vín, ktoré sa sem pomestia. Najviac ide 
na odbyt chlieb, ktorý dovážajú z Petr-
žalky, ale aj z maďarského Lipótu. A zá-
novné Zelené potraviny Mariána Krista, 
ktoré vyrástli pri päte Mladého Čunova 
na Dlhej ulici? Tie nie sú konkurenciou. 
Sú ešte menšie a slúžia v novšej časti Ču-
nova. Kým pred Potravinami R+K sedia 
robotníci a pijú tradičné desiatkové pivá a 
pred médiami nechcú povedať ani slovo, 
pred Zelenými potravinami si 92-ročný 
bývalý sľukár, dnes dôchodca, Gabriel 
Beran pochutnáva na svojej kávičke. 
„Málo som tu žil, pretože som chodil 
stále po svete,“ priznáva čiperný starček, 
inak svokor známej kultúrnej redaktorky 
Slovenského rozhlasu Hany Beranovej, 
ktorý ešte 
v l á d z e 
š l i a p a ť 
na bicyk-
li. „Nám 
s t a r ý m 

ľuďom najviac chýba lekár,“ hovorí bý-
valý sľukár.

Čo chýba deťom
Hoci do starej materskej školy pri kos-

tole túto sezónu boli vložené  financie 
a preto v nej našlo miesto viac čunov-
ských detí, ako zvyčajne, stále to nesta-
čí. Súkromná materská škola Smejo na 
Ražnej ulici, ktorú vedie miestna rodáč-
ka Gabriela Kausichová, je síce krásnym 
zariadením s bazénom a nádhernou zá-
hradou, ale aj finančne oveľa náročnejšia. 
Kapacita tohto predškolského zariadenia 
je síce 24 detí, no zatiaľ majú prihláse-
ných iba 16 detičiek. Je to zrejme preto, 
že poplatok 370 eur na plných päť dní je 
pre mnohé mladé rodiny priveľa. Poslan-
kyňa Miestneho zastupiteľstva v Čunove 
Mária Broszová hovorí, že v Čunove na-
ozaj najviac chýba materská škola a zdra-
votné stredisko pre starších ľudí. Pred-
seda dobrovoľného hasičského zboru 
František Bodics zasa tvrdí,že v Čunove 
dlhodobo chýba škola a ak sa ich mest-
ská časť rozrastie, bude chýbať ešte viac. 
„My sme chodili do školy do Rusoviec 
a dnes naše deti už musia chodiť až do 
Bratislavy.“

Rožky čerstvo vypečené
Čunovský chlieb z malej pekárne Jada 

je zakliaty v suterénnych priestoroch ro-
dinného domu na Záhumenskej ulici. Pe-
kár Peter Tutko sa má čo zvŕtať. Čerstvý 
chlebík si uňho možno kúpiť v pondelok 
až stredu od 18. do 20 hodiny a v pia-
tok v rovnakom čase. Vo štvrtok a počas 
víkendu majú zatvorené. Ako hovorí ro-
dený Vranovčan, ktorý tu žije a pracuje 
dva roky, najväčšiu konkurenciu má v 
Petržalke. Denne pečie podľa objedná-
vok 70-80 pecňov čunovského chleba, 
ktorý volá aj ženský chlebík, lebo ho 
kupujú najmä ženy a okolo 700 rožkov. 
Pečie však aj bagety, sendviče, štrúdle, vý-
robky zo slaného, lístkového cesta, ale aj 
sladké, makové lahôdky pre maškrtníkov. 
Cez prázdniny je situácia s objednávkami 
slabšia, všetko sa zlepšuje počas ostatné-
ho roka. Do pekárničky chodievajú naj-
mä mladí z časti Mladé Čunovo, ale fešný 
pekár, ktorý sa teší, že sa stane čoskoro 
otcom, by privítal väčší záujem aj ostat-
ných obyvateľov obce.

Lacnejšie na svadbu
Žijeme tu neveľmi dlho, priznáva spolu-

majiteľka svadobné-

ho salóna Danielle v krásnom modernom 
dome, ktorý patrí do Mladého Čunova. 
Jej požičovňa svadobných šiat neprospe-
ruje, hoci mierne ceny za požičanie, ale 
aj za kúpu šiat pre nevesty, sa s cenami v 
iných, takto orientovaných obchodoch v 
Bratislave, nedajú porovnať. Je zjavné, že 
exkluzívny obchod, aj keď v exkluzívnom 
dome za ľudové peniaze, nepatrí práve 
medzi dobré podnikateľské zámery v tejto 
časti veľkej Bratislavy. Preto Daniela Mile-
sová premýšľa nad tým, že s podnikaním 
skončí. V Čunove však stále rastú nové 
domy, rodia sa nové deti a počet obyva-
teľov rastie. Možno práve teraz ešte nie je 
čas na to, aby sa tu uplatnilo podnikanie 
podobného typu. Ale o pár rokov to há-
dam bude iné. Uvidíme. Do Rusoviec a 
Jaroviec sa pozrieme na budúce.

Text a foto: Gibalka

Naši čunovskí  podnikatelia

Automechanik Michal 
Maász je tiež miestnym 
rodákom. Na fotke so 
synom Mathiasom.

