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aãiatkom mája sme sa v na‰ej Materskej ‰kole
Z
na Lietavskej ulici 1 zamerali na v˘chovu k humánnemu prístupu ku zvieratám a privítali zaujíma-

Dunajské posolstvo Európe

vú a milú náv‰tevu - veterinárku Kristínku a cviãiteºku psov Danku s jej tromi psíkmi - cviãen˘mi na canisterapiu - pozitívne pôsobenie psa na psychickú
pohodu ãloveka a jeho zdravie.

SpoloãnosÈ Ferdinanda Martinenga sa uÏ vy‰e desaÈ rokov venuje
rozvíjaniu humanistického odkazu osobnosti, ktorú má vo svojom názve. Ferdinand Martinengo bol filantrop, ‰ermiar, záchranár, zakladateº
bratislavského Dobrovoºného hasiãského spolku. Jeho ‰tafetu prebral
Peter Kurhajec, ktor˘ má toto poslanie v génoch, jeho prastar˘ otec bol
zakladateºom Bratislavského okrá‰ºovacieho spolku.

Svet je pre v‰etk˘ch
Deti sa na ‰kolskom dvore mali moÏnosÈ zoznámiÈ s prácou veterinárky a cviãiteºky, pozreli si o‰etrovanie psíkov, poãúvali fonendoskopom ich srdieãka a veterinárka im vysvetlila základy starostlivosti o
zvieratká. Teta cviãiteºka porozprávala o v˘cviku
psov na canisterapiu a na vodenie nevidom˘ch ºudí
a predviedla, ako psy poãúvajú povely, ako dokáÏu
lieãiÈ postihnut˘ch. Pripravenú prekáÏkovú dráhu
prekonávali deti spolu so psíkmi. Nauãili sa, ako sa
zachovaÈ pri stretnutí s cudzími zvieratami a dbaÈ o
svoju bezpeãnosÈ. Dozvedeli sa, ão znamená starostlivosÈ o domácich miláãikov, aké povinnosti má chovateº a aké následky plynú pre okolie i samotné zvieratká, keì nemajú poriadnych majiteºov a konãia
opustené a choré na uliciach a v útulkoch.
V triedach si deti postavili svoje veterinárne kliniky, obchodíky s potrebami pre zvieratká, listovali v
encyklopédiách zvierat, spoznávali biotopy, robili
pracovné listy, rie‰ili cesty a labyrinty zablúden˘m
zvieratkám, ãítali si príbehy so zvieracími hrdinami,
hrali sa na vodiacich a záchranárskych psov, starali
sa o svoje ply‰ové zvieratko ako o Ïivé, hrali mnoÏstvo edukaãn˘ch hier so zameraním spoznaÈ a
pochopiÈ, Ïe svet patrí v‰etk˘m Ïiv˘m bytostiam - aj
zvieratkám.
Za kolektív M· Lietavská
Mgr. Plevková, Mgr. Sûvská

Za spoloãnosÈou je dnes uÏ dlhoroãná bohatá ãinnosÈ zameraná na
záchranu a rozvíjanie kultúrneho dediãstva predo‰l˘ch generácií, na medzinárodnú spoluprácu v rámci zjednotenej Európy, ale aj na oceÀovanie
slu‰n˘ch Bratislavãanov a pomoc ºuìom, ktorí to potrebujú. Usporiadali
napr. medzinárodn˘ turnaj voziãkárov
v tenise, in‰pirovali darovanie piatich
zvonov susedn˘mi krajinami do Dómu
sv. Martina pod názvom Zvony mieru,
uskutoãnili umelecké podujatie Bratislava Európe, udeºujú zlatú medailu
Ferdinanda Martinenga Za ãiny v duchu humanizmu, iniciovali finanãnú
zbierku na invalidn˘ vozík pre ochrnutého Edka Hirschnera, spoluorganizovali „bratislavské kávy“, udeºujú
Kri‰táºové srdce v drotárskych rukách
ºuìom, ktorí sa zaslúÏili o my‰lienku
spoloãnej Európy.
Naposledy, v predveãer 5. v˘roãia
vstupu Slovenska do Európskej únie,
zaloÏili novú tradíciu, ktorú nazvali
Dunajské posolstvo Európe. V sprie-

