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Dopravca
vysvetlí
drahšiu
MHD
Drahší lístok od marca
nebude. Hovoriť sa má
aj o rušení spojov.
BRATISLAVA.
Dopravný
podnik má vysvetľovať navrhované
zdražovanie
mestskej hromadnej dopravy o dvadsať percent
pred mestskými poslancami a vedením Bratislavy,
povedal hovorca primátora
Ľubomír Andrassy. „Chceme počuť, ako chce dopravca šetriť vo vnútri spoločnosti.“
Zdražovanie, ktoré mesto avizovalo už v prvom
štvrťroku, sa tak posunie
a nebude ani témou budúcotýždňového zastupiteľstva. Minulý týždeň navrhované zdražovanie zamietla aj mestská dopravná
komisia. Tá chce, aby dopravný podnik hľadal možnosti v optimalizácii liniek.
O tom, či by malo prísť
k rušeniu spojov, chce vedenie mesta diskutovať.
Andrassy vraví, že chcú počuť aj to, ako by sa zdražovaním zdvihla kultúra cestovania. „Ľudia nemôžu
platiť viac a aj naďalej jazdiť
v špinavých spojoch.“
Dopravca chce ako kompenzáciu za drahšie lístky
zrušiť dve tarifné pásma
a príplatky v nočných spojoch.

Lucia Tkáčiková
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Vinice by
zmenili
na park
Projekt visutých záhrad môžu
zabrzdiť stavby vo vinohradoch
O pozemky na svahu
Malých Karpát je veľký
záujem.

Ambiciózny
plán mesta premeniť bývalé
vinice na okraji mestskej časti Nového Mesta na veľký
park, jedinečný na celom Slovensku, má trhliny. Hoci ešte
existuje len vo vizuáloch.
Presná lokalita projektu
Bratislavské visuté záhrady
zatiaľ nie je známa, mesto by
ich rado umiestnilo na juhovýchodné svahy Malých Karpát. Práve tam je však veľký
záujem o bývanie a výstavbu.
Mesto tak okrem nedostatku
peňazí môže naraziť aj na majiteľov pozemkov.
Zmenu vinohradov na park
si nevie predstaviť hlavný architekt mestskej časti Nové
Mesto Jaroslav Kocka. „Neviem, či by to bolo legislatívne možné, mesto by muselo
vykupovať pozemky.“
Od roku 2006 platí v oblasti
vinohradov územný plán zóBRATISLAVA.

u

Projekt

Visuté záhrady
l park na terasách Malých

Karpát na okraji Nového
Mesta;
l projekty a vizualizácie robili
aj študenti;
l cena, termín aj presné
miesto sú zatiaľ nejasné.

ny Podhorský pás, aby tam
mohli ľudia stavať. „Vychádzalo sa z ankety s vlastníkmi pozemkov,“ povedala hovorkyňa mestskej časti Alžbeta Klesnilová.
Domy začali pribúdať aj
vďaka tomu, že poľnohospodárske pozemky premenili na
stavebné. Vinice navyše nie
sú od roku 2009 chránené zákonom. Kocka hovorí, že pribúdajú aj viaceré čierne stavLucia Tkáčiková © SME
by.
Viac na 3. strane

Pod Hlavnou stanicou praží Kanaďan James Bussard pravú slovenskú kávu, dovezenú
priamo z Etiópie. Viac na 2. strane
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Cudzinci sú v meste sami
Vymieňajú si zoznam
nebezpečných miest
a zvykajú si, že Bratislava
si nechce lámať hlavu
nad cudzím jazykom.

Cudzincov
v Bratislave nie je veľa, no aj
tak sa navzájom nájdu. Hovoria, že ak chcú spoločnosť, sú
často odkázaní len na iných
cudzincov. Slovenčina je pre
nich ťažká a hovoria, že „Slovákom sa po anglicky kamarátiť veľmi nechce“.
V bratislavskom klube
Hopkirk sa v pondelok stretli
holandská fotografka Illah
van Oijen, Miguel Mendéz z
Nikaraguy, ktorý je po 25 ro-
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bo som mala pocit, že všetko,
čo som robila v Holandsku, už
tam bolo. Tu som cítila, že
môžem spraviť niečo nové,“
hovorí fotografka van Oijen.
Miguela z Nikaraguy si
miestni neonacisti pomýlili s
Rómom a zmlátili ho. Nik mu
nepomohol. Odvtedy si s kaIllah van Oijen, fotografka marátmi vymieňa adresy,
ktorým sa majú ľudia s tmavšou pleťou radšej vyhýbať.
koch už naturalizovaným
Ku koncu roka 2009 bolo na
Bratislavčanom, spisovateľka Slovensku vyše 62-tisíc cuEmíre Khidayer a manažér dzincov s trvalým pobytom,
Multikultúrneho centra Pra- z čoho viac ako polovica poha Ondřej Daniel, aby rozprá- chádzala z krajín Európskej
Kristína Hudeková
vali o tom, ako sa žije v Brati- únie.
Rozhovor s fotografkou
slave.
„Ostala som tu aj preto, le- Illah van Oijen na 4. strane

Ostala som
v Bratislave,
pretože som mala
pocit, že tu môžem
robiť niečo nové, čo
nikto predtým.
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