Čunovský chlebík 
pečie Peter Tutko 

z Vranova.

Zelené potraviny sú najbližšie Mladému Čunovu.

Marcel Kuba pravidelne v piatok mieri za 
zábavou do Rusoviec alebo do Bratislavy.

Gabriel Beran si chodieva posedieť pri 
kávičke do potravín.

Exkluzívna ale poloprázdna je zatiaľ 
súkromná škôlka Smejo.

Hlas konzumentov

Barborkino tajomstvo, ženský chlebík a iné osobitosti v prímestskej časti Bratislavy



Tento cyklistický okruh patrí k stred-
ne náročným. Jeho trasa vedie po pra-
vostrannom a ľavostrannom úseku Du-
naja na juhovýchode Bratislavy. Z väčšej 
časti vedie po hrádzi mimo cestnej pre-
mávky, a preto je vhodný čiastočne aj 
pre deti.

Začína sa pod mostom Lafranconi. 
Prvá polovica cesty je súčasťou Du-
najskej cyklistickej trasy (001a), ktorá 
vedie z nemeckého  Passau cez Viedeň 
a Bratislavu do Budapešti. Od mosta 
Lafranconi  mierime po hrádzi, ktorá 
smeruje cez južný les približne 1,8 km. 
Za výškovou budovou areálu Incheba 
opúšťame hrádzu a prechádzame na 
Viedenskú cestu s pruhmi pre cyklis-
tov. Smerujeme po nej medzi nábrežím 
po ľavej strane a historickým Sadom 
Janka Kráľa napravo.

Popod mosty
Po takmer jednom kilometri prídeme k 

bývalému lunaparku a starému parkovis-
ku pod Starým mostom. Okolo momen-
tálneho staveniska budeme pokračovať 
Klokočovou ulicou  stále popri Dunaji. 
Hrádza postupne smeruje doprava kopí-
rujúc prudký ohyb Dunaja pod Bratisla-
vou. Po 1 500 metroch od Starého mosta 
prejdeme cez Prístavný most a ďalej mí-
ňame areál Ekonomickej univerzity. Za-
nedlho sa dostaneme na juhovýchodný 
okraj Petržalky. Prichádzame k štrkovni 
a k čističke odpadových vôd.

Najväčšia atrakcia
Postupne sa dostaneme na úroveň 

mestskej časti Rusovce, potom Čuno-
vo. Pokračujeme odbočením z hrádze 

doľava k zdrži Hrušov. Z turistického aj 
vodohospodárskeho hľadiska je to mo-
mentálne najväčšia atrakcia tohto územia 
Bratislavy na juhovýchode. Ďalej míňa-
me areál Vodných športov, dostávame sa 

ku galérii  moderného umenia Danubia-
na, ktorý je postavený na umelom  polo-
strove. Stále sa držíme na pravej strane 
zdrže a po ďalších 14 km prichádzame 
ku kompe pri obci Vojka nad Dunajom. 
Na internete si treba zistiť, či premáva 
alebo nie, pretože napríklad momentálne 
je v rekonštrukcii. Ak premáva, prejde-
me ňou zdarma na druhú  stranu Dunaja 
a dostaneme sa do Kyselice.

Severozápadný smer
Trasa pokračuje po Dunajskej cyklis-

tickej ceste (001) severozápadným sme-
rom. Po pravej strane môžeme pozo-
rovať obec Báč, pri Čilistove minieme 
osobný prístav. Od Kyselice  kopíruje 
hrádzu po vonkajšej strane  odľahčo-

vací kanál. Ponad kanál vedú od seba 
dosť vzdialené mostíky. Len tam, kde 
ich nájdeme, môžeme z hrádze na tej-
to strane zísť dolu. Po ďalších 12 km 
od Kyselice trasa prechádza okolo Ha-
muliakova a pokračuje okolo južného 
lesa. Zanedlho budeme vidieť rafinériu 
Slovnaft. Postupne prechádzame popri  
niekoľkých bufetoch, až sa dostaneme k 
športovému prístavu.  Kilometer za ním 
odbočíme doľava k Malému Dunaju a 
po jeho prechode  nám značkovanie 
pomôže nájsť nájazd pre cyklistov  na 
Prístavný most. Po ňom prejdeme na 
ľavý breh Dunaja a známou trasou sa 
dostaneme opäť pod most Lafranconi.

(red) 
Ilustračné foto: archív
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Po hrádzi Dunaja
Baran

September  by Barani mali vy-
užiť na regeneráciu síl. Na Žit-
nom ostrove je množstvo pra-
meňov. Využite termál!

Býk
Tí, ktorí sa vyžívajú v pestovaní 

hrozna, budú tento rok sklamaní. 
Slnko nedodalo potrebnú slad-
kosť a kyslá bude aj manželka.

Blíženci
Ak nepatríte práve medzi štu-

dijné typy, nezaoberajte sa rad-
šej štúdiom jazykov. Venujte čas 
dlhším prechádzkam po hrádzi.

Rak
Čaká vás krásna jeseň. Zbieraj-

te sily na novú lásku a hypotéku.

Lev
Koncom mesiaca vás čaká boj. 

