Horáreň Gejzu Dražďáka
Malebná
horáreň
Vás
upúta
svojou
starobylou
architektúrou, nachádza sa za dreveným plotom na
Starhradsej ulici. Určite ju neprehliadnete na ceste
k Malému Draždiaku.
Keď sa lepšie prizriete, zbadáte na fasáde dátum CISP 1779.
Hájovňa bola domovom Gejzu Dražďáka. Málokto vie, že
práve podľa neho voláme dve malebné jazerá Petržalky –
Veľký a Malý Draždiak.
Lesník Gejza patril do starej hájnickej rodiny. Jeho brat
Ernest si vybral rovnaké povolanie.
Horárne boli v minulosti miestom stretnutí, občerstvenia a
debát miestnych obyvateľov.

Foto: Dnes24.sk
Zdroj: https://bratislava.dnes24.sk/viete-odkial-ma-jazero-drazdiak-svoje-meno-245995

Veľký Draždiak (Šutrovka)
Miestnymi i „cezpoľnými“ obyvateľmi vyhľadávané
prírodné kúpalisko Veľký Draždiak (kedysi prezývané
Šutrovka) vzniklo v roku 1982 po ťažbe štrku. Leží medzi
Chorvátskym ramenom a Nemocnicou sv. Cyrila a Metoda
na Antolskej ulici. Nachádza sa na ploche 13 hektárov.
Samotná hĺbka Veľkého Draždiaka napriek plytkým
brehom môže miestami dosahovať až 17 metrov.
Zaujímavosťou jazera je, že oficiálne nie je spravované ako
kúpalisko, a to z dôvodu elektrického vedenia veľmi
vysokého napätia, ktoré prechádza priamo nad jazerom.
Už roky sa obyvatelia najväčšieho slovenského sídliska
snažia o jeho prekládku, ale zatiaľ neúspešne. Naopak
v blízkej budúcnosti bude realizovaná rozsiahla výstavba
v okolí jazera, ktorá by mala prispieť k rozvoju rekreačnej
funkcie Veľkého Draždiaku.

Foto: Veľký Draždiak - Wikipedia

Zdroj: https://www.infoglobe.sk/tip-na-vylet/sr-bratislava-velky-a-maly-drazdiak-petrzalske-jazera-i/

Veľký Draždiak pokračovanie
V letných mesiacoch sa využiva na kúpanie, člnkovanie,
alebo na jazdu na vodných bicykloch, v zime je využívané
na kúpanie otužilcami, Petržalské ľadové medvede.
Kúpalisko nie je registrovaným kúpaliskom, pretože nad
hladinou vedie elektrické vedenie veľmi vysokého napätia
a kúpanie je len na vlastné nebezpečenstvo. Celoročne
môžeme na vodnej ploche vidieť aj početné kŕdle labutí,
kačiek a iných vodných vtákov.
Z histórie (spomienky)
„Vo vode sa vám občas zaplietla rastlina okolo nôh, nebolo
to príjemné a boli tu ostrovčeky, v strede jazera sa dalo
postaviť,“ hovorí pani Mária.
„Najviac mi je ľúto tých drevených ležadiel.
Tie boli super.
Škoda, že dnes tam už nič podobné nie je.
Hoci je tu viac upravenej zelene.
Kedysi to bola divočina,
napríklad na opačnom brehu
pri nemocnici je dnes pláž,
ale v minulosti tam bol
len taký úzky chodníček."

Foto: Pravda, Martin Kováčik

Zdroj: https://www.sorger.sk/atrakcie/velky-drazdiak
https://www.bratislavskenoviny.sk/

Športy na Draždiaku
Okrem bežeckých okruhov si tu priaznivci zdravého
životného štýlu nájdu aj sauny, beach-volejbalové
i tenisové ihriská a tiež posilňovňu pod holým nebom.
Pre deti je tu k dispozícii ihrisko a mládež či dospelí
dozaista ocenia aj požičovne vodných bicyklov
i paddleboardov (iba počas letného obdobia).
Flag futbal
Flag futbal je organizovaný šport, v ktorom sa
usporadúvajú majstrovstvá Európy a sveta. Flag futbal
je mladý, ale veľmi rýchlo sa rozvíjajúci šport
s olympijskými ambíciami. Jeho pôvod je z USA.
Je absolútne bezkontaktný a vďaka svojej veľkej
variabilite vhodný do školského prostredia. Zároveň
je nenáročný na vybavenie a priestory.

Foto: Veľký Draždiak - Wikipedia

Zdroj: https://www.infoglobe.sk/tip-na-vylet/sr-bratislava-velky-a-maly-drazdiak-petrzalske-jazera-i/

Kvíz
1. Ako sa volá krstným menom horár/lesník podľa ktorého
vznikol názov jazera Draždiak?
A) Rastislav

B) Gregor

C) Gejza

D) Lukáš

2. Na akej veľkej ploche sa rozlieha Draždiak?
A) 9 ha

B) 10 ha

C) 12 ha

D) 13 ha

3. Aké je meno klubu, ktorý sa chodí otužovať do Draždiaku?
A)Vedráci B) Žraloci

C) Krehké laby

D) Ľadové medvede

4. Prečo nie je Draždiak spravovaný ako kúpalisko?
A) z dôvodu elektrického vedenia nad jazerom
B) z politických konfliktov
C) z nedostatku financií mestskej samosprávy
D) bez príčiny
5. Bolo v minulosti možné postaviť sa na nohy v strede jazera?
A) áno
B) nie
6. Aké športy si môžete oficiálne zahrať na Draždiaku?
(ak je vyhlásená súťaž/turnaj)
A) beach volejbal, tenis, flag futbal
B) beach volejbal, tenis, bedminton
C) beh, stolný tenis, flag futbal
D) beh, basketbal, tenis
7. Ako sa volá u nás menej známa hra, ktorú si viete zahrať
s tímom na Draždiaku (má pôvod z USA)?
A) cornhole
B) flag futbal
C) minigolf
D) paddleboard

Správne odpovede
1. Ako sa volá krstným menom horár/lesník podľa ktorého
vznikol názov jazera Draždiak?
C) Gejza
2. Na akej veľkej ploche sa rozlieha Draždiak?
D) 13 ha
3. Aké je meno klubu, ktorý sa chodí otužovať do Draždiaku?
D) Ľadové medvede
4. Prečo nie je Draždiak spravovaný ako kúpalisko?
A) z dôvodu elektrického vedenia nad jazerom
5. Bolo v minulosti možné postaviť sa na nohy v strede jazera?
A) áno
6. Aké športy si môžete oficiálne zahrať na Draždiaku?
(ak je vyhlásená súťaž/turnaj)
A) beach volejbal, tenis, flag futbal
7. Ako sa volá u nás menej známa hra, ktorú si viete zahrať
s tímom na Draždiaku (má pôvod z USA)?
B) flag futbal