vodnom programe, ktor˘ moderoval
spisovateº Daniel Hevier, vystúpil spevácky zbor Béãkari s latinsk˘mi i anglick˘mi piesÀami, taneãníãka Veronika
Koprnová, grafik ãi pesniãkár Igor
Cvacho. Vyvrcholením bolo maºovanie
jediného obrazu piatimi popredn˘mi
v˘tvarníkmi (M. Cipár, F. Guldan,
J. Formanová, M. Kellenberger, E. Pätoprstá). Netrvalo ani hodinu, k˘m sa
biela plocha plátna zmenila na citovo
pôsobivú farebnú v˘poveì. Aké bolo
prekvapenie prítomn˘ch, keì z publika vystúpil pán, ktor˘ sa predstavil ako
magister Siegfried Fatzi, generálny riaditeº a predseda predstavenstva poisÈovne Wüstenrot, a oznámil prítomn˘m, Ïe obraz by rád zakúpil do zbierok svojej spoloãnosti. Sumu 2000 eur
by v‰ak rád venoval zdruÏeniu Lep‰í
svet pre znev˘hodnen˘ch, ktorého
ãlenka Zuzana Dvoﬁáková v‰etk˘ch
prítomn˘ch oãarila ãítaním zo svojej
knihy Tak si ja krásne Ïijem. Prítomní
umelci sa radi vzdali svojho honoráru.
Po zotmení ohlásilo bubnovanie zo-

skupenia Jamadan najsilnej‰í záÏitok
veãera: Dunajom sa v sprievode ãlnu
Hasiãského a záchranného zboru SR
s rozviatou zástavou Európskej únie
plavili desiatky sveteln˘ch bójok.
SpoloãnosÈ Ferdinanda Martinenga
má za sebou bohatú ãinnosÈ, jej sny,
plány a vízie sú v‰ak e‰te bohat‰ie.
Chce z budovy na Michalskej ulici,
ktorej sú spoluvlastníkmi, vybudovaÈ
naozajstn˘ európsky dom na záchranu
tradícií, kultúry a spojenectva s ostatn˘mi národmi Európy. UÏ v najbliÏ‰om
ãase ho chce pomenovaÈ ãestn˘m
názvom Humanitas, keìÏe rovnomenn˘ spolok zaloÏil Ferdinand Martinengo. V dome chcú vybudovaÈ európsku
raritu - Marcipánové múzeum, korunovaãnú miestnosÈ, európsku sálu.
Rovnako chcú vitalizovaÈ a kultúrnymi
podujatiami (koncerty, divadielka, autorské ãítania) rozsvietiÈ aj priekopu,
ktorá je pod Michalskou veÏou.
SpoloãnosÈ uÏ dnes podporujú
mnohí sympatizanti (Ján Figeº, ªubomír Feldek, Peter Dvorsk˘, Daniel Hevier, manÏelia Cipárovci, Martina Moravcová a mnohí iní). Ukazuje obãianskej spoloãnosti, Ïe v‰etky hospodárske a finanãné krízy sa dajú prekonaÈ,
ak nedopustíme tú najväã‰iu krízu krízu hodnôt a tradícií.
FRANTI·EK STROMÍK

Hľadanie europokladu

Deň detí s SDKÚ-DS
v nedeľu 31.5. od 15. do 17. h na Draždiaku
Od 17.30 h premietanie
filmu Madagaskar 2
v DK LÚKY ZADARMO!
Hr y , zába v a, ceny , ukážky pr áce
mestsk ej polície so psami.