Hoci fingovaný, neďaleko bun-
kra, užijete si hry na vojačikov.

Panna
Ak  mierite do hôr, vyberte si 

náročnejšie túry. Zlepší sa vám 
kondícia.

Váhy
V septembri neobchádzajte 

hodovania. Medzi stánkami  s 
lahôdkami vás čaká prekvapenie

Škorpión
Nehádajte sa zasa so susedmi 

pre malichernosti. Nebudú vás 
počúvať.

Strelec
Aj keď je vaša láska zadaná a 

niekedy si s ňou neviete rady, 
nevzdávajte sa. Trpezlivosť ruže 
prináša.

Kozorožec
Na obzore vidíme bociana ako 

nesie bábätko. Kozorožci budú 
mať radostné obdobie.

Vodnár
Kúpte si čln alebo sa začnite 

venovať cyklistike. Šport vám 
iba prospeje.

Ryby
Keď ste zmenili prostredie, 

urobili ste dobre. Zanedlho si na 
nové prostredie zvyknete

Horoskop
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Vzdialenosť: 
Petržalka – 19 km – Čunovo – 17 km – Vojka – 7 km – Čilistov – 6 km 
– Hamuliakovo – 15 km – Malý Dunaj – 6 km – Petržalka

Cyklokoalícia o hrádzi
Je výborné, že máme okolo Dunaja vybudované cyk-
lotrasy, no k dokonalosti im ešte všeličo chýba. Tu sú 
dva názory odborníkov z OZ Cyklokoalícia:
Tomáš Peciar: Na hrádzi je to pre veľký počet ľudí často 
nebezpečnejšie ako v centre mesta. Chýbajú tam odstavné 
cyklopointy a značenia, a to sú veci, ktoré by mala robiť 
samospráva v spolupráci so súkromným sektorom – naprí-
klad s majiteľmi bufetov a reštaurácií na hrádzi. Najväčším 
problémom ale je, ako sa na hrádzu dostať. V prvom rade 
treba vybudovať kvalitnú a prepojenú sieť cyklociest po 
meste aj so značením, aby sa na ňu ľudia vedeli dostať na 
bicykli už z domu, potom by nemuseli parkovať popri hrá-
dzi a vyťahovať bicykle z auta.
Zora Pauliniová: Hoci jazda po hrádzi v tesnom dotyku 

dunajskej prírody (ramená a lužné lesy) ponúka skvelé mož-
nosti, v porovnaní s podobnými trasami v Rakúsku  sme sa 
zatiaľ nenaučili vyťažiť z územia čo najviac. Pozdĺž celej 
trasy nájdeme len málo  náučných panelov či tabúľ, ktoré 
by informovali, čo je na území cenné a vtiahli cyklistov do 
priľahlých obcí so zaujímavými pamiatkami a pôvodnou 
architektúrou (Rusovce, Čunovo). Chýbajú odpočívadlá či 
vyhliadkové body, lepšie značenie, tabule ukazujúce jedno-
duché cviky na natiahnutie, prípadne kontajnery s možnos-
ťou triedenia plastov, ktorých bufety na hrádzi vyprodu-
kujú tony. Nenájdete tu ani cyklopointy, pozorovateľne, či 
dokonca vyhliadkové veže ako pri blízkom Neziderskom 
jazere, naopak sú tu „fascinujúce“ zákutia s hausbótmi, 
plotmi z tují a autá, ktoré si po hrádzi skracujú cestu. Hrá-
dza a jej okolie by si zaslúžili dobudovanie infraštruktúry 
cyklotrias a zaujímavejšiu interpretáciu toho, čo všetko du-
najská príroda ponúka...   ES



9september 2014 DEJE SA NA HRÁDZIDunajská hrádza

Neďaleko hrádze sme ešte pred tromi 
rokmi obchádzali zdevastovaný bunker, 
z ktorého smrdela močovina, ba možno 
aj čosi horšie. Čo si človek sám neurobí, 
nemá. Šťastím pre túto historickú pa-
miatku bolo, že sa našli nadšenci – rodáci 
z Petržalky, ktorí založili občianské zdru-
ženie Múzeum petržalského opevnenia  a 
svojpomocne ho zveľaďujú. 

 
Naozaj dobrá vizitka

Je nedeľa a bunker je otvorený pre náv-
števníkov od 10. do 15. hodiny. Neuveri-
teľný  zjav mladého muža, ktorý pripo-
mína Jamesa Deana z čias jeho najväčšej 
filmovej slávy, pozýva na prehliadku cyk-
listov. Náhodou je to dnes  skupinka z 
Austrálie, ktorej mladý muž menom Ró-
bert Hajastek v bravúrnej angličtine sype 
z rukávu podrobný historický výklad. 
Vstupné je dobrovoľné, výklad trvá štvrť 
hodinku a všetci hostia sú spokojní. Nie-
len títo Austrálčania, ale aj rumunskí  tu-
risti, cyklisti z Rakúska i Nemecka. Nikto 
od nich peniaze nepýta, sami však radi 
dajú.

 „Prišli sme sem z  Brna. Doma nemáme 
nič podobné, veľmi sa nám to tu páči,“ 
hovorí mladá rodinka so synom Nikitom 
a vďačne zapózuje do objektívu.

