TRÁVENIE VOĽNÉHO ČASU

So zabývaním sa na sídlisku hľadali noví obyvatelia možnosti, ako tu tráviť voľný čas. Vhodné miesta na
vychádzky a turistiku predstavovali Sad Janka Kráľa a okolité lužné lesy. Bohatá ponuka bola hlavne od jari
do jesene. Obyvatelia navštevovali tunajšie športové podujatia či obľúbený lunapark. V letných mesiacoch boli
vyhľadávaným miestom pláže Veľkého Draždiaka. Postupne na sídlisku pribúdali aj reštauračné zariadenia,
lahôdky či cukrárne.
Športovo-rekreačný areál Kormorán pri Veľkom Draždiaku
Centrom rekreácie počas letných horúčav sa pre Petržalčanov i Bratislavčanov stalo okolie jazera – „šutrovky“ Veľký Draždiak. Areál Kormorán slúžil ako platené
plážové kúpalisko. Jeho súčasťou bola reštaurácia, prezliekarne a stánky s občerstvením. Mnohí však radšej využívali voľne prístupne brehy.
Neďaleko sa nachádza jazero Malý Draždiak, kde na východnej strane vyrástlo viacero chát. V areáli dnešnej Nemocnice sv. Cyrila a Metoda sa nachádzalo menšie
jazierko, ktoré pred výstavbou nemocnice vyhľadávali nudisti.
Neupravené a upravené brehy
Veľkého Draždiaka v roku 1985.
Pred prehĺbením dna jazera sa tu
nachádzalo viacero ostrovčekov
a plytčín, kde si mohli plavci
oddýchnuť.

Pri Veľkom Draždiaku sa konalo viacero kultúrnych akcií. V júli 1987 sa na kúpalisku Kormorán konala PANEL SHOW – 1. ročník hudobno-zábavného podujatia
pre obyvateľov Petržalky. Podujatie moderovali Pavol Juráň a Štefan Skrúcaný. Na podujatí vystúpili o. i. Vašo Patejdl a „mladá hudobná avantgardná trenčianska
skupina“ Bez ladu a skladu.

Kúpalisko Matador
Od roku 1963 využívali obyvatelia Bratislavy termálne kúpalisko Matador. Zriaďovateľom
bola Telovýchovná jednota Iskra Matador. Kúpalisko ponúkalo svojim návštevníkom plavecký
50-metrový bazén, menší 25-metrový a dva detské bazény. Veľký bazén spĺňal olympijské
parametre a konali sa v ňom viaceré slovenské a medzinárodné športové podujatia.

Plážové kúpalisko Lido už malo v tomto období svoje najlepšie časy za sebou (vľavo). Priestory areálu pomaly
pustli a slúžili skôr na prechádzky (vpravo). Nachádzal sa tu bufet, ktorý využívali návštevníci okolitých vodáckych
klubov Dunajčík a Kamzík.

Krčmy a reštaurácie
Obľúbeným miestom štamgastov boli miestne pohostinské zariadenia. Niektoré, ako napríklad krčma Lipa, zatiaľ „prežili“ búranie Petržalky a stali sa súčasťou
sídliska. Na pohostinské zariadenia sa upravili aj drevené chatky (alpínky) v Ovsišti, pôvodne postavené pre poľovníkov. Postupne na sídlisku na terasách nových
obytných domov pribúdali nové pohostinstvá a reštaurácie s vesmírnymi názvami: Urán v Ovsišti (Blagoevova ul.), Kométa (Nám. hraničiarov), Jupiter (Ul. B. Kuna/
Osuského ul.) a Meteor (Fosterova/Rovniankova ul.) v Starom háji. Na Dvoroch pôsobila od 80. rokov Alfa (Fedinova ul.). Na Lúkach boli najznámejšími Luna
(Jeremenkova/Holíčska) a Braník (Buďonného/Budatínska) – ten získal názov podľa pražského pivovaru.
Hostinec Lipa (vľavo) a drevené domčeky
v Ovsišti (vpravo)

Krčma Meteor na Rovniankovej ulici, otvorená na začiatku 80. rokov, slúži
svojim štamgastom dodnes

Areál Lunaparku na prelome 70. a 80. rokov