Osem statočných
„Rekonštruovať bunker sme začali v júni 

roku 2011,“ spomína  Róbert Hajastek. 

„Pôvodne sme boli všetko kamaráti z 
detstva. Väčšina z  Petržalky. Do bunkrov 
sme sa chodievali hrávať ešte ako decká. 
Pamätám si ešte na časy, keď boli plne vy-
bavené, chýbala v nich iba munícia a zbra-
ne. Hrávali sme sa tu na vojakov a vždy 
sme mali  tendenciu renovovať ich. Nikdy 
sme však nemali potrebné zdroje. Preto 
sme sa pred tromi rokmi rozhodli urobiť 
z našej záľuby niečo prospešné. Múzeum, 
v ktorom môžeme svetu ukázať históriu, 
ktorej sme boli súčasťou.“

 Mladí ľudia, ktorých amatérsky fasci-
novala história, sa vďaka svojej záľube 
dozvedajú mnoho. Aj to, aká bola u nás 
minulosť prekrucovaná, na akej vysokej 
úrovni bola prvá Československá repub-
lika a ako sa všetko stihlo zabudnúť za 
40 rokov komunizmu. Jadro občianske-
ho združenia tvorí osem priateľov. Pri-
tiahli sem ďalších milovníkov histórie, 
ktorí boli a sú ochotní priložiť ruku k 
dielu. Sú tu podnikatelia, remeselníci, pe-
dagógovia, ekonóm, či manažéri. Lebo 
náš štát nedá nič, alebo len veľmi málo, 
a tak si občas s troškou hrdosti a sebave-
domia musí človek vedieť pomôcť sám. 
Po roku dvetisíc tu bolo všetko rozkrad-
nuté, väčšina  vybavenia bola odcudzená, 
skončila, žiaľ, v Českej republike,  a tak 
si pri zariaďovaní nadšenci pomáhali, ako 
najlepšie vedeli. Našli sa dobrovoľníci, 
ktorí priniesli propriety zo starých povalí 
alebo aj z dedkovej pozostalosti.

Z vlastných zdrojov
Projekt zhltol už viac ako 20-tisíc eur 

a väčšina peňazí pochádza z vlastných 
zdrojov, teda investovali doňho samotní 
nadšenci. Ministerstvo obrany nám dalo 
dotáciu, 4% z pôvodne požadovanej 
sumy, a možno iba dúfať, že sa spamä-
tajú aj iné subjekty. Kedy pomôže mesto 
a kedy ministerstvo kultúry? Argumenty 
pre dôležitosť tohto projektu jeho reali-
zátorom nechýbajú:

 Z československého opevnenia bol len 
bratislavský úsek stopercentne dobudo-
vaný. Iba  bratislavský úsek bol vybave-
ný  takýmito ťažkými objektmi, akým je 
spomínaný bunker. A iba on jediný bol 
dostavaný do finálnej podoby. Ostatné 
objekty v Českej republike neboli dokon-
čené. Bratislava bola ako prvá vybavená 
opevnením do finálneho konca. V Petr-
žalke sa nachádzajú aj iné opevnenia. Je 
ich viac ako dvadsať, dva bunkre v Petr-
žalke tiež zrekonštruovali dobrovoľníci, 
ostatné ešte čakajú na svoje znovuobja-
venie.

Sokoli nad Dunajom
 Petržalka – v tom čase nazývaná  En-

gerau - bola (keďže patrila za vojny ríši) 
Hitlerovou nárazníkovou zónou a ako 
taká veľmi dôležitou súčasťou ríše.  Ešte 
skôr, po I. svetovej vojne, pôvodne ne-
patrila Petržalka  Československu, ale 
v roku 1919 ju vojensky obsadili za 
účasti mladých Sokolov, ktorí popod 
most prerúčkovali ponad maďarské 
zápalné šnúry. Počas  bezmesačnej 
noci maďarskú hliadku odzbrojili a 
Petržalku priradili  k Bratislave a k 
Slovensku.

 „Je to dôležité vedieť,“ hovorí 
Róbert Hajastek. Keby sa to nesta-
lo, Maďari by boli mohli Bratislavu 
ostreľovať aj z ľahkých zbraní po-
nad Dunaj.

Bez použitia
S amatérskym sprievodcom sa 

však hostia vracajú späť do roku 
1933, keď nad Európou začala vi-
sieť hrozba nacizmu. Vláda roz-
hodla, že Československo musí 
stavať na svoju obranu zo strate-
gického hľadiska takéto objekty. 
Za tri roky  dokázali postaviť vyše 
220 bunkrov a vyše 10-tisíc men-
ších ľahkých „ropíkov“ okolo ce-
lého  Československa.  Hrúbka 
objektov sa rôznila, je od jedného do 
dvoch metrov. V tridsiatych rokoch ne-
existovala zbraň, ktorá by dokázala účin-
ne takýto objekt zničiť, preto aj Nemci, 
keď plánovali útok na Československo, 

rátali s vyše 90-percentnými stratami. Aj 
keď petržalské opevnenie odborníci po-
važujú za jedno z najbezpečnejších ba-
riér svojej doby, nikdy to v praxi nebolo 
overené. Bunkre nikdy neboli použité na 
svoj pôvodný účel.  Iba na sklonku vojny 
bunkre BS2 a BS3 dva týždne slúžili ne-
meckej armáde.

Záplavy každých desať rokov    
V Múzeu petržalského opevnenia mož-

no vidieť dobové fotografie, mapky aj 
pôvodné uniformy a rôzne zbrane. Náv-
števníci obdivujú protitankový kanón, 
ako jednu z najdokonalejších zbraní vo 
svojej kategórii, aj periskop, ťažký aj 
ľahký guľomet. Bravúrny výklad mladé-
ho sprievodcu počúvajú Austrálčania s 
otvorenými ústami. Okrem historických, 
bojových a  technických informácií im 
sprievodca  rozpráva aj o škodách, ktoré 
na objekte spôsobila vlaňajšia povodeň. 
Záplavy tu však bývajú približne každých 
desať rokov, takže sa teraz môže dlhodo-
bo vysúšať. Perspektívne chce združenie 
bunkre prepojiť náučnými chodníkmi.  
Bunkre postavila stavebná firma Ing. Ru-
dolfa Friča z Bratislavy a receptúru na 
jedinečný tuhý cement vymyslel profesor 
Běchyně, ktorý za vojny emigroval do 
Švajčiarska a tajomstvo svojho vynálezu 
si zrejme vzal do hrobu.  

A na záver pozvanie: Dňa 20. sep-
tembra sa pri tomto bunkri bude ko-
nať oslava výročia mobilizácie.

Gibaľka, foto: autorka

Bunker a nadšenci
Štrnásťročný Libor Duchoslav (na fotke s otcom) v maskáčoch stráži pred 

vchodom bicykle náhodným návštevníkom. Chodieva sem s otcom, vysokoškol-
ským pedagógom, pravidelne. A robí to rád. Páči sa mu nadšenie dospelých, 
ktorí sa rozhodli zviditeľniť  mĺkveho a zabudnutého svedka našej histórie.

Róbert Hajastek na fotke s Lukášom Štellárom: „Plánujeme objekt dostať do takého stavu, aký 
bol v tridsiatych rokoch.“
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Herec Štefan Kožka žije a podniká 
v Rusovciach. V televízii pracuje na 
štvrtej sérii Búrlivého vína a vo svojom 
miestnom espresse sa stará aj o to, 
aby jeho hostia mali vždy načapované 
skvelé pivo a čerstvú kofolu. 

Prečo ste sa rozhodli práve pre túto 
mestskú časť Bratislavy?

– Skôr sa táto časť Bratislavy rozhodla 
pre mňa. Prišli sme k tomu ako slepé 
kura k zrnu. Vyrastal a býval som s 
rodičmi dlhé roky na veľmi príjemnom 
sídlisku v Ružovej doline na Prievozskej 
a Miletičovej ulici. Keď sa mama s ot-
com pominuli, býval som tam ďalej. V 
čase, keď som nakrúcal s Maďarmi v 
Tatrách, sa ma moja manželka ( Zuzana 
Skopálová) spýtala, či nechceme víkend-
ový dom v Rusovciach. Pomyslel som si: 
načo nám bude, máme krásny, mezone-
tový byt. Nakoniec sme sa dohodli, že sa 
na to pôjdem pozrieť. Priznám sa, som 
starinár a ten dom ma očaril. Má totiž 
klenby.

Čo bolo ďalej?
– Veľmi rýchlo, a priznám sa aj ne-

rozvážne som sa rozhodol, že ho 
kúpime. Stalo sa. Následne sme prišli na 
to, že viesť dve domácnosti nemá zmy-
sel. Navyše dom sme museli prestavať 
tak, aby bol obývateľný. Keby som bol 
predtým vedel, koľko bude stáť jeho 
rekonštrukcia, asi by som do toho nebol 
išiel. Za tie peniaze som mohol mať dva 
nové domy.

Teraz ste sa už stali aj kaviarnikom...
– Skôr krčmárom. Ani mojej  Zuzke 

nič iné nezostáva. Veľmi sa tomu bráni-
la, ale je to tak. V súčasnosti je ťažké sa 
v našej brandži uživiť. Lebo roboty je 
stále menej a pravdupovediac, aj stále za 
menšie peniaze. A ak nie ste rectoskop, 
musíte mať viac zamestnaní, aby ste sa 
uživili. Však takto žije veľa ľudí.

Práve pri vás by som si to nemysle-
la. Účinkovali ste a hráte aj doteraz v 
televíznych seriáloch, máte za sebou 
úspešné divadelné réžie...

– To je nárazové. Ak človek nemá nič, 
potom naozaj niet do čoho pichnúť, 

inokedy sa zasa môžem zblázniť. Občas 
sa stane aj Zuzke, že jeden mesiac 
nedostane žiadnu ponuku a na ďalší tri, z 
ktorých niečo musí preto odmietnuť.

Ako sa vám zmenil život tým, 
že ste sa stali krčmárom? Kamila 
Magálová, v časoch, keď ešte mali 
hotel a reštauráciu, rozprávala o tom, 
aké je to veľmi náročné zladiť he-
rectvo s  reštauračnými a hotelovými 
službami.

– Ťažké je najmä vydržať s hosťami do 
záverečnej a počúvať ich reči. Nemožno 
ich dobehnúť a ani pochopiť, o čom sa 
rozprávajú, sporia a aké majú problémy. 

Normálne čapujete pivo?
– Áno, musel som sa to naučiť.
Akú kapacitu má vaše espresso U 

Šiša?
– Aj s terasou 80 ľudí.
Mávate plno?
– Najmä cez víkendy a počas leta. Cez 

víkendy funguje vzadu letná kuchyňa,      
v ktorej pripravujeme hejky, ktoré hostia 
chvália, aj grilované kolená.

Kto sú vaši hostia?
– Cyklisti alebo tí, ktorí chodia na 

jaze ro, a tí, ktorí si chcú zatancovať. V 
piatok a sobotu od piatej do deviatej  
večer máme živú hudbu, pri ktorej sa dá 
tancovať. Chodia sem chalani z Doriana 
Greya, Bobo Hangony z Ypsu, Marián 
Greksa a miestni hudobníci, ktorí vyho-
vujú staršej generácii a hrajú ľudovky, 
polky a čardáše.

Čím sú pre vás Rusovce  príťažlivé?
– Veľmi som si Rusovce obľúbil, lebo nás 

prijali. Hovoria nám síce telepeši, čo zna-
mená v miestnom nárečí prisťahovalci. 
Našli sme si tu veľa priateľov. Keď som  
končil  herectvo na VŠMU, mama túžila 
po dome, a preto otec chcel kúpiť poze-
mok veľa Štefana Ladižinského. Síce v 
tom čase som to ešte odmietol, ale už 
vtedy sme sa tlačili do Rusoviec. Hoci v 
poslednom období mám veľmi zmiešaný 
pocit.

Prečo?
– Aj po našej ulici v poslednom čase 

chodia Rómovia a vykrikujú, že skupujú 
staré kožky. Neviem, idú po mne? 

Nedávno ste oslávili šesťdesiatku. 
Aký máte z toho pocit?

– Mám to šťastie, že pracujem s mladý-
mi ľuďmi. Nedovolia mi, aby som inten-
zívne zostarol. To ma napĺňa aktivitou, 
nasávam z nich mladosť.  Bona fide, som 
energetický upír.

Barbora Laucká, foto: autorka

Spoveď telepeša

ŠTEFAN KOŽKA
Narodil sa v Trenčíne 11. augusta 1954 ako najmladší z troch detí. Už na základnej 

škole v Žiline chodil do dramatického súboru. Neskôr sa s rodičmi presťahovali do 
Bratislavy. Po skončení Vysokej školy múzických umení v Bratislave pôsobil ako člen 
Divadla pre deti a mládež v Trnave. Odtiaľ prešiel do Poetického súboru v Bratisla-
ve, ktoré sa zlúčilo s Novou scénou, kde je dodnes. V televíznom seriáli Nepokojná 
láska si zahral už v roku 1975. Nechýbal ani vo filme Tisícročná včela (1983), v seriáli 
Alžbetin dvor (1986), vo filme Fontána pre Zuzanu II. (1993), v seriáli Záchranáři 
(2003), v mnohých rozprávkach a v desiatkach ďalších filmov.
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DANUBIANA MEULENSTEEN ART MUSEUM V BRATISLAVE – ČUNOVE 
BUDE OD 9. SEPTEMBRA 2014 
OTVORENÁ PRE ŠIROKÚ VEREJNOSť.

Po vyše roku, kedy toto populárne 
múzeum prechádzalo zásadnou 
prestavbou, budú mať všetci priaz
niv ci moderného umenia mož nosť 
vzhliadnuť iba niekoľko kilometrov 
od Bratislavy diela naj významnejších 

osobností svetovej, európskej a slo
ven skej výtvarnej scény (Jim Dine, 
Magralena Abakanowicz, Karel Ap
pel, Rudolf Sikora, Jozef Jankovič, 
Milan Paštéka, Miroslav Cipár a ďalší).

Toto „najromantickejšie múzeum 

moderného umenia“ prekvapí nie
len výnimočnou architektúrou, ale 
aj inštaláciou zbierky zakladateľa 
múzea, holandského zberateľa a 

pod porovateľa umenia Gerarda Meu
lensteena a zbierky Danubiany. Vyše 
ose m de siat umelcov na jednom mie
s te je naozaj výnimočnou výzvou 
zažiť niečo neopakovateľné. 

Prekrásny sochársky park a pochôdz
na strecha ponúkajú návštevníkom 
pohľady nielen na Malé Karpaty, ale 
predovšetkým na majestátny Dunaj.

Jedinečné v Danubiane je tiež os
vetlenie výtvarných diel. Také bolo 
doposiaľ možné vidieť iba v Tate Gal
lery v Londýne, Guggenheim Museum 
v New Yorku či v Albertine vo Viedni.

Okrem permanentnej zbierky je 
mož né vidieť aj aktuálnu výstavu Ga
landovci, ktorá potrvá do 16. 11. 2014.

Zážitok z návštevy Danubiany stojí 
zato. Podobné magické miesto iba 
ťažko nájdete v Európe a nám zos
táva iba zablahoželať staviteľom k 
vý nimočnému dielu, ktoré sa čoskoro 
stane novým symbolom modernej 
Bratislavy.
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SRDEČNE VÁS POZÝVAME 
NA ČUNOVSKÉ POPOLUDNIE A EXHIBIČNÝ ZÁPAS

SOBOTA 13. 9. 2014 OD 14.00 HOD.
BEZPLATNÝ VSTUP  •  O OBČERSTVENIE A ZÁBAVU JE POSTARANÉ
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Zmiešané pocity z uplynulej sezóny 
V sezóne 2013/2014 skončilo seniorské mužstvo na 

10. mieste v tabuľke. S umiestnením boli spokojní, pre-
tože sa udržali v 4. lige. Cieľ sa teda podarilo splniť. 

František Bodics, predseda TJ Čunovo: „Z celkové-
ho hľadiska som s uplynulou sezónou spokojný. Mužom 
sa podarilo udržať v 4. lige a deti stále napredujú, chodia 
na tréningy a snažia sa. Verím, že to bude stále lepšie a 
lepšie. 

Potrebujeme neustále pracovať aj s mužmi, aby čo 
najviac chodili na tréningy a aby príprava bola kvalitná. 
Tréningy pre seniorov sú dvakrát do týždňa, no niekto-
rí chodia iba raz. V zápasoch potom nastáva problém, 
keď sa stretneme s tímom, ktorého hráči trénujú aj 3 - 
4-krát do týždňa. Vidieť rozdiel, pretože čunovskí hráči 
im potom nestíhajú v záveroch zápasov. Často sa totiž o 
výsledku duelu rozhoduje práve v jeho závere.“

Ján Bodics, útočník mužstva seniorov: „Uplynulá 
sezóna sa neskončila z môjho pohľadu príliš dobre. Hrali 
sme o záchranu. Prvá polovica sezóny bola lepšia. V tej 
druhej sme mali komplikácie, nebolo dosť hráčov. Cieľ 
zachrániť sa - sme ale splnili. Do novej sezóny si berieme 
ponaučenie, že sa musíme lepšie správať k rozhodcom. 
Niektorí hráči sú zbytočne výbušní, dostávajú za to karty 
a oslabujú mužstvo, niekedy aj na 2 - 3 zápasy. Treba 
rešpektovať situáciu, neodvrávať, prekusnúť sa cez to a 
ísť ďalej. Máme za sebou ťažkú sezónu, boli sme často 
dole, nie je takmer nič pozitívne, čo by sme si z nej mohli 
zobrať.“ 

Po zimnej časti, keď sa začínala jarná časť se-
zóny, muži potrebovali vyhrávať zápasy, no stal 
sa presný opak - prvé dva zápasy prehrali a mu-
seli preto zmeniť trénera. Takisto robili problém 
časté vylúčenia a zranenia hráčov. Túto časť se-
zóny možno preto označiť za najnáročnejšiu. 

Za najšťastnejšiu časť sezóny považuje klub jej 
začiatok, kedy sa podarilo vyhrať niekoľko zápa-
sov, a jej úplný záver, keď sa hráči dozvedeli, že 
nezostúpili do 5. ligy. 

Prípravka do 11 rokov skončila spomedzi 10 
mužstiev na 7. mieste. V tejto kategórii mohli 
štartovať aj hráči narodení v roku 2002, no TJ 
Čunovo má, žiaľ, iba jediného futbalistu narode-
ného v roku 2003, zvyšní hráči sú mladší. Budúca 
sezóna by preto mohla byť lepšia, keďže aj deti 
budú staršie. 

Miško Maas, stredopoliar prípravky: „Najviac nás 
potešil zápas, v ktorom sme vyhrali 2:0 nad Danubiou. 
Najhoršia bola prehra 0:16 proti Interu. 

Keď sme boli po prehratých zápasoch smutní, tréner 
nás v šatni upokojoval, že súperi boli starší a že si z toho 
nemáme nič robiť. Naopak, po jednom víťaznom zápa-
se sme dostali čokolády.“

Ambície v sezóne 2014/2015
Ambíciou pre tím seniorov je v sezóne 2014/2015 

skončiť do 5., 6. najhoršie 7. miesta v tabuľke, pretože 
toto umiestnenie zaručuje zotrvanie v 4. lige. BFZ (Bra-
tislavský futbalový zväz) totiž robí reorganizáciu súťaže 
a umiestnenie, aké dosiahli v minulej sezóne, by už ne-
stačilo. Samozrejme, tajným snom je boj o prvé priečky, 
aj keď to bude veľmi náročné. Dôležité je vyhrávať veľa 
zápasov, pretože, keď sa vyhráva, chodia aj diváci.

František Bodics, predseda TJ Čunovo: „U mužov 
sa nám podarilo do tejto sezóny získať 4 nové posily. 
Každý, kto má záujem, má možnosť hrať v klube, no 
musí to myslieť vážne a musí chcieť aj trénovať. Verí-
me, že sa nám do tejto sezóny podarilo posilniť káder. 
Futbalisti musia byť rýchli, technickí, dynamickí, musia 
vedieť dobre ovládať loptu a mať dobrú kondíciu. Keď 
niečo z toho chýba, nastáva problém v skĺbení mužstva. 
Nemôžu byť výrazné rozdiely medzi hráčmi. V zápa-
soch využívame hru zo zabezpečenej obrany a rýchle 
protiútoky. Táto taktika sa osvedčila, pretože tím, ktorý 
nedostane gól, predsa nemôže prehrať. Keď kvalitne 
zabezpečíme obranu a podarí sa nám dať gól, neprehrá-
me, môžeme len vyhrať. S novými hráčmi sa teraz bu-
deme snažiť hrať otvorený, útočnejší futbal, nebudeme 
sa už zamýšľať iba nad bránením. Chceme tvoriť hru a 
dávať góly.

Medzi najlepších hráčov tímu určite patrí náš brankár 
Jakub Varmuža, ktorý podáva stabilne kvalitné výkony, 
stopér Ján Kováč, dlhoročná opora, a najlepší strelec Vla-
do Valent. Vyzdvihnúť by si možno zaslúžili aj viacerí, 
ale táto trojica je základ a bol by som rád, keby v mužstve 
zostali aj naďalej. Ostatní si z ich poctivej práce na ihrisku 
môžu brať príklad.“

Ján Bodics, útočník mužstva seniorov: „Silnou 
stránkou nášho tímu je, že sme dobrý kolektív. Mužstvo 
sa v novej sezóne dalo viac dokopy, navyše sme dobre 

naštartovaní, takže dúfam, že nám to vydrží. Dôležité je 
počúvať, čo rozpráva tréner, neurčovať si svoju  indivi-
duálnu taktiku.“

Dnes už má väčšina z hráčov vlastnú rodinu, prá-
cu. Futbalový klub je len na amatérskej, dobrovoľ-
nej báze. Hrá sa iba pre dobrý pocit, určite nie pre 
peniaze. Sú hráči, ktorí skúšali hrať aj v Rakúsku 
či Maďarsku. V mužstve ich je niekoľko. V mla-
dosti sa ešte hráč môže rozhodnúť, či sa vydá 
na dráhu profesionálneho športovca, alebo bude 
brať futbal iba ako koníček. Mnohí z mladých ču-
novských futbalistov vraj ale majú potenciál stať 
sa špičkovými futbalistami. 

V prípravke sú ambície iné. Dôležité je, aby deti 
futbal bavil, aby hrali, chodili na tréningy.  Miesto 
v tabuľke nie je dôležité, no potešilo by umiest-
nenie v prvej päťke. 

Miško Maas, stredopoliar prípravky: „V novej se-
zóne by sme chceli začať viac vyhrávať a neprehrávať 
takým rozdielom  ako proti Interu. Trúfame si aj proti 
silným súperom, pretože už nebudú mať v tíme hráčov 
s ročníkom narodenia 2002.

Naše silné stránky sú v strede poľa, hlavne preto, že 
tam hrám ja s mojím bratom dvojčaťom.

Mojím vysneným klubom je FC Barcelona a chcel by 
som raz stretnúť Neymara.“

 Zápasové rituály
Medzi tradičné rituály futbalového klubu TJ Čunovo 

patrí spoločná rozcvička pred každým zápasom a typické 
pokriky pred stretnutím a po ňom, ale iba keď sa zvíťazí. 
Burcujú, oslavujú, tešia sa. Samozrejme, že po víťazstve 
nesmie chýbať spoločné pivo.

Čo si želajú do novej sezóny?
František Bodics, predseda TJ Čunovo: „Zdravie. 

Aby hráči nemali zranenia a mohli odohrať čo najviac 
zápasov. Viac divákov, väčší záujem Čunovčanov a obce 
o šport. Želal by som si, aby nás starostka a miestni po-
slanci viac podporovali, pretože v dnešnej dobe je spon-
zorov málo. Chceme rozvíjať šport u mládeže, aby sa 
deti neflákali po ulici, ale aby chodili na ihrisko. Bol som 
aktívny futbalista, takže to poznám. Je určite správne 
viesť deti odmalička  k športu. Majú disciplínu, výchovu 
k správnym veciam a v budúcnosti im to učrite pomôže 
uplatniť sa v živote.“

Ján Bodics, útočník mužstva seniorov: „Hrať o čo 
najyššie priečky, skončiť nad stredom tabuľky, aby bola 
na futbale dobrá nálada, aby chodili diváci. Keď chodia 
diváci, hrá sa lepší futbal a aj nám ide všetko ľahšie. Že-
lám si, aby chalani neboli zranení. Hlavne, aby sa všetci 
ľudia bavili.“

Miško Maas, stredopoliar prípravky: „Aby sme veľa 
vyhrávali a málo prehrávali. Aby sme boli stále lepší a lepší.“

Barbora Žiačiková, ml.
Foto: TJ Čunovo

Chceme veľa vyhrávať a málo prehrávať
Futbalový klub TJ Čunovo momentálne obsadzuje 4. ligu medzi seniormi a najstaršiu detskú prípravku 

do 11 rokov. Mladšie deti (do 7 a do 9 rokov) trénujú zatiaľ individuálne, bez súťažných zápasov.


